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1. นโยบายและ
น
ะภาพรวมกาารประกอบธธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25526 บริ ษัท เหมืมืองบ้ านปู จํากักด ได้ รับการจดดทะเบียนจัดตังงบริ
ั ้ ษัท ด้ วยทุนจดทะเบี
น
ยน
25 ล้ านนบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื ้ออภิญญกุล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้ าทําสั ญญาเช่าช่วงกการทําเหมือง
ถ่านหินนที่เหมืองบ้ านปูปู (BP-1) อําเภออลี ้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลั
ฒ
งงานททดแทนและอนุรรัั กษ์ พลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคคม 2532 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิ ให้ เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั
น
กททรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมม 2536 ได้ แปรรสภาพเป็ นบริษษัั ทมหาชนจํากัดั โดยเปลี่ยนชือเป็
่ น “บริ ษัท บบ้ านปู จํากัด (มมหาชน)”
ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ ขยายการรทําเหมืองถ่านนหินเพิ่มเติมทังใ้ ในประเทศไทยและในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการ
ผลิตแลละจําหน่ายถ่านหิ
น นทังในประเท
้
ทศไทยและตลาาดต่างประเทศศ นอกจากธุรกิจผลิ
จ ตและจําหหน่ายถ่านหิน บริ
บ ษัทฯ ได้ ทํา
การขยาายธุรกิจเข้ าไปใในการรับจ้ างขุดขนดินและถ่าานหินให้ แก่การรไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่
ต งประเทศไททย (สัญญาได้ส้ ิ้ นสุดลงเมื อ่
เดือนกันั ยายน 2544) การผลิตและะจําหน่ายแร่อตุตสาหกรรม กาารให้ บริ การท่าเรืเ อื (ซึ่ งต่อมา บริ ษัทฯ ได้จําหน่ายธุรกิ จ
ท่าเรื อแและธุรกิ จแร่ ) และการลงทุนในนธุรกิจผลิตและะจําหน่ายกระแแสไฟฟ้าและไอนํ ้า
ห กคือ ธุรกิจถ่
จ านหิน ธุรกิจจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงาน
ปั จจุบนั บริ ษัษัทฯ มีนโยบายยที่ชดั เจนในกาารดําเนินธุรกิจหลั
ทดแทนน โดยมีการลงทุนในประเเทศไทย สาธาารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน ประเทศศออสเตรเลีย
สาธารณ
ณรัฐประชาธิบไตยประชาชนล
ไ
ลาว ประเทศมอองโกเลีย และปประเทศญี่ปนุ่
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นบริริ ษัทพลังงานแหห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุง่งมัน่ ในการนําเสนอผลิ
เ
ตภัณฑ์ฑและบริ การที่มมีี คณ
ุ ภาพ
และเป็ นที่
ยอมรับบในฐานะองค์กรที
ก ่มีความซื่อสัสตย์ยตุ ิธรรม
ยึดมัน่ ในคความเป็ นมืออาชีพ
และมีมีความห่วงใยตต่อสังคมและ
สิง่ แวดดล้ อม
พันธกิกิจ


พัฒนาธธุรกิจในสาขาพพลังงาน เพื่อก้ าาวไปสูค่ วามเป็ นผู
น ้ นําในภูมิภาคเอเชีย



สร้ างคววามหลากหลายยและกระจายกการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้ างศั
า กยภาพในกการแข่งขัน



จัดสรรผผลิตภัณฑ์และบบริ การที่มีคณ
ุ ภภาพและมีความมหลากหลาย โดยเน้
โ นการรักษษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชื่อถือและความยืดหยุ
ด น่ ต่อลูกค้ า



ดําเนินธุธรกิจอย่างมีจรยธรรม
ริ
และมีคความรับผิดชอบบต่อสังคมและสิสิง่ แวดล้ อม



สร้ างคุณค่
ณ าอย่างยัง่ ยืนให้
น กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุ
ต
รกิจ พนนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ป็ นพลเมืองที่
ดีของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
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1.2 การเปปลี่ยนแปลงแลละพัฒนาการที่สาํ คัญในรออบปี 2558 รวมมทัง้ เหตุการณ
ณ์ ปัจจุบัน
o วันนที่ 15 มกราคมม 2558 บริ ษัท Shanxi Luguaang Power Coo., Ltd. ได้ รับการอนุ
ก มตั ิให้ จดั ตังจากกระทรวง
้
งพาณิชย์ของ
มณ
ณฑลซานซี (Shanxi Province) สาธารณรัฐปรระชาชนจีน โดยมีมีทนุ จดทะเบียนจํ
น านวน 1,5000 ล้ านหยวน และเป็ นการร่วม
ทุนนในธุรกิจพลังงาานระหว่าง Bannpu Power Innvestment Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริ
บ ษัทย่อยของบบริ ษัทฯ และ Shanxi
S
Lu’an
Mining (Group) Co.,
C Ltd. และ Gemeng Interrnational Energgy Co., Ltd. โดดยกลุม่ บริ ษัทมีสสัดส่วนการถือหุห้้ นร้ อยละ 30
ม นและร่วมพัฒ
ฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shannxi Lu Guanng ซึง่ เป็ นโรงไไฟฟ้าถ่านหิน
ขอองทุนจดทะเบียน เป็ นการร่วมทุ
กําาลังการผลิตติดตั
ด ง้ 1,320 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ยู่ในมณฑลซานนซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อวันที่ 30 เมษายน
25558 กลุม่ บริ ษัทได้
ไ ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ วจํานนวน 9.75 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ
o วันนที่ 9 เมษายนน 2558 ที่ประะชุมคณะกรรม การบริ ษัทได้ มมติ
ี แต่งตัง้ นางสมฤดี ชัยมงงคล เป็ นประธธานเจ้ าหน้ าที่
บริริ หาร แทนนายชชนินท์ ว่องกุศลกิ
ล จ โดยมีผลตัตังแต่
้ วนั ที่ 10 เมมษายน 2558 เป็
เ นต้ นไป
o วันนที่ 30 มิถนุ ายน 2558 กลลุม่ บริ ษัทซื ้อเงินนลงทุนเพิ่มใน Akira Energgy Limited ใในสัดส่วนร้ อยลละ 40 จาก
บุคคคลภายนอก ที่ราคา 115 ล้ลานบาท เทียบบเท่ากับ 3.4 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ การซื ้อเงิงินลงทุนใน Akkira Energy
Lim
mited ทําให้ สดส่
ดั วนเพิ่มจากร้รอยละ 60 เป็ นนร้้ อยละ 100 มีผลทําให้ Akiraa Energy Limiited เปลี่ยนสถถานะจากการ
ร่วมค้ าเป็ นบริ ษัทย่
ท อยของกลุม่ บริ
บ ษัท
บ ษัทร่วมทุนโดดยบริ ษัทฯ ถือหุห้้ นในสัดส่วน
o วันนที่ 2 มิถนุ ายนน 2558 บริ ษทั หงสาพาวเวออร์ จํากัด (“หงสสา”) ซึง่ เป็ นบริ
ร้ อยละ 40 เป็ นโคครงการโรงไฟฟฟาปากเหมื
้
องใช้ช้ ถ่านหินเป็ นเชืชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ในแขวงไชยะบุ
ใ่
รรีี สาธารณรัฐประชาธิ
ป
ปไตย
ก ตติดตัง้ 1,878 เมกะวัตต์
ต ประกอบด้วย
ว หน่วยการผ ลิต 3 หน่วย กําลังการผลิต
ปรระชาชนลาว โรรงไฟฟ้ามีกําลังการผลิ
หนน่วยละ 626 เมมกะวัตต์ เริ่ มดําเนินการเชิงพพาณิชย์หน่วยกการผลิตที่ 1 ตามกําหนดการร หน่วยการผผลิตที่ 2 เริ่ ม
ดําาเนินการเชิงพาาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนน 2558 และหหน่วยการผลิตที่ 3 จะเริ่ มดําเเนินการเชิงพาณ
ณิชย์ในเดือน
มีนนาคม 2559
o วันนที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมัมติการออกและะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่
ปรระชาชนเป็ นครััง้ แรก (IPO) แลละแผนการเข้ าจจดทะเบียนของงบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (“BPP”) (“แผผนการเข้ าจด
ทะะเบียนฯ”) จํานวนหุ
า
้ นที่จะเสนอขายต่อประะชาชนเป็ นครัง้ แรกจะมี
แ
สดั ส่วนไม่
น เกินร้ อยละะ 35 ของทุนจดทะเบี
น
ยน
ภาายหลังการเพิ่มทุน และบริษัษทั ฯ จะยังคงเป็ป็ นผู้ถือหุ้นที่มอํีอาํ นาจควบคุมใน
ใ BPP ในสัดดส่วนที่ไม่ตํ่ากวว่าร้ อยละ 65
ขอองทุนจดทะเบียนภายหลั
ย
งการรเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นภายใต้ แผนการเเข้ าจดทะเบียนฯ ข้ างต้ นจะสส่งผลกระทบ
(DDilution) ต่อสัดส่สวนการถือครอองหุ้นของบริ ษัททฯ ใน BPP
เมื่อวันที่ 10 กันยายน
ย 2558 บริษัท บ้ านปู เพาาเวอร์ จํากัด ได้ด้ จดทะเบียนแปปรสภาพเป็ น บริริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน)
ก
วันนที่ 27 ตุลาคมม 2558 BPPP ได้ ยื่นคําขอออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหหม่ แบบแสดงรรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลัลักทรัพย์ และะร่างหนังสือชี ้ชววนสําหรับการเเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
่อ
ตอ่ ประะชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ต่ตอสํานักงาน
ก.ลล.ต. เป็ นการเเสนอขายหุ้นสาามัญเพิ่มทุนจําานวนไม่เกิน 6448,492,500 หุ้น (ในจํานวนดดังกล่าว BPP จะเสนอขาย
หุ้นนสามัญเพิ่มทุนจํ
น านวนไม่เกิน 210,000,0000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถืถู ือหุ้นของบริ ษทฯ
ัท ตามสัดส่วนนการถือหุ้น (ppre-emptive
rigghts)) และจัดสรรหุ
ส ้ นสามัญเพิพิ่มทุนจํานวนไมม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ
ญ
ทธิที่
จะะซื ้อหุ้นสามัญของ
ข BPP ทีจะออกและเสน
่
นอขายให้ แก่กรรมการและพนั
ร
นักงานของกลุม่ มบริ ษัทฯ ทังนี
้ นี ้ BPP มี
วัตตถุประสงค์ที่จะใช้
ะ เงินที่ได้ จากกการเสนอขายห้หุ้นที่ออกใหม่ตอประชาชนเป็
่
นครั
น ง้ แรก IPO เพื่อ (ก) การรชําระคืนเงิน
กู้ยยืืม (ข) การลงททุนขยายธุรกิจทัทงในและต่
้
างปประเทศ และ (คค) เป็ นเงินทุนหมุ
ห นเวียนในกาารดําเนินงาน
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o วันนที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกการบริ ษัทได้ มีมติ
ม เห็นชอบให้มีมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกกาลจากกําไร
สะะสมและผลการรดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ นสุ
้น ดวันที่ 30 มิถุถนายน 2558 ให้
ใ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํ านวน 2,581,8878,550 หุ้น
ในนอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ป็ นเงิน 1,290.994 ล้ านบาท โดดยจ่ายจากกําไรรที่ได้ ยกเว้ นไม่ตต้ องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินนได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่
ผ
ได้ รับเคครดิตภาษี จ่ายเงิ
ย นปั นผลระหว่างกาลในวันที ่ 25 กันยายน 2558
o วันนที่ 30 ตุลาคม 2558 บริ ษัท Banpu Coal LLC (“BLLC””) เป็ นบริ ษัทย่อยที
อ ่บริ ษัทฯ ถืออหุ้นในสัดส่วนร้
น อยละ 100
จดดทะเบียนในปรระเทศมองโกเลีย ได้ จดทะเบียยนเลิกบริ ษัทต่อกรมทะเบี
อ
ยนกการค้ าและธุรกิจ ประเทศมองงโกเลีย และ
ได้ ชําระบัญชีเสร็จสิ
จ ้นแล้ ว ทังนี
้ บริ
้บ ษัท BLLC มิได้ ดําเนินธุรกิจธุ
จ รกิจไฟฟ้าแลละพลังงาน แลละธุรกิจใดๆ มาานานหลายปี
้
ลิกบริ ษัทดังกล่าวจึ
า งไม่มีผลกร ะทบต่อบริ ษัทฯ แต่ประการใดด
แล้ล้ ว ดังนันการเลิ
o กลุลุม่ บริ ษัทเพิ่มสัดั ส่วนการลงทุนใน
น PT. Indo Tambangrayya Mekah Tbk ("ITM") ซึง่ เเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ
บริริ ษัทฯ จากร้ อยลละ 65.00 เป็ นร้ อยละ 65.14
o ในนระหว่างปี 25558 กลุม่ บริ ษัทได้
ไ ทําสัญญาร่ววมทุนเพื่อจัดตัง้งบริ
้ ษัท บีพีพอาร์
ีอ จํากัด โดยยมีสดั ส่วนการถืถือหุ้นร้ อยละ
755 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมลค่
ลู าตามราคาทุทุนจํานวน 2,0778 เหรี ยญสหรัฐ
o ในนระหว่างปี 25558 กลุม่ บริ ษัทได้
ไ ซื ้อเงินลงทุนใใน Hokkaido Solar Estate จากบุคคลภาายนอกเป็ นจํานวนเงิ
น น 1.67
ล้ าานเหรี ยญสหรัฐ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละะ 60 ของทุนจดดทะเบียน โดยเงินลงทุนดังั กล่าวเป็ นเงินลงทุ
น นในการ
ร่วมค้ า
บ ษัท ทริ สเรททติ ้ง จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิ
บ ตองค์กรรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิ
อ ทธิ ไม่มี
o วันนที่ 25 ธันวาคคม 2558 บริ
หลัลักประกันของ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชนน) ที่ระดับ “A++” ซึง่ อันดับเครรดิตสะท้ อนถึงคความเป็ นผู้นําของบริ
ข ษัทใน
อุตตสาหกรรมถ่านหิ
น นในแถบเอเชีชียแปซิฟิกตลออดจนความหลาากหลายของแหหล่งถ่านหินและะฐานลูกค้ า สภาพคล่อง
ทาางการเงินที่ดี ตลอดจนรายไได้ เงินปั นผลที่แแน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า อันดัดบเครดิตยังพิจจารณาถึงแผนกการนําบริ ษัท
บ้ าานปู เพาเวอร์ จํจากัด (มหาชนน) เข้ าจดทะเบียยนในตลาดหลักั ทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ความสําเร็จในนการลดภาระ
หนีนี ้ของบริ ษัทด้ วย ในขณะที่ภาวะอุ
า ปทานส่วนนเกินในอุตสาหหกรรมถ่านหินทําให้ ความต้ องงการใช้ ถ่านหินทัว่ โลกชะลอ
ตัววลงโดยเฉพาะใในประเทศจีนซึงเป็
่ นผู้ใช้ ถ่านหิหินรายใหญ่ที่สดุ ในโลก ตลอดจนมาตรการทีที่เข้ มงวดของปประเทศต่างๆ
ที่จจะกําหนดใช้ เพื่อลดก๊ าซเรื อนกกระจกเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่ออันดับเครดิตของบริ ษิ ัทฯ
o เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25599 ที่ประชุมคณะะกรรมการบริษัษทั ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ ายเงินปั นผลในนอัตราหุ้นละ
น ายเงินปัั นผลสําหรับผลลการดําเนินงานน ประจําปี 25558 งวด 1 มกรราคม – 31 ธันวาคม
น
2558
1.000 บาท ซึง่ เป็ นการจ่
ซึง่ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่
ผ
างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมืมื่อวันที่ 25 กันยายน
ย 2558 ดั งนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผล
า นงานประจําปี
า 2558 ในงววดนี ้อีกหุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกํ
น
าไร
สําาหรับผลการดําเนิ
สะะสมและผลการรดําเนินงานงวดดวันที่ 1 กรกฎฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในนอัตราหุ้นละ
0.550 บาท โดยจ่ายจากกํ
า
าไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ตต้้ องนํามารวมคํคํานวณภาษี เงินได้
น นิติบคุ คล ซึ ง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่
ผ
ได้ รับ
เครดิตภาษี กําหนนดจ่ายเงินปั นผลในวั
ผ นที่ 13 พพฤษภาคม 25559
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1.3 โครงสสร้ างการถือหุ้นของกลุ
น
่ มบริษัท
ภาพรววมการประกออบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนนบริ
ั ษัท บ้ านปูปู จํากัด (มหาาชน) บริ ษัทย่ออยและบริ ษัทร่วม
ว ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถ่านหิ
า น (Coal
Busineess) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Bussiness) และธุรรกิจพลังงานทดดแทนและพลังงานอื
ง ่น (Renewwable and Otther Energy
Busineess) รายละเอียดดั
ย งนี ้

ธุรกิจถ่ านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธธุรกิจพลังงาน
นทดแทน
และพลังงาานอื่น

ว ดังนี ้
ธุรกิจถ่ านหิหิน (Coal Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่ออยและบริ ษัทร่วม

1)

บริษัท
บริรษัท บ้ านปู จํากัดั (มหาชน) (BPP)

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น
-

พลังงาน
ง

2)

บริรษัท บ้ านปู มินเนนอรัล จํากัด (BM
MC)

ผลิตและจํ
แ าหน่ายถ่านหิ
นน

999.99%

3)

บริรษัท ศิลามณี จํากั
า ด (SLM)

ค้ าถ่านหิ
า น

999.99%

4)

บริรษัท ศิลามณีหนอ่
นิ อน จํากัด (SLLMM)

ค้ าถ่านหิ
า น

999.96%

5)

บริรษัท บ้ านปู อินเตตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (BPI)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

999.99%

6)

บริรษัท เหมืองเชียงม่
ง วน จํากัด (CM
MMC)

ผลิตและจํ
แ าหน่ายถ่านหิ
นน

1000.00%

7)

Baanpu Singaporee Pte.Ltd. (BPSS)

ค้ าถ่านหิ
า น

1000.00%

8)

Baanpu Minerals (Singapore)
(
Ptte.Ltd. (BMS)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหินในต่
น างประเทศ

1000.00%

9)

PTT.Indo Tambangraya Megah Tbk
T (ITM)

ให้ บรการทํ
ริ าเหมือง ก่อสร้ าง ขนส่ง แลละ
า ว่ ไป เกี่ยวกับธุรกิจเหมืองถ่านนหิน
บริ การทั
ในปรระเทศอินโดนีเซีย

655.14%

10) PTT.Indominco Maandiri (IMM)

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.99%

11) PTT.Kitadin (KTD)

ผลิตถ่ถานหิน, จําหน่าย และให้ บริการร
ทําเหมืองถ่านหินในปประเทศอินโดนีเซี ย

999.99%

12) PTT.Trubaindo Cooal Mining (TCM
M)

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.99%

13) PTT.Jorong Barutaama Greston (JJBG)

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.99%

14) PTT.Bharinto Ekattama

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.00%
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บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

15) PTT Tambang Raaya Usaha Tam
ma

Mininng contractor

999.99%

16) PTT. ITM Indonesiia

Coal trading inclouding coal agennt
and coal
c blending

999.99%

17) PTT. ITM Energi Utma
U

Energgy business

999.99%

18) PTT. ITM Batubaraa Utama

Coal mining busineess

999.99%

19) BM
MS Coal Sales Pte. Ltd.

Coal trading inclouding coal agennt
and coal
c blending

1000.00%

20) BPP Overseas Development Co., Ltd

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

1000.00%

21) Baanpu Coal Inveestment Co., Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

1000.00%

22) Assian American Coal Inc. (AAC
CI)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

1000.00%

23) AAACI SAADEC (BBVI) Holdings Limited

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

1000.00%

24) Shhanxi Gaohe Ennergy Co., Ltd.. (Gaohe)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

455.00%

25) Heebi Zhong Tai Mining
M
Co.Ltd. (Hebi)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

400.00%

26) Phhu Fai Mining Company
C
Limiteed

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

377.50%

27) Baanpu Australia Co. Pty Ltd.

Invesstment incoal mining
m
in Austra
ralia

1000.00%

28) Baanpu Australia Resources Ptyy. Ltd.

Invesstment in coal mining
m

1000.00%

29) Ceentennial Coal Company Ltd

Coal Mining and Marketing

1000.00%

30) Ceentennial Inglennook Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

31) Ceentennial Coal Sales & Markeeting Pty Ltd

Coal Mining

1000.00%

32) Ceentennial Northhern Coal Services Pty Ltd.

Emplloyer Companyy for Newstan
Washhery

1000.00%

33) Ceentennial Airly Pty
P Ltd.

Coal Mining

1000.00%

34) Beerrima Coal Ptyy Ltd.

Dorm
mant

1000.00%

35) Ceentennial Angus Place Pty Ltdd.

Coal Mining

1000.00%

36) Ceentennial Coal Infrastructure Pty Ltd.

Coal exporting logistics and
infrasstructure

1000.00%

37) Ceentennial Fassifern Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

38) Ceentennial Northhern Mining Services Pty Ltd.

Emplloyer Companyy for Newstan

1000.00%

39) Ceentennial Manddalong Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

40) Ceentennial Mannnering Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

41) Ceentennial Munm
morah Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

42) Ceentennial Myunna Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

43) Ceentennial Newsstan Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

44) Ceentennial Springvale Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%
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บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

45) Chharbon Coal Ptty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

46) Ivaanhoe Coal Ptyy Ltd.

Coal Mining

1000.00%

47) Cooalex Pty Ltd.

Coal Mining - Clareence JV

1000.00%

48) Ceentennial Clareence Pty Ltd.

Coal Mining - Clareence JV

1000.00%

49) Haartley Valley Cooal Company Pty
P Ltd.

Dorm
mant

1000.00%

50) Poowercoal Emplooyee Entitlemeents Company Pty

Emplloyee Trust Company Ex
Poweercoal

1000.00%

51) Ceentennial Drillinng Services Ptyy Ltd.

Dorm
mant

1000.00%

52) Elccom Collieries Pty Ltd.

Dorm
mant

1000.00%

53) Huuntley Colliery Pty
P Ltd.

Dorm
mant

1000.00%

54) Maandalong Pastooral Management Pty Ltd.

Dorm
mant

1000.00%

55) Poowercoal Pty Lttd.

Dorm
mant Holding company

1000.00%

56) Coollieries Superaannuation Pty Ltd.
L

Supeerannuation Coompany
(Dorm
mant)

1000.00%

57) Poowercoal Superrannuation Pty Ltd.

Supeerannuation Coompany
(Dorm
mant)

1000.00%

58) Ceentennial Springvale Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

59) Sppringvale Coal Pty Ltd.

Coal Mining

1000.00%

60) Booulder Mining Pty
P Ltd

Coal Mining

1000.00%

61) Sppringvale Coal Sales Pty Ltd.

Coal Marketing

500.00%

62) Claarence Coal Innvestments Ptyy Ltd.

Coal Mining - Clareence JV

1000.00%

63) Claarence Collieryy Pty Ltd.

Coal Mining - Clareence JV

1000.00%

64) Claarence Coal Ptty Ltd.

Coal Mining - Clareence JV

1000.00%

65) AFFE Investmentss Pty Limited

Mininng Investment

1000.00%

66) Poort Kembla Coaal Terminal Ltd.

Shiploading Coal Port

166.66%

67) Huunnu Coal Pty Ltd
L

Coal mining and traading

1000.00%

68) Huunnu Investmennt Pty Ltd.

Foreign Trade

1000.00%

69) Huunnu Resourcees LLC

Foreign Trade

1000.00%

70) Muunkh Sumber Uul
U LLC

Foreign Trade

1000.00%

71) Goolden Gobi Minning LLC

Foreign Trade Mineeral explorationn

1000.00%

72) Grreat East Minerrals LLC

Foreign Trade Mineeral explorationn

700.00%

73) Bilegt Khairkhan Uul LLC

Foreign Trade Mineeral explorationn

1000.00%

74) Huunnu Power LLC

Foreign Trade

1000.00%

75) Boorganchan LLC
C

Foreign Trade

1000.00%

Ltdd.
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บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

76) Huunnu Altai Mineerals LLC

Foreign Trade Mineeral explorationn

1000.00%

77) Huunnu Altai LLC

Foreign Trade, Minnerals Mining

1000.00%

78) Muunkhnoyon Suvvraga LLC

Foreign Trade, Minerals mining,
Tourism and Construction

900.00%

79) Huunnu Gobi Altai LLC

Foreign Trade Mineeral explorationn

800.00%

ธุรกิจไไฟฟ้า (Power Business) ปรระกอบด้ วยบริ ษษัั ทย่อยและบริษัษทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

80) บริรษัท บ้ านปู เพาเเวอร์ จํากัด(มหาาชน) (BPP)

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงาน

999.99%

81) บริรษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (BPCP)

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงาน

999.99%

82) Baanpu Power Intternational Ltd. (BPPI)

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงาน

1000.00%

83) Baanpu Power Invvestment Co., Ltd.
L (BIC)

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานไฟฟ้า

1000.00%

84) Shhijiazhuang Cheengfeng Cogen Co., Ltd

ผลิตและจํ
แ าหน่ายกระะแสไฟฟ้าและไออนํ ้า

1000.00%

85) Baanpu Investmennt (China) Co., Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานนไฟฟ้า

1000.00%

86) Zoouping Peak Ptte. Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานนไฟฟ้า

1000.00%

87) Paan-Western Eneergy corporatioon (LLC)

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานน

1000.00%

88) Zoouping Peak CH
HP Co.,Ltd. (Zoouping)

ผลิตและจํ
แ าหน่ายกระะแสไฟฟ้าและไออนํ ้า

1000.00%

89) Taangshan Banpuu Heat and Pow
wer Co., Ltd.

ผลิตและจํ
แ าหน่ายกระะแสไฟฟ้าและไออนํ ้า

1000.00%

90) บริรษัท บีแอลซีพี เพ
พาเวอร์ จํากัด (BBLCP)

ผลิตและจํ
แ าหน่ายกระะแสไฟฟ้า

500.00%

91) Hoongsa Power Company
C
Limiteed

ผลิตและจํ
แ าหน่ายกระะแสไฟฟ้า

400.00%

92) Shhanxi Lu Guangg Power Co., Ltd.

ผลิตและจํ
แ าหน่ายกระะแสไฟฟ้า

300.00%

(Zhhending)

(Luuannan)

ธุรกิจพ
พลังงานทดแททนและพลังงาานอื่น (Renewwable and Ohter
O
Energy Business) ปประกอบด้ วยบริริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่รวม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

93) บริรษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

99.99%
9

94) บริรษัท ไบโอฟูเอลเเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

99.99%
9

95) บริรษัท ประจวบพลัลังงานลม จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

99.99%
9

96) บริรษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิ
เ ล เอนเนอร์จีจี จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

99.99%
9

97) บริรษัท บ้ านปู เอนเเนอร์ จี เซอร์ วิสเซซส (ไทยแลนด์) จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

99.99%
9

98) บริรษัท บีโอจี จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงาน

99.99%
9

หน้ า 8

บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

99) Baanpu Renewabble Energy International Limiteed

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

100.00%

100) Baanpu Energy Seervices Japan Co., Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

100.00%

101) Baanpu Renewabble Singapore Ptd.
P Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

100.00%

102) Baanpu North America Corporattion

Invesstment in oil annd gas businesss

100.00%

103) Akkira Energy Lim
mited

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

100.00%

104) Akkira Energy (Soouth) Limited

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

100.00%

105) Akkira Hokkaido Limited
L

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

100.00%

106) Hookkaido Solar Estate
E

Landd owner of Solaar project

100.00%

107) Auura Land Devellopment Pte. Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

75.00%
7

108) Aizzu Energy Pte. Ltd.

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

75.00%
7

109) บริรษัท บีพีพีอาร์ จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจบริการใให้ คําปรึกษาแก่ก่
ผู้ประะกอบการผลิตไฟฟฟ้า

75.00%
7

110) BPPPR Japan Co., Ltd.

Conssultancy servicces to the ope rator
of poower generationn in Japan

75.00%
7

111) บริรษัท ราชสีมา กรีรี น เอเนอร์ ยี จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจพลังงานทดแทน

30.00%
3

หมายเหตุตุ:
- บริ ษัท บ
บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บ ริิ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชชน) เมื่อวันที่ 10 กกันยายน 2558

o นโยบาายการแบ่งการดําเนินงานของงบริ ษัทในกลุม่
า ายถ่านหินใให้ กบั ตลาดในปประเทศนันๆ
้
บริ ษัทฯและะบริ ษัทย่อยของงกลุม่ ธุรกิจถ่านนหินที่มีการผลิตถ่านหินจะจําหน่
และจําาหน่ายไปยังลูกค้
ก าต่างประเทศศ โดยกําหนดดราคาซื ้อขายตาามราคาตลาดทีที่ซื ้อขายกับลูก ค้ าปกติทวั่ ไป นอกจากนัน้
บริ ษัทฯ ได้ ปรับโครงงสร้ างการตลาดดโดยจัดให้ มีศนูนย์กลางการจัดจํ
ด าหน่ายอยูท่ ประเทศสิ
ี่ป
งคโป ร์ เพื่ออํานวยคความสะดวก
และเพิพิ่มประสิทธิภาพพในการตอบสนนองความต้ องกการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ
บริ ษัทย่อยขของกลุม่ ธุรกิจไฟฟ
ไ ้ าดําเนินกาารผลิตและจําหน่
ห ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิหินขนาดใหญ่ทีท่ตี งอยู
ั ้ ใ่ น
ประเททศไทย สาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน สาธารณรัฐฐประชาธิปไตยปประชาชนลาว นอกจากนันบริ
้ ริ ษัทฯ ขยายกาารลงทุนไปยัง
ธุรกิจกการผลิตไฟฟ้าพพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานนแสงอาทิตย์ในประเทศญี
น
่ปนุ่

หน้ า 9

โครงสสร้ างกลุ่มบ้บานปู
ณ วันั ที่ 31 ธันวาคม 2558
2
(ส่วนที
น ่ถือหุ้นทางตรงงและทางอ้ อมเกินกว่
น าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป)
้
99.99%

50.00%
Banpu
u Minerals
(Singapo
ore) Pte. Ltd.
50.00%
100.00%
Banpu Co
oal Investment
Compa
any Limited

65.14%
PT.IIndo
Tamban
ngraya
Megah
h Tbk
100.00%
BMS Coa
al Sales
Pte. Ltd.
100.00%
Hunnu Coa
al Pty Ltd.

99.99%

บริษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จํากัด

Refer page
รายละเอี
ยดหน้
ดe no.าที4่ 13

100.00%

บริษัท เหมมืองเชียงม่วน
จํากัด

PT. Kitadin
99.99%
PT. Trubain
ndo
Coal Minin
ng

99.99%
PT. Jorong
eston
Barutama Gre
99.99%
PT. Tambang Raya
ma
Usaha Tam

บริ ษัท ศิลามณี
ล หินอ่อน
จํากัด

99.99%
PT. ITM Energi
Utama
99.99%

40.00%

บริษัท บ้ านปู อินเตตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

99.99%

PT. Bharin
nto
Ekatama
a

99.96%

99.99%

PT. Indomin
nco
Mandiri

99.00%

บริ ษัท ศิลามณี
ล
จํากัด
99.99%

PT. ITM Indonesia
99.99%

Hebi Zhong
Z
Tai
Mining
g Co.,Ltd.
25.00%
Banpu Singapore
e. Ltd.
Pte

บริษัษท บ้ านปู
จํากัด
(มหาชน
ม
)

100.00%
Banpu
C Pty Ltd.
Australia Co.

PT. ITM Batu
ubara
Utama
100.00%
AFE Investm
ments
Pty Limite
ed
100.00%

75.00%
100.00%
BP Overseas
pany
Development Comp
Limited

100.00%
Asian American
Coal, Inc.

Banpu Austtralia
Resources Ptty. Ltd.
100.00%
AACI SAADE
EC (BVI)
Holdings Limited
L

100.00%
Centennial Coal
C
Co., Ltd
d

45.00%
Shanxi Ga
aohe
Energy Co
o., Ltd.
99.99%

บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ
ย ่ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด

Refer page no. 3
รายละเอี
ยดหน้ าที
า ่ 12

Refer pa
age
no.าที
2่ 11
รายละเอี
ยยดหน้

99.99%

บริ ษัท บ้ านปู เพาเววอร์
จํากัด (มหาชน)

99.99%

บริ ษัท บีโอจี จํากัด

รายละเอี
อียดหน้
Refer pa
age
no.า2ที่ 11

100.00%
%
Banpu North
N
America
Corrporation

หน้ า 10

99.99%

อ้ างอิงหน้ าที่ 10

บริ ษัท ไบโอฟูเอลลเดเว
ลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์ส์ จํากัด

99.99%
%

บริ ษัท ประจวบพลัลังงาน
ลม จํากัด

Refer page no.
n 1

99.99%

บริ ษัท บ้ านปู
า เอ็นจิเนียริ่ ง
เซอร์ วิวสิ เซส จํากัด

99.99%

บริษัท บ้ านปู เอนเนนอร์ จี
เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์ด์) จํากัด

30.00
0%

บริ ษัท ราชสีมา กรี น
เอ็นเนอร์
น ยี จํากัด
75.00
0%
A
Aura
Land
De
evelopment
Pte. Ltd.
100.00
0%
Banpu Energy
Services
Jap
pan Co., Ltd.
74.90
0%

บริ ษัท บีพีพีอาร์ จํากัด

100.00%
BPPR
Japan Co.,
C Ltd.

60.00%

บริษัท บ้ านปู
น
จํากัด
(มหาชน)

Hok
kkaido Solar
Estate
100.00%
%
Banp
pu Renewable
Singa
apore Pte. Ltd.
75.00%
%
99.99%
%

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์
จํากัดั (มหาชน)

99.99%

บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิ
เ ล
เอนเนอร์ จี จํากัด
40.00%

อ้ างอิงpage
หน้eาที
า no.
่ 101
Refer

Hongsa Pow
wer
Company Limited

Aizu Energy
Pte. Ltd.
100.00%
Banp
pu Renewable
Energ
gy International
Ltd.

100.00
0%
Ak
kira Energy
Limited

100.00
0%
Akira Energ
gy (South)
Limitted
100.00
0%
Akira Ho
okkaido
Limitted

37.50%
Phu Fai Minin
ng
Company Limited
99.99%

บริ ษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัดั
100.00%
Banpu Powe
er
International Lim
mited

50.00%
%

บริ ษัษท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จํากัด
100.00%
Ban
npu Power
Investtment Co., Ltd.

100.00%
Shijiazhuang Ch
hengfeng
Cogen Co., Ltd

100.00%
Zouping Pe
eak
Pte. Ltd..

70.00%
%
Zou
uping Peak
CH
HP Co., Ltd

100.00%
Banpu Investtment
(China) Co., Ltd

100.00%
Pan-Western Energy
E
Corporation LLC

12.08%
%

87.92%
%
Tangshan Banpu
at and Power
Hea
Co., Ltd

30.00%
Shanxi Lu Gu
uang
Power Co., Ltd.
L
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100.00%
Centennial Ingle
enook Pty Ltd
100.00%
Centennial Coa
al Sales and
Marketing Pty Ltd
100.00%
Centennial No
orthern Coal
Services Pty
P Ltd
100.00%
Centennial Airly
A
Pty Ltd
100.00%
Berrima Coa
al Pty Ltd

100.00%

100.00%

Elcom Collierie
es Pty Ltd

Centennial An
ngus Place
Pty Ltd
L

100.00%

100.00%

Huntley Collierry Pty Ltd

Centennia
al Coal
Infrastructurre Pty Ltd
100.00%
Centennial Fass
sifern Pty Ltd

อ้ างอิงหน้ าที่ 10

100.00%
Pow
wercoal Pty Ltd

Mandalong Pastoral
P
Managementt Pty Ltd

100.00%
100.00%

Centennial Norrthern Mining
Services Pty
P Ltd

Collierie
es
Superannuatio
on Pty Ltd

100.00%

Centennial
Coal Co.
Ltd

100.00%

Centennial Mandalong
M
Pty Ltd
L

100.00%
Powerco
oal
Superannuatio
on Pty Ltd

100.00%
Centennial Mannering
M
Pty Ltd
L
100.00%
Centennial Munmorah
M
Pty Ltd
L
100.00%
Centennial Myuna
L
Pty Ltd

100.00%
Centtennial Springvalle
Pty Ltd
100.00%
%
Sprin
ngvale Coal Pty Ltd
L

100.00%
Centennial Springvale
S
Holdings Pty
P Ltd
100.00%
Centennial New
wstan Pty Ltd
100.00%

100.00%
%
Bould
der Mining Pty Lttd
50.00%
Sprin
ngvale Coal Sale
es
Pty Ltd

Charbon Coa
al Pty Ltd
100.00%

10
00.00%
Clarence Coal In
nvestments
Pty Ltd
10
00.00%
Clarence Collie
ery Pty Ltd

Coalex Pty
P Ltd
100.00%
Hartley Valley Coal
Company Pty Ltd
100.00%
Ivanhoe Coa
al Pty Ltd
100.00%
Centennial Drilling Services
mited
Pty Lim

10
00.00%
100.00%
%

Clarence Coa
al Pty Ltd

Centenn
nial Clarence Pty
y Ltd
100.00%
%
Pow
wercoal Employee
e
Entitleme
ents Company Pty Ltd
16.66%
Port Ke
embla Coal Term
minal
Ltd.
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8
80.00%
Hunnu Gobi Altai
A
LLC
100.00%
H
Hunnu
Investmen
nts Pte. Ltd.

100.00%
%
H
Hunnu
Altai LLC
100.00%
Hunnu Altai Minerals LLC

อ้ างอิงหน้ าที่ 10

100.00%
%
Munk
kh Sumber Uul LL
LC
100.00%
%
Golde
en Gobi Mining LL
LC

Hunnu
Coal Pty
y
Ltd

70.00%
Greatt East Minerals LL
LC
100.00%
%
Bilegtt Khairkhan Uul LLC

100.00%
%
Hu
unnu Power LLC
100.00%
Hunnu Resourrces LLC

100.00%
%
B
Borganchan
LLC

90.00%
Munkh
hnoyon Suvraga LLC
L
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2. ลักษณ
ณะการประกกอบธุรกิจ
โคครงสร้ างรายไได้
ในระยยะ 3 ปี ที่ผ่านมมา สําหรั บสิน้ สุสดวันที่ 31 ธัันวาคม
o บริษัท บบ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ
บ การ

รายได้ จจากการขาย:
1. ถ่านหินในประเทศ
2. ถ่านหินนําเข้ า
3. รายไได้ อ่ืน
รวมรายได้ จากกการขาย

ดําเนินการ
%
ปี 2558
โดย การถือหุ้น รายได้
ของ (ล้ านเหรี ยญ %
บริ ษัท สหรัฐฯ)
BP
BP
BP

100.00
100.00
100.00

0.47
0.32
1446.05 99.44
0.35
0.24
1446.87 100.00

ปี 25577

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)
0.15
71.33
0.19
71.67

ปี 2556

%
0.21
99.52
0.27
100.00

รายไได้
(ล้ านเหหรี ยญ
สหรัฐฯ)
ฐ

%

0.46
0
0.88
511.66 99.12
522.12 100.00

o บริษัท บ
บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และะบริษัทย่ อย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ
บ การ
ดําเนินการ
ปี 2558
ปี 25577
ปี 2556
%
โดย
การถือหุ้น รายได้
รายได้
รายไได้
ของ (ล้ านเหรี ยญ % (ล้ านเหรี ยญ % (ล้ านเหหรี ยญ %
บริ ษัท สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
ฐ
รายได้ จจากการขาย – ในนประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศไททย/นําเข้ า
BP
100.00
1446.52
5.92
61.98
1.97
444.99
1.34

2. ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

BMC
BPI
CMMC
Indominco
Kitadin
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY

3. ถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
4. รายไได้ อ่ืน
รวมรายได้ จากการขาาย - ในประเทศศ
รายได้ จจากการขาย – ต่ตางประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างปประเทศ
Indominco
Kitadin

Bharinto

Trubaindo
Jorong

99.99
99.99
100.00
65.13
65.13
64.49
65.13
65.13
100.00

65.13
65.13
64.49
65.13
65.13
100.00
99.99
100.00

CEY
2. ธุรกิจจไฟฟ้า
BMC
2. ธุรกิจจไฟฟ้า
BIC
รวมรายยได้ จากการขาย – ต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการขาาย
ส่วนแบ่บ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามมวิธี
ส่วนได้ เสีย
รวมรายได้

41.37
4
6.68
0.02
1550.60
21.41
2
24.71
2
17.33
1
3443.74
22.39
2
7774.77

1.67
0.27
0.00
6.08
0.86
1.00
0.70
13.88
0.90
31.28

27.87
94.43
183.93
5.32
25.10
19.22
22.69
469.97
27.92
965.43

5999.62 24.21 914.40
31.18
3
1.26
40.18
1331.30
5.30 111.58
4332.55 17.47 471.05
14.14
1
0.57
14.40
3002.42 12.21 459.80
21.49
2
0.87
1669.11
6.83 168.09
1,7001.81 68.72 2,179.50
2,4776.58 100.00 3,144.93
51.87
5
2,5228.45

86.55
3,231.48

0.89
3.00
5.85
0.17
0.80
0.61
0.72
15.80
0.89
30.70

311.64
799.27
1655.05
5.69
5
7.09
7
266.26
233.77
4599.59
311.23
8744.58

0.94
2.37
4.93
0.17
0.21
0.78
0.71
13.72
0.93
26.10

29.08 1,0833.12 32.32
1.28
811.07
2.42
3.55
522.62
1.57
14.98
5977.05 17.82
0.46
177.62
0.52
14.61
4533.79 13.54
168.09
1911.40
5.71
69.30 2,4766.31 73.90
100.00 3,3500.89 100.00
955.43
3,4466.32

หมายเหตุตุ : 1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย บริการอื่นๆ
2. บริ ษัทฯ มิได้
ไ รับรู้รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าในประะเทศในส่วนของรรายได้ จากการขาย ที่มีสดั ส่วนการถื
รถือหุ้นที่น้อยกว่าร้ อยละ 50
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2.1 ลักษณ
ณะผลิตภัณฑ์ หรื
ห อบริการ
(1) ธุรรกิจถ่ านหิน (CCoal Businesss)
ถ่าานหินเป็ นเชื ้อเพพลิงแข็ง โดยทัทัว่ ไปมีสีเข้ มตังแ
้ แต่สีนํ ้าตาลถึงดํดาสนิท กระบบวนการผลิตถ่าานหินจะเริ่ มจาากการสํารวจ
หาาแหล่งถ่านหินที่มีศกั ยภาพในนเชิงพาณิชย์ ทําาการผลิต (ขุดและขน) การคัคัดเลือกถ่านหิน การนําถ่านหิหินที่ได้ มาบด
ให้ห้ มีขนาดและคุณภาพตรงตาม
ณ
ที่ลกู ค้ าต้ องกาาร และกองเก็บไว้ ที่เหมืองเพื่อรอส่งมอบให้ ลู กค้ าต่อไป
ใ
ฐอิ
ฐ นโดนีเซีย ปีป 2558 มีการผลิลิตรวม 28.5 ล้ านตันต่อปี ปประกอบด้ วย
เหหมืองถ่ านหินในสาธารณรั
1) เหมืองอินโดดมินโค (Indom
minco) ดําเนินกการโดย PT.
Indominco Mandiri ซึง่ บริ ษัทฯ ถือห้หุ้นอยูร่ ้ อยละ
65.13 ตังอยู
้ ่ในอําเภอบบอนตัง จังหวัดั กาลิมนั ตัน
ตะวันออก (Bontang, Eaast Kalimantann Province)
า นสํารอง (Reserves) 755.3 ล้ านตัน
มีปริ มาณถ่านหิ
มีการผลิตประมาณ 13.3 ล้ านตันต่อปี วิธีการทํา
เหมืองแบบเเปิ ด (open-pit mine)
เหมืองอินโดดมินโคมีทา่ เรื อขนส่
ข งที่สามารถถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหหินออกจากปรระเทศอินโดนีเซี ยประมาณ
20 ล้ านตันต่ตอปี
2) เหมืองทรูบาอิ
า นโด (Trubaaindo) ดําเนินกการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining ซึง่ บริ ษัทฯ ถือห้หุ้นอยูร่ ้ อยละ
ต นตก จังงหวัดกาลิมนั
65.13 ตังอ
้ ยูใ่ นอําเภอกูไตตะวั
ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan) มี
น นสํารอง (Reeserves) 45.66 ล้ านตัน มี
ปริ มาณถ่านหิ
การผลิตประะมาณ 7.3 ล้ านตันต่อปี
วิธีการทํา
เหมืองแบบเเปิ ด (open-pit mine)

า นการโดย PPT. Jorong
3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนิ
Barutama Greston
G
(Joroong) ซึง่ บริ ษัททฯ ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 655.13 ตังอยู
้ บริ
บ่ เวณอําเภอตตานาห์ลาอุท
จังหวัดกาลิมัมนตันใต้ (TTanah Lauut, South
Kalimantann Province) มีปริ มาณถ่าานหินสํารอง
(Reserves) 1.2 ล้ านตัน มีการผลิตปรระมาณ 1.3
ล้ านตันต่อปปี วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit
mine)
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เหมืองคิทาดิดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยลละ 65.13 ตัง้ อยูใ่ นอําเภอ
บอนตัง และอําเภอกูไตกาาร์ ตาเนอการา จังหวัดกาลิ
น (Bontangg and Kutaikaartanegara,
มันตันตะวันออก
East
K
Kalimantan)
มีปริ มาณถ่าานหินสํารอง
(Reserves) 4.4 ล้ านตัน มีกําลังการผ ลิิตประมาณ
น อปี วิธีการรทําเหมืองแบบ เปิ ด (open3.6 ล้ านตันต่
pit mine)

เหมืองถ่านหิหินบาริ นโต (BBharinto) ดําาเนินการโดย
PT.Bharintoo Ekatama ซึง่ บริ ษัทฯ ถือห้หุ้นอยูร่ ้ อยละ
64.49 ตังอยู
้ ใ่ นเขตรอยยต่อของอําเภออบาริ โตเหนือ
จังหวัดกาลิมัมนตันกลาง (North
(
Baritoo, Central
Kalimantann) กับอําเภอกูไตตะวั
ไ
นตก จังงหวัดกาลิมนั
ตันตะวันออก (West Kuutai, East KKalimantan)
แ งถ่านหินทรููบาอินโด (Truubaindo) มี
ต่อเนื่องกับแหล่
ปริ มาณถ่านหิ
น นสํารอง (Reeserves) 96.99 ล้ านตัน มี
กําลังการผลิลิตประมาณ 2.8 ล้ านตันต่อปีป วิธีการทํา
เหมืองแบบเเปิ ด (open-pit mine)

หมืองถ่ านหินในประเทศออ
ใ
สเตรเลีย
entennial เป็ นหนึ
น ง่ ในผู้ดําเนินการเหมื
น
องถ่าานหินใต้ ดินที่ใหญ่
ห ที่สดุ ในรัฐ New
N South W
Wales ประมาณ
ณร้ อยละ 40
องการผลิตไฟฟฟาจากถ่
้
านหินในรั
ใ ฐ New Souuth Wales ใช้ ถ่ถานหินที่ผลิตและจํ
แ าหน่ายขึ นโดย
้น Centennnial ทรัพย์สนิ
ลักที่ใช้ ในการปประกอบธุรกิจขออง Centenniaal ประกอบด้ วยกรรมสิ
ย
ทธิ์ในกาารดําเนินธุรกิจจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
ละภาคตะวันตกกของรัฐ New South Walees โดยมีปริ มาณการผลิตรวมมในปี 2558 ปประมาณ 13 ล้ านตันต่อปี
ระกอบด้ วยเหมืมืองดังต่อไปนี ้
เหมือง Airly
เหมือง Airlyy ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละะ 100 ตังอยู
้ ่
ใกล้ เมือง Liithgow ในเขตถ่านหินด้ านตะะวันตกของรัฐ
New South Wales มีปริ มาณถถ่านหินสํารอง
(Reserves) 31.8 ล้ านตัน ปีี 2558 ผลิตถ่ านหินได้ 0.7
ท
การทําาเหมืองใต้ ดิน
ล้ านตัน เหมืมือง Airly ใช้ เทคโนโลยี
แบบ continnuous miner
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2) เหมือง Anggus Place
เหมือง Anguus Place เป็ นกิจการร่ วมค้ า ((Joint Venturee)

ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
อ
50) แลละ SK Korees
Australia Ptty Ltd. (ร้ อยละะ 50) โดยมี Ceentennial เป็ นผู
น้
ดําเนินงาน เหมือง Angus Place ตังอ
้ อยูใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตกของงรัฐ New Souuth Wales มี ปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Resserves) 66.2 ล้ านตัน ปี 2558 ผลิตถ่านหิน
ได้ 0.3 ล้ านตั
น น เหมือง Angus Place ใใช้ เทคโนโลยีการ
า
ทําเหมืองใต้ต้ ดินแบบ Longwall Mining
(ตังแต่
้ สิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นนไป พักการผลิต (Care & Maintenance)
M
เพื่อนําเครื่ องจัจักร
แ
บมาดํดําเนินการผลิตตที่เหมือง Anggus
และบุคลากรมาขยายการผผลิตที่เหมือง SSpringvale และจะกลั
Place อีกครัรัง้ ภายหลัง)
3) เหมือง Sprringvale
เหมือง Springvale เป็ นกิจการร่วมค้ า ((Joint Venturee)
อ
50) แลละ SK Korees
ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
Australia Ptty Ltd. (ร้ อยละะ 50) โดยมี Ceentennial เป็ นผู
น้
ดําเนินงาน เหมือง Sprringvale ตังอ
้ อยูใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตกของงรัฐ New Souuth Wales มี ปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Resserves) 35.9 ล้ลานตัน ปี 25558 ผลิตถ่านหิน
ได้ 3.5 ล้ านตั
น น เหมือง Sppringvale ใช้ เททคโนโลยีการทํทํา
เหมืองใต้ ดนแบบ
นิ
Longwaall Mining
เหมือง Anggus Place แลละเหมือง Sprringvale ผลิตถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื
น ้อเพลิงให้ คววามร้ อนสําหรับตลาดทั
บ
งใน
้
ประเทศและะต่างประเทศ และมี
แ สายพานสสําหรับขนส่งถ่านหิ
า นไปยังลูกค้ า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศโดยยเฉพาะ โดย
มี Lidsdale Sliding ที่ได้ รับการขยายยกําลังการขนสส่งแล้ วเพื่อให้ สามารถรองรั
า
บปปริิ มาณการส่งออกถ่
อ านหินที่
เพิ่มขึ ้นต่อไปป
4) เหมือง Chaarbon
เหมือง Chaarbon เป็ นกิจการร่
จ วมค้ า (JJoint Venturee)
ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
อ
95) แลละ SK Energgy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 5) ตังอยู
ใ
้ ท่ ี่เมื อง Kandos ใน
ต นตกของรัฐ New Souuth Wales มี
เขตถ่านหินตะวั
ปริ มาณถ่านหิ
น นสํารอง (Reeserves) 0.1 ล้ านตัน ปี 25558
ผลิตถ่านหินได้
น 0.6 ล้ านตัน
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เหมือง Charbon ผลิตถ่านหิ
า นเหมืองใต้ต้ ดินแบบ Conttinuous Mininng และเหมืองงเปิ ด (Open-ccut Mining)
ง ้ใช้ สําหรับกาารส่งออกเป็ นหลลักโดยขนส่งทาางรถไฟไปยังท่าเรื อ Kembla ตามแผนการดํดําเนินงาน ปี
ถ่านหินแห่งนี
2558 เป็ นปี
น สุดท้ ายในกาารดําเนินการผลิลิต ต่อจากนี ้เหหมือง Charbon จะเข้ าสูก่ รระบวนการฟื น้ ฟูฟสภาพพื ้นที่
ภายหลังกาารทําเหมือง
5) เหมือง Claarence
เหมือง Claarence เป็ นกิจการร่
จ วมค้ า (JJoint Venturee)
ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
อ
85) แลละ SK Energgy
Australia Pty Ltd. (ร้ร้ อยละ 15) บริ หารงานโดย
้ ใ่ กล้ล้ เมือง Lithgoww
Centennial เหมือง Clareence ตังอยู
ในเขตถ่านหิหินตะวันตก รัฐ New South W
Wales มีปริ มาณ
ณ
ถ่านหินสํารออง (Reserves) 44.1 ล้ านตัน ปี 2558 ผลิต
ถ่านหินได้ 2.7
2 ล้ านตัน
เหมือง Clarrence เป็ นเหมืมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Claarence เป็ น
เหมืองที่เน้ นการส่
น งถ่านหินออกไปต่
น
างประะเทศ ผ่านท่าเรืรื อ Kembla เป็ นหลั
น ก
6) เหมือง Mandalong
เหมือง Manndalong บริ ษทฯ
ัท ถือหุ้นอยูร่ ้ ออยละ 100 ตังอ
้ ยู่
ใกล้ เมือง Morisset
M
รัฐ New
N South W
Wales มีปริ มาณ
ณ
ถ่านหินสํารออง (Reservess) 89 ล้ านตัน ปี 2558 ผลิต
ถ่านหินได้ 5.7
5 ล้ านตัน เหหมือง Mandaloong เป็ นเหมือง
อ
ใต้ ดินแบบ Longwall Mining มีกกํํ าลังการผลิตสูง
้ านหินความหนากว่า 5 เมมตร โดยถ่านหิน
สามารถขุดชัชนถ่
ที่ผลิตได้ จะใใช้ สําหรับตลาดดภายในประเท ศและเพื่อการ
ส่งออกผ่านทท่าเรื อ Newcasstle
7) เหมือง Mannering
เหมือง Mannnering บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยยละ 100 ตังอ
้ ยู่
บนบริ เวณชันถ่
ั ้ านหิน Fasssifern ในเขตตถ่านหินนิวคาส
เซิล รัฐ Neww South Walees ขณะนี ้อยูใ่ นนแผนของการพักั
การผลิต (Care & Maintennance)
เ อง Manneering ได้ เริ่ มโครรงการเพื่อสร้ างมู
ง ลค่า โดยให้เหมื
เ องใกล้ เคียงงเข้ ามาช่วยดําเนินการผลิต
ในปี 2556 เหมื
และส่งมอบถถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในประเทศศ ทําให้ บริ ษทยั
ัท งสามารถเพิพิ่มมูลค่าของปริริ มาณสํารองถ่านหิ
า น และ
ประหยัดค่าใช้
ใ จ่ า ย
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8) เหมือง Myuuna
เหมือง Myuuna ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยยละ 100 ตังอ
้ ยู่
บริ เวณทะเลลสาบ Macquaarie ในเขตถ่าานหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ Neww South Wales มีปริ มาณ
ณถ่านหินสํารออง
(Reserves) 31.9 ล้ านตัน ปี 2558 ผลิตตถ่านหินได้ 1..7
ล้ านตัน ใช้
ใ วิธีการทําเหมืมืองใต้ ดินแบบ Continuouus
Mining ใช้ สายพานสําหรัรับลําเลียงถ่านหิหินให้ ลกู ค้ าหลักั
โดยตรงซึง่ อยูใ่ นบริ เวณใกล้ล้ เคียง
C Services (NCS)
9) Northern Coal
Northern Coal
C Servicess เป็ นโรงล้ างถ่าานหิน ตังอยู
้ ใน
ใ่
เขตถ่านหินนิ
น วคาสเซิลของงรัฐ New South Walees
เนื่องจากที่ตัตงอยู
้ ใ่ กล้ ทา่ เรือ Newcastle NCS ล้ างถ่าน
หินที่ใช้ เป็ นเชื
น ้อเพลิงให้ ความร้ อน
และถ่านหินโค้ ก
ประเภท Seemi-Soft ที่ขดุ ขึ ้นจากเหมืองตต่างๆ เพื่อเตรี ยม
สําหรับการส่งต่อไปยังตลาาดในประเทศแและต่างประเทศศ
อ บรถไฟรางคูคูท่ ําให้ การขนส่งสินค้ าไปยัง
การเชื่อมต่อกั
ท่าเรื อขนส่งถ่
ง านหิน Newcastle
N
เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็
า
ว
Northern Coal
C Servicess มีกําลังการผลิลิตประมาณ 4 ล้ านตันต่อปี และมีเส้ นทางงลําเลียงที่ใช้ สาหรั
าํ บส่งออก
และจัดส่งไปปที่ลกู ค้ าในประเทศโดยเฉพาาะ
โคครงการในอนาาคต
1. Newstan Extension
E
โครงการ Newstan
N
Exttension เป็ นโโครงการสํารวจจและศึกษาควาามเป็ นไปได้ ของงการใช้ ประโยชชน์โครงสร้ าง
พื ้นฐานของจจากเหมืองที่มอยู
ีอ ่ เพื่อขยายยปริ มาณสํารองถ่านหินและกําลังการผลิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่
ะ างการทํา
Feasibility Study
S ถ่านหินสํารองที่มีคณ
ุ สสมบัติของถ่านหิหินโค้ กประเภทท Semi-Soft
2. Mandalongg Southern Exxtension
โครงการ Maandalong Souuth เป็ นส่วนต่ออขยายจากเหมืมือง Mandalonng ปั จจุบนั ขณ
ณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการเจาะ
สํารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
น ของโครง การเป็ นเวลา 2 ปี การวางแผผนเหมืองจะถูกกออกแบบให้ มประสิ
ีป ทธิภาพ
โดยการเชื่อมรวมกั
ม บเหมือง Mandalong ในปั จจุบนั
3. Neubeck
โครงการเหมืมือง Neubeck อยูใ่ นเขตตะวันั ตกของรัฐ Neew South Walees ใกล้ กบั โรงไฟ
ไฟฟ้าที่เป็ นลูกค้ าในประเทศ
คุณภาพถ่านหิ
น น สามารถใช้ ได้ กบั ตลาดดในประเทศแลละสําหรับการส่งออก การส่งงออกถ่านหินจะถู
จ กส่งไปยัง
ท่าเรื อ Kembla ขณะนี ้อยูระหว่
ร่ างการพัฒ
ฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cuut Mining)
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o การลงทุนเหมืองถ่ านหิ
น นในสาธารรณรั ฐประชาชชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดดยบริ ษัท BPP Overseas
C Ltd. (เป็ นบริ
น ษัทย่อยของงบริ ษัทฯ) ถือ
Deevelopment Co.,
หุ้นนใน Asian Am
merican Coal Inc. (AACI) ร้ อยละ 100
บริริ ษัท AACI จัดตังขึ
ั นาและร่วม
้ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒ
ลงงทุนในธุรกิจเหมืมืองถ่านหินในสสาธารณรัฐประะชาชนจีน
บริริ ษัท AACI ได้ ร่วมทุนกับ Shanxi Luu’an Mining
Inddustry (Groupp) Co., Ltd. ซึงเป็
ง่ นผู้ผลิตถ่านนหินรายใหญ่
ในนสาธารณรัฐปรระชาชนจีน ร่วมจั
ม ดตังบริ
้ ษัท SShanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โโดยถือหุ้นในสัดั ส่วนร้ อยละ
455 และ 55 ตามมลําดับ เหมือง Gaohe (เกาาเหอ) เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Minning ตังอยู
้ ใ่ นมมณฑลซานซี
(Shanxi) มีปริ มาณสํ
า ารองถ่านหิน (Reservess) 162.4 ล้ านตัตัน ปี 2558 ผลิตถ่านหินได้ 8 ลล้ านตัน
อ )้ โดยบริ ษทั Banpu Minneral Companny
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี
mited (เป็ นบริริ ษัทย่อยของบริิษัทฯ) ได้ ร่ววมทุนกับ Hebbi
Lim
Cooal and Electtricity Co., Ltdd. โดยถือหุ้นในนสัดส่วนร้ อยละ
400 และ 60 ตามลลําดับ จัดตังบ
้ ริิษัท Hebi Zhoong Tai Mining
Coo., Ltd. (HZTTM) เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิลิตและจําหน่าย
ถ่าานหินจากเหมือง
อ Hebi (เฮ่อปี
อ )้ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลเหอหนานน
(HHenan) เป็ นเหมืมืองใต้ ดินแบบ Longwall Miining มีปริ มาณ
ณ
สําารองถ่านหิน (RReserves) 20.99 ล้ านตัน ปี 22558 ผลิตถ่านหิหินได้ 1.2 ล้ านตัน

เหมืองถ่ านนหินในประเทศมองโกเลีย
ปรระเทศมองโกเลีลียมีแหล่งสํารองถ่านหินขนาดดใหญ่ที่มีโอกาสสที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งส่งออกกถ่านหินที่สําคัญในอนาคต
ญ
มีพพรมแดนอยูต่ ิดกับประเทศรัสเซี
เ ยและจีน ซึง่งเป็ นประเทศทีมี่ อตุ สาหกรรมหนักที่มีการใช้ ถ่านหินมากเป็ นอันดับต้ นๆ
ขอองโลก บริ ษัทฯ ได้ ครอบครองแแหล่งถ่านหินในนประเทศมองโกเลียเมื่อปี 2554 โดยผ่านกา รซื ้อหุ้นทังหมด
้ ดของ Hunnu
Cooal Pty., Ltd. โดยบริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุมพื ้นที
้น ่ South Goobi, Middle GGobi และภาคตะวันตกของ
ปรระเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยโครงกาารหลักๆ ที่อยูร่ระหว่างการศึกษาเพื
ษ ่อการพัฒนา ดังนี ้
1.. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul
U ตังอยู
้ ท่ างทิทิศใต้ ของมองโกกเลีย ใกล้ พรมแดน
ขอองจีน (เขตปกกครองตนเอง จังหวัด Inner Mongolia) ได้
รับบประทานบัตรใในปี 2554 มีอายุ
อ ประทานบัตตร 30 ปี ปั จจุจบนั
โครงการอยูร่ ะหว่ว่างการพัฒนาแและศึกษาความมเป็ นไปได้ ในการ
เพิ่มมูลค่าของถ่านหินที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองงความต้ องการรของ
ตลลาดในประเทศจีจีน
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โดยได้ มีการติดตังเตาทดลอง
งั ้
(Pilot Plant) ใในโครงการนําร่องเสร็จเรี ยบร้ อยแล้
อ ว ในขบบวนการผลิตจะะเป็ นการแยก
นํามั
้า นทาร์ ออกจาากถ่านหิน (Cooal to coal tar) ซึง่ จากการทดลองเบื ้องงต้ นสามารถผลิลิตนํ ้ามันทาร์ ได้ ปริ มาณรวม
5,0000 ลิตร ซึง่ เป็ป็ นการยืนยันว่าถ่
า านหินจากแหหล่ง Tsant Uuul สามารถแยกกนํ ้ามันทาร์ ออกกมาได้ ปั จจุบนกํ
นั าลังศึกษา
คววามเป็ นไปได้ ในการเพิ
น
่มมูลค่าของนํ
า
้ามันทาร์ร์ ถ่านชาร์ (CCharcoal) และะแก๊ สที่ได้ จากกกระบวนการผลิลิตเพื่อเตรี ยม
สําาหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ในลํ
น าดับต่อไป

2.. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs ตังอยู
้ ทางทิ
่ท ศตะวันตกกของมองโกเลีย มี
้
ท Coking cooal และ Therrmal coal บริษัษทฯ
ถ่าานหินทังประเภ
ทําาการศึกษาควาามเป็ นไปได้ ของงโครงการทําเหหมืองเบื ้องต้ น ซึง่
จะะใช้ ในการยื่นขออเปลี่ยนสถานะะจากอาชญาบับัตรสํารวจแร่เป็ น
ปรระทานบัตรในปีป 2559 รวมทัง้ จะยื่นขออนุมตัติิ รายงานการศึกษา
คววามเป็ นไปได้ ของโครงการทํ
อ
าเหมื
เ องในปี 25660 ต่อไป

3. Unst Khudagg
โครงการ Unst Khudag
K
ตังอยู
้ ทางตอนกลางข
่ท
ของมองโกเลีย โดย
มีถถ่านหินประเภทท Thermal cooal ในปี 25558 ได้ รับการอนนุมตั ิ
เปลี่ยนสถานะจาากอาชญาบัตรสสํารวจแร่เป็ นป ระทานบัตรแล้ ว มี
อาายุประทานบัตร 30 ปี และสาามารถต่ออายุปประทานบัตรได้ด้ เมื่อ
หมมดอายุ ในปี 2559 จะทําการศึกษาและยื่ นขออนุมตั ิรายยงาน
กาารศึกษาความเปป็ นไปได้ ของโคครงการทําเหมืออง รวมทังศึ
้ กษา
ปริริ มาณสํารองนําดิ
้า บเพื่อใช้ ในโคครงการ
นออกจากนี ้ยังได้ ทํทําการศึกษาคววามเป็ นได้ เบื ้องงต้ นทางด้ านวิศวกรรม กาารลงทุนและต้ นนทุนการผลิตในนการเปลี่ยน
ถ่าานหินให้ เป็ นเคมีมีภณ
ั ฑ์และพลัลังงานไฟฟ้า รว มถึงทําการศึกษาตลาดของเคคมีภณ
ั ฑ์ในประะเทศจีน
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(2) ธุรกิจไฟ
ฟฟ้า (Power Business)
B
2.1 บริริ ษัท Banpu Poower Investmeent Co., Ltd ((BPIC)
บริริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
อ 100 ของทุนชําระแล้ ว ใในบริ ษัท Banppu Power Inveestment Co., LLtd (BPIC) ซึงจดทะเบี
่
ยน
อยูยูใ่ นประเทศสิงคโปร์
ค
โดยผ่านบริ ษัท บ้ านปูปู พาวเวอร์ อินเตอร์
น เนชัน่ แนลล จํากัด (BPPII) มีการลงทุนในโรงไฟฟ
น
้า
พลลังงานร่วม (Coombined Heatt and Power) ใในเขตภาคเหนืนือของสาธารณ
ณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แหห่ง ซึง่ มีกําลัง
กาารผลิตติดตังกร
้ ระแสไฟฟ้ารวม 273 เมกะวัตต์ และมีกําลังกาารผลิตติดตังไอ
้ อนํ ้า 948 ตันต่ออชัว่ โมง มีรายลละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟฟ้าพลังงานร่วมล่
ว วนหนาน (Luannan) ที่
ใช้ ถ่านหิ
า นเป็ นเชื ้อเพพลิง ตังอยู
้ ใ่ นนเขตล่วนหนานน
เมืองถั
ง งซาน มณฑ
ฑลเหอเป่ ย มี กําลังการผลิต
กระแแสไฟฟ้า 100 เมกะวั
เ
ตต์ และะกําลังการผลิต
ไอนํา้า 128 ตันต่อชัว่ โมง โรงไฟฟฟ้ าพลังงานร่วม
ล่วนหหนานเป็ นโรงไฟฟฟ้าที่ผลิตไฟฟฟ้ าและไอนํ ้า

ว ้งติ ้ง (Zheengding) ที่ใช้
2. โรงไฟฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ
ถ่านหิหินเป็ นเชื ้อเพลิลิง ตังอยู
้ ใ่ นเขตเจิ ้งติ ้ง เมืองสือ
เจียจวง
จ
มณฑลลเหอเป่ ย มี กําลังการผลิต
กระแแสไฟฟ้า 73 เมมกะวัตต์ และะกําลังการผลิต
ไอนํา้า 370 ตันต่อชัชว่ โมง โรงไฟฟฟ้ าพลังงานร่วม
เจิ ้งติติ ้งเป็
้ นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทังไฟฟ
้ ้ า ไอนํ ้า นํ ้าร้ อน
และนนํ ้าเย็น
3. โรงไฟฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิ
ว
ง (Zoouping) ที่ใช้
ถ่านหิหินเป็ นเชื ้อเพลิลิง ตังอยู
้ ใ่ นเขตตโจวผิง เมือง
บินโจจว มณฑลลซานตง
มี กําลังการผลิต
กระแแสไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ และะกําลังการผลิต
ไอนํา้า 450 ตันต่อชัว่ โมง โรงไฟฟฟ้ าพลังงานร่วม
เจิ ้งติติ ้งเป็
้ นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทังไฟฟ
้ ้ าาและไอนํ ้า

2.2 บริริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)
บริริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
อ 50 ของททุนชําระแล้ ว ใในบริ ษัท บีแอลลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผ้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกกชนรายใหญ่
(IPPP) เป็ นโรงไฟฟฟ้าพลังความร้ อนขนาด
อ
1,4334 เมกะวัตต์ ประกอบด้
ป
วยโรรงไฟฟ้าขนาดกํกําลังผลิตติดตัง้ 717 เมกะ
วัตตต์ จํานวน 2 หน่
ห วย โดยใช้ ถ่ถานหินคุณภาพพดีชนิดบิทมู ินสั (Bituminouss) ซึง่ นําเข้ าจจากประเทศออสสเตรเลียและ
อินนโดนิเซียเป็ นเชืชื ้อเพลิ
้ ง ตังอ
้ ยูท่ ี่นิคมอุตสาหหกรรมมาบตาพพุด จังหวัดระยอง มีสญ
ั ญ
ญาซื ้อขายไฟฟฟา
้ (Power
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Puurchase Agreeement - PPA) กับการไฟฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่
แ ง
ปรระเทศไทยอายุสัสญญา 25 ปี นับตังแต่
้ วนั เเปิิ ดดําเนินการเเชิง
พาาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 เริ่ มก่อสร้ร้ างโรงไฟฟ้าเดือน
สิงงหาคม 2546 และเปิ
แ ดดําเนินการในเชิ
น
งพาณิ
ณิชย์สําหรับหน่นวย
กาารผลิตที่หนึง่ เดื
เ อนตุลาคม 2549 หน่วยกการผลิตที่สองเปิปิ ด
ดําาเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปั จจุบับน
โรงงไฟฟ้าบีแอลซีพีพีได้ เปิ ดดําเนินการในเชิ
น
งพาณิ
ณิชย์มาแล้ วเป็ น
เวลลา 9 ปี
P
Compaany Limited (HHPC)
2.3 บริริ ษัท Hongsa Power
บริริ ษัท บ้ านปูเพาาเวอร์ จํากัด (มมหาชน) (“BPPP”) (ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ
บ ษัทฯ ถือหุ้นร้
น อยละ 99.999) ได้
ร่วมทุนกับ บริ ษัษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด
บ ษัท Lao Hoolding
(มหาชน) (“RATTCH”) และ บริ
Staate Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิกิจของ
รัฐฐบาลสาธารณรัรัฐประชาธิปไตยยประชาชนลาวว
(“สสปป. ลาว”) เพืพื่อร่วมจัดตังบริ
้ ริ ษัท Hongsa Power
Coompany Limitted (“HPC”) และ บริ ษัท PPhu Fai Mininng Companyy Limited (“P FMC”) โดยทังสองบริ
ง้
ษัทมี
สําานักงานใหญ่ตงอยู
งั ้ ท่ ี่เมืองเวียงจั
ง นทน์ สปป.ลลาว บริ ษัท HPPC และ PFMC
C มีวตั ถุประสงงค์ดําเนินโครงกการโรงไฟฟ้า
หงงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสสําคัญการร่วมทุนสรุปได้ ดงั นนี ้
ฒนาโครงการโรงงไฟฟ้าพลังควาามร้ อน โดยใช้ ถถ่านหินลิกไนต์เป็ นเชื ้อเพลิง
- บริ ษัท HPPC ได้ รับสัมปททานในการพัฒ
ตังอยู
้ ท่ ี่ตอนเหนื
อ อของสาาธารณรัฐประชชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดดกําลังการผลิตตประมาณ 1,8778 เมกะวัตต์
โดยมีสดั ส่สวนการถือหุ้นดัดงนี ้ บริ ษัท BPPP ถือหุ้นร้ อยลละ 40 บริ ษทั RATCH ถืออหุ้นร้ อยละ 40 และบริ ษัท
LHSE ถือหุ
อ ้ นร้ อยละ 200
- บริ ษัท PFFMC ได้ รับสัมปทานในการทํ
ป
าาเหมืองถ่านหินลิ
น กไนต์ มีสดั ส่สวนถือหุ้นดังนี ้ บริ ษัท BPP ถือหุ้นร้ อยละ
37.5 บริ ษัษัท RATCH ถือหุ
อ ้ นร้ อยละ 37..5 และ บริ ษทั LHSE ถือหุ้นร้ ้ อยละ 25
โรงงไฟฟ้าหงสาเป็ปนโรงไฟฟ้าปากกเหมืองที่ใช้ พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกําลังการผลิตติดตั งรวมจํ
้
านวน 1,878 เมกะ
วัตตต์ ประกอบด้ วยหน่
ว วยผลิตไฟฟฟ้าจํานวน 3 หหน่วย หน่วยละะ 626 เมกะวัตต์
ต หน่วยการผผลิตที่ 1 เปิ ดดําเนินการเชิง
พาาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 หน่วยกาารผลิตที่ 2 เปิปดดําเนินการเชิชิงพาณิชย์เมื่อวั นที่ 2 พฤศจิกายน 2558
แลละหน่วยการผลิลิตที่ 3 จะเปิ ดดดําเนินการเชิงพพาณิชย์ในเดือนมี
น นาคม 25599
า
ลกู่ วง (SShanxi Lu Guaang) บริ ษัท Banpu
B
Power Investment Coo., Ltd. ซึง่ เป็ นบริ
น ษัทย่อยที่
2.4 โครงการโรงไฟฟ้าซานซี
ร้
100 ได้ ลงนามในสัญ
ั ญาร่วมทุนเพืพื่อศึกษาและร่วมพั
ว ฒนาโครงกการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu
บริริ ษัทฯ ถือหุ้นรอยละ
Guuang ซึง่ เป็ นโคครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,3220 เมกะวัตต์ ตั งอยู
้ ใ่ นเมืองฉาางจื ้อ มณฑล
ซาานซี สาธารณรัรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมือองถ่านหิน Gaaohe ประมาณ
ณ 3 กิโลเมตร) ผู้ถือหุ้นและสัดั ส่วนการถือ
หุ้นนประกอบด้ วย Banpu Poweer Investmentt Ltd. ร้ อยละ 30 บริ ษัท Geemeng Internnational Energgy Co., Ltd
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“G
Gemeng” ร้ อยลละ 35 และ บริษัท Shanxi Luu’an Mining Group
G
“Lu’an” ร้ อยละ 35 อ นึง่ Lu’an เป็ นหนึ
น ง่ ในผู้ร่วม
ทุนนในบริ ษัท Shaanxi Gaohe Energy
E
Co Lim
mited ซึง่ ถือหุ้นและดํ
น
าเนินกาารเหมืองถ่านหิหน Gaohe ในมมณฑลซานซี
(สัดั ส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย Lu’an ร้ อยละะ 55 และบริษัษทฯ ถือหุ้นทางงอ้ อมร้ อยละ 445) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี ้
ได้ รับอนุมตั ิโครงกการขันสุ
้ ดท้ ายจจากคณะกรรม การการพัฒนาาและปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี
ง
(Shanxi Provincial
ก 2558 แลละอยูใ่ นขันตอน
้ นสุดท้ ายของกาารเตรี ยมการ
Deevelopment and Reform Coommission) เมืมื่อเดือนพฤศจิกายน
ก่ออสร้ าง ทังนี
้ ้ บริ ษัษทฯ คาดว่าโคครงการโรงไฟฟ้าาซานซีลกู่ วงจะะสามารถเปิ ดดําเนินการเชิงพพาณิชย์ได้ ในปี 2560
ข้ ออมูลเบือ้ งต้ นของโครงการโ
ข
รงไฟฟ้า Shannxi Lu Guangg:
กําลังการผลิต
เททคโนโลยีการผผลิต
ปปริ มาณการใช้ ถ่ถานหิน
แแหล่งถ่านหิน

:
:
:
:

โครงสร้ างผู้ถือหุห้้ น
มูลค่าโครงการ
เริริ่ มดําเนินการเชิชิงพาณิชย์

:
:
:

1,320 เมมกะวัตต์ (2 x 660
6 เมกะวัตต์)
เทคโนโลลยีถ่านหินสะอาดอัลตรา-ซูเปอร์ คริ ทิเคิล (Ulltra-super critical)
ประมาณ
ณ 3.2 ถึง 3.5 ล้ านตันต่อปี
จากเหมื อง Gaohe (ใช้ช้ สายพานในกาารลําเลียงถ่านหิหิน) เหมืองของง Lu’an และ
จากเหมื องอื่นๆ
Gemen g (ร้ อยละ 35), Lu’an (ร้ อยละ 35), และ บ้ าานปู พาวเวอร์ (ร้( อยละ 30)
ณ 4,700 ล้ านหหยวน (เทียบเท่ากั
า บ 740 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐฯ))
ประมาณ
ภายในปีปี 2560

(3) ธุรกิจพลังงานทดแทนน (Renewablee power geneeration)
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มขยายฐาานการลงทุนขอองกลุม่ บริ ษัทไปปยังกลุม่ การผลิลิตไฟฟ้าพลังงาานหมุนเวียน ตังแต่
้ ต้นปี 2557
2
บริ ษัท
บ้ านปู เพพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ได้ ลงทุนในโโครงการผลิตไฟฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ์ในประเทศญี่ปุปนุ่ ผ่านบริ ษัท
ย่อยของง BPP ปั จจุบนบริ
นั ษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิ
น
ลิตไฟฟ้าจากพลัลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 7 โคครงการ ดังนี ้
3.1 โครงการโอลิมเปี ย (Olympia) เป็ นโครงการผผลิตไฟฟ้าจากพพลังงานแสงอาทิตย์ มีกําลังกการผลิตไฟฟ้ารววมทังสิ
้ ้น 10
้ ใ่ นจังหวัวัดกุนมะ จังหวัดโทชิงิ และจจังหวัดอิบารากิกิ ประเทศญี่ปุปนุ่ โครงการ
เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
โอลิมเปี ยประกอบบด้ วย 5 โครงกการ ได้ แก่ โครรงการฮิตาชิโอมิมิยะ 1, โครงกการฮิตาชิโอมิย ะ 2, โครงกาารโอเซโนะซา
โ
ระ 1, และโครงการซากุระ 2 โดยแต่ละโครงกาารมีกําลังการผลิลิตไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวัตต์
โตะ คาตะชินะ, โครงการซากุ
น
25556, เดือนมกรราคม 2558,
(ไฟฟฟ้ากระแสสลับั ) ทัง้ 5 โคครงการได้ เปิ ดดํดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม
เดืออนมกราคม 25558, เดือนธันวาคม
ว 2558 แลละเดือนตุลาคมม 2558 ตามลําดั
า บ โครงการรโอลิมเปี ยได้ แต่
แ งตัง้ บริ ษัท
อออคเต็ปเจแปนจํากัด ซึง่ เป็ นบริริ ษัทบริ หารสินททรัพย์ที่มีความมเชี่ยวชาญในการบริ หารอสังหหาริ มทรัพย์เป็ นผู
น ้ ดําเนินการ
บริริ หารทรัพย์สนิ ของโครงการ
ข
ล นในสัดส่วนร้
น อยละ 75 เเป็ นโครงการผลิลิตไฟฟ้าจาก
3.2 โครงการฮิโนะ (Hino) อยู่ระหหว่างการก่อสร้ าาง บริ ษัทฯ ลงทุ
้ ใ่ นจังหวัดชิงิ ะ ประเทศ
พลลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะะมีกําลังการผลิตไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตั งอยู
ญี่ปปุ่ น คาดว่าโครรงการฮิโนะจะเปิปิ ดดําเนินการเชิชิงพาณิชย์ได้ ในปี
ใ 2559
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3.3 โครงการมุกะวะ (Mukawa) อยู
อ ร่ ะหว่างการดดําเนินการเข้ าทํทาสัญญาว่าจ้างผู
า ้ รับเหมาโครรงการ โดยบริริ ษัทฯ มีการ
ลงงทุน ในสัดส่วนร้ อยละ 54 เป็ นโครงการผผลิตไฟฟ้าจากพพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจจะมีกําลังการผลิตติดตัง้ 17
เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลั
า
บ) ตังอยู
้ ใ่ นเมืองมมุกะวะ จังหวัดฮอกไกโด
ด
ประะเทศญี่ปนุ่ คาาดว่าโครงการมุมุกะวะจะเปิ ด
ดําาเนินการเชิงพาาณิชย์ได้ ในปี 2560
3.4 โครงการนาริ ไอสึ (Nari Aizu) อยูร่ ะหว่างกา รพัฒนา บริ ษัทฯ มีการลงทุนในสั
น ดส่วนร้ อยยละ 75 เป็ นโครงการผลิ
โ
ต
ด ง้ 20 เมกะวัตั ต์ (ไฟฟ้ากระะแสสลับ) ตังอย
้ ยูใ่ นเมืองไอสึ
ไฟฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีท่คี าดว่าจะมีกําาลังการผลิตติดตั
จังหวัดฟุกชุ ิมะ ประเทศญี
ป
่ปนุ่ คาดว่าโครงการนนาริ ไอสึจะเปิ ดดํ
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปีปี 2560
3.5 โครงการอวาจิ (AAwaji) อยูร่ ะหวว่างการพัฒนา บริ ษัทฯ มีการรลงทุนในสัดส่วนร้
ว อยละ 75 เเป็ นโครงการผลิลิตไฟฟ้าจาก
า
บ) ตังอยู
้ ใ่ นเมืองไอสึ จังหวัด
พลลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะะมีกําลังการผลิตติดตัง้ 8 เมกกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลั
เฮียยวโงะ ประเทศศญี่ปนุ่ คาดว่าโครงการอวาจิ
โ
จจะเปิ ดดําเนินกาารเชิงพาณิชย์ได้
ไ ในปี 2560
3.6 โครงการยาบูกิ (YYabuki) อยูร่ ะหว่
ะ างการพัฒนนา บริ ษัทฯ มีการลงทุ
ก
นในสัดส่
ด วนร้ อยละ 775 เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้า
้ ใ่ นจังหวั
ง ดฟุกชุ ิม่า
จาากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดวว่าจะมีกําลังกา รผลิตติดตัง้ 7 เมกะวัตต์ (ไฟฟฟ้ากระแสสลั บั ) ตังอยู
ปรระเทศญี่ปนุ่ คาาดว่าโครงการยยาบูกิจะเปิ ดดํา เนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 25561
3.7 โครงการโอนามิ (Onami) อยูร่ ะหว่
ะ างการพัฒนนา บริ ษัทฯ มีการลงทุ
ก
นในสัดส่
ด วนร้ อยละ 775 เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้า
้ ใ่ นจังหวั
ง ดฟุกชุ ิมา่
จาากพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดวว่าจะมีกําลังกา รผลิตติดตัง้ 166 เมกะวัตต์ (ไไฟฟ้ากระแสสลัลับ) ตังอยู
ปรระเทศญี่ปนุ่ คาดว่
ค าโครงการรโอนามิจะเปิ ดดดําเนินการเชิงพาณิ
พ ชย์ได้ ในปี 2561
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2.2 การตลลาดและการแแข่ งขัน
(ก) นโโยบายการตลลาด
1. การตลาดธุรกิ
ร จถ่ านหิน
นโยบายการรตลาดของกลุลุ่ มบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานด้ าานการตลาดทีโปร่
่โ งใส ตรงไปปตรงมา และมีมีความรับผิดชออบต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียต่ตางๆ เพื่อมุง่ เน้ นการเติ
น
บโตอยย่างยัง่ ยืนและการบรรลุเป้าหมมายแห่งความสํสําเร็จร่วมกัน ดังั นี ้
1. รักษาฐานลู
ก
กค้ าเดิ
เ มในแต่ละภูมมิิ ภาคผ่านผลิตภัภณฑ์และบริ การที
า ่มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้ อง ตรงตามความ
ต้ องการของลู
อ
กค้ า และสามารถถจัดส่งสินค้ าได้ด้ ตรงตามกําหนนดเวลา
2. เพิพิ่มฐานลูกค้ าเพือความเป็
่
นบริ ษษัทชันนํ
้ าในภูมิมภิ าคเอเชีย
3. สร้ร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ าและบบริิ การ
4. สร้ร้ างความพร้ อมทางการตลาด เพื่อให้ เป็ นทางงเลือกที่ดีที่สดุ อยู
อ เ่ สมอ
5. มีความเป็
ค
นมืออาาชีพ
6. แขข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียยรติ มีจรรยาบรรณและให้ ควาามเคารพต่อลูกกค้ า คูแ่ ข่งขันทางธุ
ท รกิจและ
ผู้มีมีสว่ นได้ เสีย
7. มีความชั
ค
ดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นถึ
น งความน่าเชือถื
่ อและความมซื่อสัตย์ และะรักษาจุดยืน
ทาางการตลาดทีมั่มน่ั คง
1.1 ตลาดถถ่ านหินโลก
ตลาดถ่านหินนําเข้
า าใหญ่ๆ มีออยู่ 2 ตลาด คือื เอเชียและยุโรป โดยถ่านนหินส่วนใหญ่จะนํ
จ าไปใช้ ใน
้ ในปี 2558 ความต้
ค
องการถ่านหินนําเข้ าในนตลาดโลกมีการหดตั
า
วอย่างรุรนแรง นับเป็ นการลดลงครั
ก
ง้
โรงไฟฟฟา
ท
จ
แรกในรรอบ 10 ปี สาเหตุหลักมาจาากการลดการนนําเข้ าถ่านหินของจีนเนื่องจากกการชะลอตัวทางเศรษฐกิ
และมีอปทานส่
ุ
น
ง นอกจากนันก
้ การนําเข้ าถ่านหิหินของอินเดียก็ ไม่ได้ เติบโตขึน้น อีกทังการ
้
วนเกินในประเทศสู
ใ ปเอเชียแลละทวีปอเมริ กาใต้ จะเพิ่มขึ ้น
นําเข้ าถ่ถานหินในยุโรปลดลง ถึงแม้ กการนําเข้ าของปประเทศอื่นๆ ในทวี
แต่ก็ไม่สามารถชดเชย
ส
ยการลดลงของจีจีนและยุโรปได้ด้ ทําให้ ภาพรวมตลาดถ่านหหินโลกมีปริ มาณการนําเข้ า
ลดลงกว่า 75 ล้ านตันจากปี
จ ก่อนหน้ า
ญ่ที่สดุ ในโลก โดยในปี 2558 มี ปริ มาณการค้ค้ าถ่านหินคิด
ตลาดถ่านหินในนเอเชียเป็ นตลา ดที่มีขนาดใหญ
ย 78 ของงปริ มาณการค้ าถ่านหินระหว่างประเทศของทังโลก
้
ผู้นําเข
เข้ าถ่านหินรายใใหญ่ ได้ แก่
เป็ นร้ อยละ
อินเดีย จีน ญี่ปนุ่ เกาหหลีใต้ และไต้ หวัน
จีนซึ
น ง่ เคยเป็ นปรระเทศผู้นําเข้ าถถ่านหินรายใหญ
ญ่ที่สดุ ของโลกปประสบกับภาวะะการชะลอตัวทาง
ท
เศรษฐกิกิจ ทําให้ ความมต้ องการใช้ ไฟฟฟ้ าภายในประเเทศไม่ได้ เติบโตตขึ ้นมาก ประกกอบกับมีการผลิลิตไฟฟ้าจาก
เขื่อนแลละโรงไฟฟ้านิวเคลี
เ ยร์ เพิ่มขึ ้นทํทําให้ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าจาากโรงไฟฟ้าถ่านนหินไม่ได้ เพิ่มขึ ้น ในขณะที่
กําลังกาารผลิตถ่านหินในประเทศจี
ใ
นเเองมีเกินความตต้ องการมาก ทําให้ มีการแข่งขั นสูง ราคาถ่านหิ
น นในจีนจึง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจีนได้ อออกมาตรการจํากักดการนําเข้ าถ่านหินเพื่อช่วยยเหลือผู้ผลิตในประเทศ ทํา
า
าเข้ าถ่ถานหินในปี ที่ผา่านมาลดลงอย่างมาก ส่งผลกกระทบอย่างรุ นนแรงต่อตลาดโลลก ในขณะที่
ให้ ปริ มาณการนํ
ความต้ องการใช้ ถ่านหิหินของอินเดียชชะลอตัวลงเพราาะมีการชะลอตัตัวทางเศรษฐกิจจเช่นกัน
ประกอบกับ
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รัฐบาลอิอินเดียผลักดันให้
ใ มีการเพิ่มกาารผลิตถ่านหินในประเทศมาก
ใ
กขึ ้น ทําให้ การนนําเข้ าถ่านหินของอิ
ข นเดียใน
ปี ที่ผา่ นมาไม่
น ได้ เพิ่มขึน้น
จีนและอิ
น
นเดียเป็ป็ นตลาดถ่านหินนนําเข้ าที่มีควาามไม่แน่นอนสูงเนื
ง ่องจากสามมารถผลิตถ่านหิหินใน
ประเทศศได้ มาก ขณะทีที่ตลาดหลักอื่นนๆ เช่น ญี่ปนุ่ เกกาหลีใต้ ไต้ หวันั มาเลเซีย ไท ย และฟิ ลปิ ปิ นส์
น เป็ นตลาด
ถ่านหินนํ
น าเข้ าที่มีความมต้ องการใช้ ถา่านหินนําเข้ าสมํมํ่าเสมอ เพราะผผลิตถ่านหินในนประเทศได้ น้อย ในปี 2558
ผู้ซื ้อถ่านหิ
น นในประเทศศเหล่านี ้ได้ หนั มมาซื ้อถ่านหินคุณภาพสู
ณ
งมากขึขึ ้นเนื่องจากราคคาถ่านหินในตลาดโลกได้
ลดลงมามาก ทําให้ ความต้
ค
องการใช้ช้ ถ่านหินคุณภาาพสูงมีอยูอ่ ย่างสมํ
ง ่าเสมอ แตต่ราคาถ่านหินคุณภาพสูงก็
บ
เพือให้
่อ สามารถแข่งงขันกับถ่านหินคุ
น ณภาพตํ่าได้ในสภาวะราคา
ใ
าตกตํ่าจากอุปทานส่
ท วนเกิน
ต้ องปรับลดลงมา
อินโดนี
น เซียและอออสเตรเลียยังคคงเป็ นผู้ผลิตแลละส่งออกถ่านหิหินหลักในเอเชีย การลดการนํนําเข้ าถ่านหิน
ของจีนในปี
ใ ที่ผา่ นมาส่งผลกระทบต่อออินโดนีเซียอย่างรุ
า นแรง เนื่องจากถ่านหินที่ ลดลงส่วนใหญ
ญ่เป็ นถ่านหิน
คุณภาพพตํ่าจากอินโดนีนีเซีย ทําให้ กา รส่งออกถ่านหินของอิ
น นโดนีเซียลดลงมาก ใในขณะที่การส่งออกถ่
ง
านหิน
จากออสเตรเลียในปี ทีผ่่ านมาคาดว่า จะใกล้ เคียงกับปี
บ ก่อนหน้ า เพราะผู้ผลิตถ่าานหินจากออสเตรเลียมีแรง
จ ญญาขนสส่งและขนถ่ายถถ่านหินที่ทําไว้ กักบั บริ ษัทรถไฟแและท่าเรื อที่จะ ต้ องขนถ่ายถ่านหิ
น นใน
กดดันจากสั
ปริ มาณ
ณตามที่ตกลงไว้ว้ ถ้ าขนถ่านหินนตํ่ากว่าที่ตกลลงไว้ จะถูกปรับ (Take or pay contract)

ไ สง่ ถ่านหินเข้ ามาขายในเอเชีชียมากขึ ้นเนื่องจากตลาดยุ
ง
โรรปหดตัว และต้้ นทุนถ่านหิน
ปี 2558 รัสเซียได้
เ ยได้ ลดลงจากกการอ่อนค่าขอองเงินรูเบิล (RRuble) ในขณะะที่สาธารณรัฐแแอฟริ กาใต้ ได้ ส่สงถ่านหินเข้ า
ของรัสเซี
มาขายใในเอเชียมากขึ ้นเช่
้น นกัน โดยได้ เพิ่มการส่งออกถ่
อ านหินที่มคุี ณภาพตํ่าลงมมาเพื่อให้ สามาารถแข่งขันได้
ในตลาดดอินเดียและรักษาราคาของถ่
ก
ถ่านหินคุณภาพพสูงไว้ ทําให้
ใ ตลาดเอเชียมี ภาวะอุปทานส่วนเกินมาก
กดดันราคาถ่านหินให้ ลดลง
ตลาดถ่านหินในนยุโรปมีผ้ นู ําเข้ าาถ่านหินรายใหหญ่ได้ แก่ อังกฤฤษ เยอรมัน ตุ รกี อิตาลี และสเปน ส่วน
ะ าไปใช้ ในโรงไไฟฟ้าถ่านหินเชช่นกัน ในปี 25558 การนําเข้าโดยรวมของยุ
า
โโรปลดลง เนืองจากการลด
่อ
ใหญ่จะนํ
การนําเข้
เ าของอังกฤษษ ทังนี
้ ้อังกฤษพพยายามลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซซด์โดยการขึ ้นภภาษี คาร์ บอน
(Carboon tax) ประกอบกับราคาก๊ าซ ธรรมชาติได้ ปรับลดลง ทําให้ต้ นทุนโรงไฟฟ้าาถ่านหินในอังกฤษแพงกว่
ก
า
โรงไฟฟฟาก๊
้ าซธรรมชาติติ ในขณะที่ประะเทศอื่นๆ ในยุยุโรปได้ เลื่อนกาารขึ ้นภาษี สงิ่ แววดล้ อมออกไปเเพราะสภาวะ
เศรษฐกิกิจไม่เอื ้ออํานวย ทําให้ โรงไฟฟฟ้ าถ่านหินยังสาามารถแข่งขันได้ ในประเทศยุโโรปอื่นๆ
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จาากสภาพอากาศในยุโรปไม่หนนาวเย็นมากทําให้
า ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าไม่สสูู งมาก ในขณ
ณะที่การผลิต
กระแสไไฟฟ้าจากพลังงานหมุ
ง
นเวียนอือื่นๆ ทังจากเขื
้
ขื่อน ลม และแสงอาทิตย์ได้ เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับ
สหภาพพยุโรปยังคงทยออยปลดระวางโโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าตามแผนกการลดการปล่ออยก๊ าซคาร์ บอนนไดออกไซด์
(Industtrial Emission Directive, IEDD) ทําให้ ความตต้ องการใช้ ถ่านหิ
น นในยุโรปลดลลงมาก ถึงแม้ ประเทศต่
ป
างๆ
ในยุโรปปจะทะยอยปลดดระวางโรงไฟฟฟาถ่
้ านหินเก่า แต่ตรุ กีได้ มีการเดิ
า นเครื่ องโรงงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
น
ทําให้
ความต้ องการใช้ ถ่านหิหินนําเข้ าของตุรรกีเพิ่มขึ ้นแต่ไม่มสามารถชดเชยการลดลงของงการใช้ ถ่านหินในอั
น งกฤษ
ได้
โ
ย รัสเเซีย สาธารณรัรัฐแอฟริ กาใต้
ผู้ผลิตและส่งออกถ่านหินรายใหหญ่ให้ กบั ตลาดดยุโรป ได้ แก่ โคลอมเบี
โ
วลง ทําให้ ตลาดถ่าานหินในยุโรปมีการแข่งขันที่
และสหรัฐอเมริ กา จากความต้ องกาารถ่านหินในยุโรปหดตั
น นในยุโรปได้ด้ ปรับลดลงอย่างต่
า อเนื่อง ทํทาให้ ถ่านหินจาากสหรัฐอเมริกาไม่
ก สามารถ
รุนแรงขึขึ ้น ราคาถ่านหิ
แข่งขันได้
ไ แต่ปริ มาณกการส่งออกของงสหรัฐอเมริ กาไไม่ได้ ลดลงมากกนัก เนื่องจาก take-or-pay contract
c
ทํา
ให้ ผ้ สู ง่ ออกบางรายต้
อ
องผลั
อ กดันการสส่งออก ในขณะะที่ต้นทุนการผลิลิตของโคลอมเเบีย รัสเซีย และสาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้ ลดลงตามคค่าเงินและราค านํ ้ามันที่ลดลงง ทําให้ สามารรถอยูร่ อดได้ ในสสภาวะที่ราคาถถ่านหินลดลง
มาก
ในนปี 2558 บริริ ษัทฯ จําหน่า ยถ่านหินที่
ผลิตจากประเทศอินโดดนีเซียเป็ นจํานนวน 28.4
ล้ านตัน โดยจําหนน่ายให้ อินเดียมมากที่สดุ ใน
สัดส่วนร้
น อยละ 19 ของปริ มาณกาารจําหน่าย
ถ่านหินทั
น งหมด
้
รองลงมาได้ แก่ญี่ปนุ่ นและจีน มี
สัดส่วนการขายร้
น
อยละะ 18 และะร้ อยละ16
ตามลําดับ บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มการขายยถ่านหินไป
ช
ยังอินเดีดียมากขึ ้นเพื่อชดเชยการลดก
ารนําเข้ า
ของจีน และขยายตลาดไปยังบัง คลาเทศซึง่
เป็ นตลาาดเกิดใหม่ ถึงแม้ บริ ษัทฯ จะะมีลกู ค้ ากระจาายอยูเ่ กือบทุกภูมิภาคของโลกก แต่บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ เน้ นที่
ตลาดเออเชียที่บริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบในด้ านการขขนส่งและควบคุมคุณภาพเนื่อองจากอยูใ่ กล้ กักบั แหล่งผลิต
ของบริ ษัษทฯ และเป็ นตลาดที
ต
่มีแนวโน้น้ มเติบโตต่อไปใในอนาคต

1.2 ตลาดถถ่ านหินในประะเทศอินโดนีเซี ย
กาารผลิตถ่านหินในประเทศอิ
น
นโโดนีเซียปี 2558 คาดว่าอยูท่ ประมาณ
ี่ป
453 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 9.4
หรื อลดลงประมาณ 47 ล้ านตันจจากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการส่งออกถ่านหิ นลดลงมากจากการลดการ
นําเข้ าถ่ถานหินของจีน ปริ มาณการผลิลิตถ่านหินที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นของผู้ผลิตขนนาดกลางและเลล็ก ในขณะที่
ผู้ผลิตรายใหญ่ลดลงมมาไม่มากนักเพพราะเป็ นผู้ผลิตที่มีความมัน่ คงและได้ รับความมเชื่อถือจากลูกค้
ก าประจํา
ญ ้อขายถ่านนหินระยะยาวไไว้ กบั ลูกค้ า ถ่านหิ
า นที่ผลิตในอิอินโดนีเซียประะมาณร้ อยละ
และบางงส่วนยังทําสัญญาซื
82 ส่งไปจํ
ไ าหน่ายยังต่างประเทศ เช่น อินเดีย จีน ญี
ญ่ปนุ่ เกาหลีใต้ต ไต้ หวัน และะประเทศในเอเชีชียตะวันออก
เฉียงใต้ต้ เป็ นต้ น มีเพียงร้ อยละ 18 ที่จจําหน่ายภายในนประเทศ
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ในนปี ที่ผา่ นมารัฐบาลอิ
บ นโดนีเซียยได้ ออกมาตรกการต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กกัั บรัฐบาลและระงับการผลิต
ถ่านหินจากเหมื
น
องที่ไม่มได้ รับใบอนุญ าตหรื อผู้ผลิตถ่านหินที่ไม่ได้ เสียภาษี อย่างถูกกต้ อง (Illegal miners) เช่น
 การจัดเก็บค่าภาคหลวงล่วงงหน้ า
 การกําหนดใให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินนจะต้ องได้ รับ Clean and Clear status จา กรัฐบาลก่อนถึถึงจะสามารถ
ส่งออกถ่านหิหินได้ เพื่อให้ มมััน่ ใจว่าถ่านหินที
น ่สง่ ออกผลิตจากเหมื
จ
องที่ได้ รับใบอนุญาตทีที่ถกู ต้ องและ
ได้ เสียภาษี ให้หกบั รัฐบาลอย่ย่างครบถ้ วนแล้ ว
ง่
องชําระเงินโดยใช้ Lettter of Credit ซึง่ มีผลบังคับ
 การกําหนดใให้ การชําระเงินนค่าถ่านหินที่สงออกต้
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 เมษายน 25558 เป็ นต้ นมา
ข ลค่าส่งออก ซึง่ มีผลบังคั บใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 สิงหาคม
 การเก็บภาษีษส่งออกถ่านหินนร้ อยละ 1.5 ของมู
2558 เป็ นต้ นมา
น
ง รัฐบาลอินโดนี
โ เซียจะออกกมาตรการต่างๆๆ เพิ่มขึ ้น แต่ปริ
ป มาณถ่านหินนทีท ่ผลิตยังคงมากเกินความ
ถึงแม้
ต้ องการรในตลาดโลกมมาก ทําให้ ราคาาถ่านหินลดลงอย่างต่อเนื่อง อินโดนีเซียเป็ นนประเทศที่ได้ รัรบั ผลกระทบ
มากที่สุสดุ จากการลดการนําเข้ าถ่านหิหินที่มีคา่ ความร้ร้ อนตํ่าของจีนเพราะคุ
เ
ณภาพถถ่านหินที่อินโดดนีเซีย
ส่งออกสส่วนใหญ่มีคณภาพตํ
ณ
ุ
่ากว่าคูแ่แข่งจากประเทศศอื่น เมื่อราคาถ่านหินในตลลาดโลกลดลงมมาใกล้ กบั
ต้ นทุนการผลิ
ก ตทําให้ ผ้ ผู ลิตในอินโดนีนีเซียไม่สามารถถลดราคาลงไปแข่งขันกับคูแ่ ข่งงจากประเทศอือื่นที่มีต้นทุน
ต่อหน่วยพลั
ว งงานตํ่ากว่าได้ ทําให้ กา รส่งออกของอินโดนี
น เซียในปี ทผ่
ที่ านมาหดตัวออย่างรุนแรง
ขณ
ณะที่การส่งออกถ่านหินของอิอินโดนีเซียลดลงมาก
แต่
แ ความต้ องกาารใช้ ถ่านหินภาายในประเทศ
อินโดนีเซียเองยังคงเติบโตอย่างต่อเนืนื่อง จากการเเดินเครื่ องของโรงไฟฟ้าใหม่ ในปี 2558 คาดว่าความ
น าร้ อยละ
ต้ องการรใช้ ถ่านหินในปประเทศอินโดนีนเซียโดยรวมจะะอยูท่ ี่ประมาณ 83 ล้ านตัน เพิพิ่ มขึ ้นจากปี ก่อนหน้
6 ส่วนใใหญ่มาจากภาคการผลิตกระแแสไฟฟ้า ซึง่ ใช้ ถ่านหินคุณภาพตํ่า ทังนี
้ ้การใใช้ ถ่านหินในอินโดนี
น เซียกว่า
ร้ อยละ 80 ใช้ ในกการผลิตกระแสสไฟฟ้าร้ อยละ 11 ใช้ ในอุตสาหกรรมปูนนซีเมนต์ ส่วนที
น ่เหลือใช้ ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ
น เซียจํานวน 3.7 ล้ านตันั คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของ
ปี 2558 บริ ษทฯ
ัท จําหน่ายถ่าานหินภายในอินโดนี
ณการจําหน่ายถถ่านหินทังหมดข
้
ของบริ ษัทฯที่ผลิตในอินโดนีเซีย คิดเป็ นส่วนนแบ่งตลาดประะมาณร้ อยละ
ปริ มาณ
4.4 ของงความต้ องการรใช้ ถ่านหินในอิอินโดนีเซียเท่านัน้ มีลกู ค้ าหลักเป็
ก นกลุม่ โรงไฟฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียมี
สัดส่วนร้
น อยละ 78 ของปริ มาณกการจําหน่ายถ่านหิ
า นภายในอินโดนี
น เซีย ที่เหหลือเป็ นการจําหน่
า ายให้ กบั
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมมกระดาษ และอือื่นๆ
น ณภาพตํ่า เพพราะถ่านหินคุณ
ุ ภาพตํ่าใน
โรรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียยถูกออกแบบมมาให้ ใช้ ถ่านหินคุ
อินโดนีเซียมีปริ มาณสํสํารองมาก ผู้ใช้ ถ่านหินคุณภาพสู
ภ งในอินโดดนีเซียมีจํากัดสส่วนใหญ่จะเป็ นโรงไฟฟ
น
้ ารุ่น
ม
ซึง่ โรงง านปูนซีเมนต์หลายโรงได้
ห
มีการปรั
า บปรุงเครื่ อองจักรให้ สามารถใช้ ถ่านหิน
เก่าและะโรงงานปูนซีเมนต์
คุณภาพพตํ่าลงมา เพือให้
่ สามารถเลืลือกใช้ ถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพกว้างขึ
า ้นได้ และมีมีความยืดหยุนในการจั
่น
ดหา
ถ่านหิน ในขณะที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินคุณภภาพสูงมีไม่มากกนักจากปริ มาณ
ณสํารองถ่านหิหินคุณภาพสูงมีจํากัด ทําให้
การแข่งขั
ง นตํ่า ราคาจึงสู
ง งกว่าถ่านหินนคุณภาพตํ่าทีมี่มผี ้ ผู ลิตหลายราายและมีการแขข่งขันสูงกว่า
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
การหดตตัวของความต้ องการถ่
อ
านหินนนําเข้ าโลกอย่างรุ
ง นแรงในปี 2558
2
ในขณะะที่อปุ ทานส่วนเกิ
น นยังมีมาก
ทําให้ การแข่
า งขันมีควาามรุนแรงมากขึ ้ ้นและราคาถ่านหิ
น นลดลงอย่างต่อเนื่อง บริ ษษัทฯ ได้ กําหนดดกลยุทธ์การ
แข่งขันด้ดานการตลาดเเพื่อให้ สามารถถแข่งขันได้ อย่างมี
ง ประสิทธิภาพพโดยมีกลยุทธ์ หลักๆ ดังนี ้
o กาารปรับโครงสร้ างการตลาด
า
บริริ ษัทฯ จัดตังบริ
้ รษัท BMS Coaal Sales Pte Ltd ขึ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให
ให้ ดแู ลการทําการตลาดและ
กาารขายถ่านหินจากเหมื
จ
องในอินนโดนีเซียและอออสเตรเลีย
อันเป็ นการรรวมศูนย์การตลาดและเพิ่ม
ปรระสิทธิภาพการรติดต่อสื่อสารกักับลูกค้ า นอกจจากนี ้แล้ วบริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผูผู้ เชี่ยวชาญตลาดถ่านหินที่มี
ปรระสบการณ์ขายยถ่านหินในตลาดญี่ปนมาอย่
ุ่
างยาวนานและะสามารถพูดภาาษาญี่ปนได้
ุ่ อย่ยาง
คลล่องแคล่วเพื่อดูแลตลาดเอเชียยเหนือ ซึง่ เปป็ นตลาดที่บริษัษทฯ ให้ ควาามสําคัญเพราะะเป็ นตลาดที่
ต้ องการคุ
อ
ณภาพถ่านหินค่าควาามร้ อนสูงและปปานกลางที่บริษัษทั ฯ ผลิตอยูจ่ จึึ งสามารถขายถถ่านหินได้ ใน
ราาคาที่สงู กว่า
o กาารแบ่งส่วนตลาาดและการกําหหนดตลาดเป้าหหมาย
บริริ ษัทฯ ได้ มีการรแบ่งตลาดตามมความต้ องการรชนิดของผลิตภัภณฑ์ โดยการรนําถ่านหินคุณภาพดี
ณ
เข้ าไป
ขาายในตลาดที่ให้ ราคาสูง เช่น ตตลาดญี่ปนุ่ ในขณะที่ถ่านหินคุณภาพตํ่าลงมมานําไปขายให้ห้ กบั โรงไฟฟ้า
ขนนาดใหญ่ที่ต้องการความมัน่ ค งในการส่งมอบบสูง ส่วนที่เหลือนําไปขายในตตลาดที่มีการแขข่งขันสูง เช่น
ตลลาดอินเดีย ทําให้
ใ บริ ษัทฯ สามมารถรักษาฐานนลูกค้ าของบริษัษทั ฯ ในตลาดหหลักไว้ ได้ ในสภาาวะที่ตลาดมี
อุปทานส่
ป
วนเกินอยู
อ ม่ าก
o กาารบริ หารและพัฒ
ั นาผลิตภัณฑฑ์
บริริ ษัทฯ ทําการปปรับปรุงคุณภาพพถ่านหินโดยการนําถ่านหินจาากเหมืองต่างๆๆ ของบริ ษัทฯ มาผสมกั
ม
นให้
ได้ด้ คณ
ุ ภาพตรงตาามความต้ องกาารของลูกค้ า นอกจากนี
น
้บริษัษทั ฯ ได้ ซื ้อถ่านนหินคุณภาพดีจากภายนอก
จ
เพืพื่อนํามาใช้ ปรับปรุงคุณภาพถ่าานหินของบริษัษทั ฯ เพื่อเพิมมู
่ ลค่าให้ กบั ผผลิตภัณฑ์และลลดผลกระทบ
สิงแวดล้
ง่
อมในขณ
ณะนําไปใช้ งานน บริ ษัทฯ นําระบบคอมพิวเตอร์
ว มาใช้ ในกการบริ หารห่วงโโซ่อปุ ทานทัง้
ระะบบทําให้ สามาารถวางแผนการรผลิต การควบบคุมคุณภาพ การกองเก็บ การรขนส่งและการรผสมถ่านหิน
ได้ด้ อย่างมีประสิทธิ
ท ภาพ บริ ษัททฯ จึงสามารถส่งมอบถ่านหิหินให้ ลกู ค้ าได้ ออย่างถูกต้ อง เเม่
เ นยํา ทัง้
ปริริ มาณและคุณภาพ
ภ
o กาารบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริริ ษัทฯ ทํากาารสํารวจความพึพึงพอใจของลูกค้
ก าโดยการส่งแบบสอบถามไไปยังลูกค้ า พร้ อมทังการ
้
อออกไปสัมภาษณ์
ณ์ลกู ค้ าแบบตัวตต่อตัว เพื่อให้
ใ ทราบความต้ต้ องการของลูก ค้ าที่เฉพาะเจาาะจงและเป็ น
กาารเสริ มสร้ างคววามสัมพันธ์ที่ดีกกับลูกค้ า พร้รอมทังนํ
้ าข้ อเสนนอแนะของลูกคค้ ามาใช้ ในการรปรับปรุงการ
ทํางานของบริ
า
ษทฯ
ัท นอกจากนี ้แ้แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ เน้ นการเสริ มสร้ างความมสัมพันธ์ที่ดีกบลู
บั กค้ า ผ่าน
กิจกรรมต่
จ
างๆ เชช่น การแจ้ งผล การดําเนินงานนและแผนงานขของบริ ษัทฯ ให้ห้ ลกู ค้ าทราบอยย่างสมํ่าเสมอ
กาารแลกเปลี่ยนข้ อมูลภาวะตลาาดถ่านหิน การเชิญลูกค้ ามาเยี่ยมชมกิจการรของบริ ษัทฯ การให้ ความ
ช่วยเหลื
ว อลูกค้ าทางด้
ท านเทคนิค เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความใกล้ ชิดกับลู กค้ ามากขึ ้น อันจะเป็ นการ
สร้ร้ างฐานลูกค้ าระยะยาว
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o เสริิ มสร้ าง “BANPU” Brand อยย่างต่อเนื่อง
บริริ ษัทฯ มีความมมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นนผู้ผลิตและส่งมอบถ่
ม านหินทีมี่มคี วามน่าเชื่อถื อ มีความมันคงในการส่
น่
ง
มออบทังคุ
้ ณภาพแและปริ มาณให้ กับลูกค้ า
รวมทังมี
้ ความมพร้ อมในการต อบสนองความมต้ องการของ
ลูกค้
ก าในระยะยาว ซึง่ ถือเป็ นส่ววนหนึง่ ของพันธสั
ธ ญญาในฐานนะที่เป็ นบริ ษัทฯ ด้ านพลังงานนชันแนวหน้
้
า
ในนเอเชีย นอกจาากนี ้บริ ษัทฯ ยังงคงเสริ มสร้ างคความแข็งแกร่งของ
ข “BANPU”” Brand โดยการเข้ าไปเป็ น
ผู้สนั
ส บสนุนการประชุมถ่านหินโลลกในที่ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง และผู้บริ หารรระดับสูงของบริริ ษัทฯ ได้ รับ
เชิญให้ ไปบรรยายในการประชุมมถ่านหินโลกในนที่ตา่ งๆ ทําให้ห้ บริ ษัทฯ เป็ นที ่ร้ ูจกั ของผู้ผลิต ผู้จําหน่าย
จ ว่ โลกเป็ น อย่างดี
แลละผู้ใช้ ถ่านหินจากทั
คูแ่ ข่งขันที
น ่สําคัญ
คูแ่ ข่งขันที
น ่สําคัญในตลลาดถ่านหินในอิอินโดนีเซียยังคงเป็
ค นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ขของประเทศ เชช่น PT Bukit
Asam, PT Adaro Inddonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesiia, PT Kaltim Prima Coal,
PT Beerau Coal เป็ป็ นต้ น นอกจาากนี ้ยังมีคแู่ ข่งขัขนรายเล็กอีกเป็ป็ นจํานวนมากก ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีความไม่
แน่นอนนเรื่ องคุณภาพแและความต่อเนืนองของการผลิ
่
ต ในปี ที่ผา่ นมมาผู้ผลิตถ่านหิหินส่วนใหญ่ได้ รัรบั ผลกระทบ
จากการรลดปริ มาณกาารซื ้อของจีน ใในขณะที่กําลังการผลิตมีเกินความต้
ค
องการมมาก ทําให้ มการแข่
ีก งขันสูง
ผู้ผลิตหลายรายต้
ห
องลดปริ มาณการผผลิตและบางรายต้ องหยุดผลิตหรื
ต อปิ ดเหมืองงไปเพราะต้ นทุนการผลิ
น
ตสูง
ไม่สามาารถแข่งขันได้
นอกจากนีนี ้รัฐบาลอินโดนีนีเซียได้ เพิ่มควาามเข้ มงวดในกการควบคุมการผลิตและการ
ส่งออกถถ่านหิน ทําให้ เหมืองถ่านหินที ่ไม่ได้ รับใบอนนุญาตหรื อไม่ได้ เสียภาษี ที่ถกู ต้ อง ต้ องหยุดผลิ
ผ ต แต่สว่ น
ใหญ่เป็ นเหมืองขนาดเล็กไม่กระทบกักับกําลังการผลิลิตโดยรวมมากนนัก
น ่สําคัญในตลลาดโลกนอกจาากจะเป็ นผู้ผลิตถ่
ต านหินในอินโดนี
โ เซียด้ วยกันนแล้ ว ยังมีผ้ ผลิ
ผู ตและผู้ค้า
คูแ่ ข่งขันที
ถ่านหินรายใหญ่
น
ในอออสเตรเลีย สาธาารณรัฐแอฟริ กาใต้
า และรัสเซีย ที่มีอยูเ่ ป็ นจํานนวนมาก ซึง่ ส่วนใหญ่
ว
เป็ นคู่
แข่งขันในกลุ
ใ ม่ เดิม ไม่มีมกี ารเปลี่ยนแปปลงมากนัก
นโยบายยด้ านราคา
ราคาจําหน่
า ายถ่านหินจะขึ ้นกับชนิดขของถ่านหินและะตลาดที่จะขายย โดยจะอิงกับั ราคาถ่านหินในตลาดโลก
น
ในช่วงทีที่มีการเสนอขายถ่านหินคุณภภาพดีจะเสนอขายในราคาที่ใกล้
ก เคียงกับราคาาอ้ างอิงที่ทา่ เรือนิ
อ วคาสเซิล
ประเทศศออสเตรเลีย ในขณะที่ถ่านนหินที่มีคณ
ุ ภาพตํ่าลงมาจะมีมีการปรับราคาถถ่านหินไปตามคุณภาพของ
ถ่านหินที
น ่จําหน่ายจริ ง แต่จะต้ องไม่ตตํํ ่ากว่าราคาขันตํ
น้ ่าที่รัฐบาลอินโดนี
น เซียกําหนดด การจําหน่ายถ่
ย านหินจะมี
ทังแบบ
้ บราคาคงที่ และะราคาที่เปลี่ยนนแปลงไปตามราาคาตลาดโลกหหรื อที่เรี ยกว่า Inndex Link ขึ ้นกกับการตกลง
กับลูกค้ าแต่ละราย ในช่วงที่ผา่ นมมาราคาถ่านหินในตลาดโลกมี
น
มีความผันผวนสูสูงทําให้ ลกู ค้ าต้ องการราคา
แบบ Inndex Link มากกขึ ้น เพื่อให้ ต้นททุนสะท้ อนสภาาพตลาดที่แท้ จริ ง โดยบริ ษัทฯ ได้ ใช้ การซื ้อขาายถ่านหินใน
ตลาดอนุพนั ธ์ (Coal Swap)
S
ช่วยเพื่ออลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
ผ
ลักษณะะของลูกค้ า
บริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหินส่วนใหญ่ให้ กบั โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในปรระเทศญี่ปนุ่ เก าหลีใต้ ไต้ หวัน จีน อินเดีย
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย แและบางประเทศศในยุโรป ซึง่ เป็ป็ นลูกค้ าที่มีกาารซื ้อถ่านหินในนปริ มาณมาก
ส จมาก่อนหรื ออยูใ่ นตลาดดหลักทรัพย์ทมีี่มคี วามมัน่ คง
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในนกลุม่ นี ้ส่วนให ญ่เคยเป็ นรัฐวิสาหกิ
ง
้อถ่านหินจากผู
น ้ ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและมี
อ
ความคววามมัน่ คงในกาารส่งมอบถ่านหิหินสูง ลูกค้ า
สูง ต้ องการซื
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หลายราายได้ นําหลักกาารกํากับดูแลกิจจการที่ดีมาใช้ โดยคํานึงถึงสิ
ง ทธิและความมเท่าเทียมกันของผู้มีสว่ นได้
เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่
ล
งงใส และจริ ยธรรรมในการดําเนินินธุรกิจ ทําให้ ต้ องการผู้ขายทีที่มีการกํากับ
่ ้น
ดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน และจํานวนลูกกค้ าในลักษณะะนี ้มีแนวโน้ มเพิมขึ
ไ จําหน่ายถ่านนหินให้ กบั อุตสาหกรรมอื
ส
่นๆ ด้ วย เช่น ปูนซี เมนต์ ปิ โตรเคมี กระดาษ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้
ั ฑ์ฑ เป็ นต้ น ลูกคค้ าในกลุม่ นี ้จะซืื ้อถ่านหินในปปริ มิ าณที่น้อยก ว่ากลุม่ โรงไฟฟฟาขนาดใหญ่
้
พลาสติติกและเคมีภณ
โดยทัว่ ไปจะเป็
ไ
นการทําสัญญาซื ้อถ่า นหินระยะสันกั
้ กับผู้ผลิตหรื อผู้ค้คาถ่านหิน บางงส่วนจะซื ้อในตตลาดจร
การจัดจํจาหน่ายและช่องทางการจั
อ
ดจํ าหน่าย
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายยให้ BMS Coal Sales Pte Ltd ซี่งเป็ นบบริ ษัทย่อยที่จดั ตตังขึ
้ ้นที่ประเทศศสิงคโปร์ เป็ น
ผู้ดําเนินการด้
น านการตตลาดและการข ายถ่านหิน โดยการจัดจําหน่
า ายจะเน้ นกการเข้ าถึงผู้ใช้ ปลายทางหรื อ
ผู้ค้าถ่านหิ
น นในประเทศศ เป้าหมายท างกลยุทธ์โดยตตรงเพื่อประสิทธิภาพในการต อบสนองความมต้ องการของ
ลูกค้ า โดยจะใช้
โ
ตวั แทนจําหน่าย (Aggent) ในประเททศที่ลกู ค้ าตังอย
้ ยูช่ ่วยอํานวยคววามสะดวกในกการติดต่อกับ
ลูกค้ า รวมทังช่
า นการด้ านเออกสารและหาข้ข้ อมูลคูแ่ ข่งขัน แต่บริ ษัทที่ททํํ าสัญญาซื ้อขาายถ่านหินกับ
้ วยดําเนิ
ลูกค้ ายังั คงเป็ นบริ ษัทที่ผลิตถ่านหินใในประเทศอินโดดนีเซียและออสสเตรเลีย

1.3 ตลาดถถ่ านหินในประะเทศออสเตร เลีย
ถ่านหิ
น นส่วนใหญ่ทีท่บี ริ ษัท Centeennial Coal Company
C
Ltdd ผลิตนันถู
้ กนํนาไปใช้
า ในโรงไฟฟฟ้าใน New
South Wales ในนขณะเดียวกันกการส่งออกไปยังั โรงไฟฟ้าในเออเชียยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนือง
่อ ปั จจุบนั
ง ่ต้องใช้ ในโรงงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่
ข
ใน
Centennnial เป็ นผู้จดั ส่สงประมาณร้ อยยละ 80 ของปริริ มาณเชื ้อเพลิงที
Westerrn Region การขายถ่านนหินให้ กบั โรงไฟฟ้าเหล่านี ้จะทําภายใต้ สญ
ั ญ
ญาระยะยาวทีมี่มกี ารกําหนด
ปริ มาณ
ณถ่านหินและราาคาซื ้อขายล่วงงหน้ า การทําสั
า ญญาจัดส่งถ่ถานหินในประเท
เทศที่ทํากับโรงผผลิตไฟฟ้าใน
New South Wales มีข้อดีดงั นี ้
 ตําแหน่งของเห
หมือง Centennnial มีการเชืชื่อมต่อระบบขนนส่งถ่านหินเข้ าาไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth)) ทําให้ Ceentennial มีความได้
ค
เปรี ยบ ในการขนส่งโดดยมีถนนและ
ง่ วยลดต้ นทุนนการขนส่งของ Centennial
สายพานเฉพาะสําหรับการขนนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึงช่
รวมไปถึงผลกรระทบต่อชุมชนนท้ องถิ่น
 สัญญาเหล่านี ้อยู
้ ใ่ นสกุลเงินดดอลลาร์ ออสเตตรเลีย จึงช่วยจํจํากัดความเสี่ยงงจากการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลียน
ย่
หินในประเทศเเป็ นธุรกิจที่ตอ่ เนื่อง จึงสามารถสร้ างกระแสเงิงินสดจากผู้ซื ้อที่สว่ นใหญ่มี
 การจัดส่งถ่านห
อันดับความน่าเชื
า ่อถือดีในระยยะยาว ให้ แก่ Centennial
C
ได้อย่างต่อเนื่อง
การเปลีลี่ยนแปลงต่างๆๆ ในตลาดถ่านนหินรวมถึง
 ราคาถ่านหินเปลี
น ่ยนแปลงจจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น แรงกดดัดันทางต้ นทุน คความขาดแคลนนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนขอองอุปทานใหม่ และต้ นทุนกาารผลิตไฟฟ้าจาากถ่านหิน ทียั่ยงั ถูกกว่าโดย
เปรี ยบเทียบจากการใช้
บ
เชื อเพลิ
้อ งประเภทอือื่น เช่น ก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น
 การเพิ่มขีดความสามารถข
ค
ของโครงสร้ างพืพื ้นฐานเคยเป็
้
นข้ อจํากัดต่อการรส่งออกถ่านหิน
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โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่า่ การมีแหล่งถ่านหิ
า นที่มนั่ คงมีมีความสําคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่
า างประเทศ
น
มืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื่อทําสัญญ
ญาระยะยาวโดยยซื ้อถ่านหินที่
เข้ ามาลงทุนในโครงการเหมื
ราคาตลาด
อนุมตั ิการทําเหหมืองเริ่ มมีความยากขึ ้นในสองสามปี ที่ผา่ นมมา ทําให้ โครงกการขยายหรื อ
ขันตอนการอ
้
เพิ่มอุปทานถ่านหินเกิดขึนได้
้น ยากยิ่งขึ ้น ดังนันโรงไฟฟ
้
้ าใในประเทศจึงอาาจต้ องซื ้อถ่านหินในราคาที่
ใ ในการผลิตไฟฟฟ้า โดยเฉพาาะการซื ้อจากแแหล่งถ่านหิน
สูงขึ ้นเพื่อให้ห้ แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสําหรับใช้
ปั จจุบนั ให้ มากที
ม ่สดุ รวมไปปถึงการซื ้อถ่านหิ
น นจากแหล่งผลิ
ผ ตที่อยู่ใกล้ กบั บโรงไฟฟ้า
อัตราแลกเปปลี่ยนสกุลเงินดดอลลาร์ ออสเตรรเลียมีการอ่อนค่
น าลง
(เเมื่อเปรี ยบเทียบกั
บ บสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรรัฐอเมริ กา) ช ดเชยกับการปรัรับตัวลงของราคาถ่านหินในตตลาดโลก ทําให้ การส่งออก
ถ่านหินราคาาไม่ลดลงในสกกุลเงินดอลลาร์์ ออสเตรเลียจึงเป็ นอีกหนึง่ ปั จจจัยที่ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันั ของผู้ผลิตถ่าานหินในประเทศออสเตรเลีย

ง นความต้
้
องกการใช้ พลังงานทีที่สงู ขึ ้น บวกกับั ความท้ าทายในการจัดหาแหหล่งพลังงานใหหม่ที่เพิ่มมาก
ดังนั
ขึ ้น จะะทําให้ แหล่งถ่านหิ
า นที่มีอยูป่ ั จจจุบนั มีมลู ค่ามากขึ ้น และจาากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ Cenntennial ได้
พิจารณ
ณาและวางแผนนการขายถ่านหินให้ สอดคล้ องและเพื
ง
่อตอบสนองต่อความต้ต้ องการถ่านหินที
น ่ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิลิงให้ ความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นอย่าง ต่อเนื่อง
เมื่อภาระผูกพันภายใต้
ภ สญ
ั ญาใในประเทศเริ่ มหมดลง
ห
Centeennial จะยังคคงรักษาความสสําคัญในการ
จัดส่งถ่านหินให้ แก่โรงงไฟฟ้าในประเททศ เป็ นหนึง่ ในนยุทธศาสตร์ หลัก
1.4 ตลาดถถ่ านหินในประะเทศไทย
ตลาดถถ่านหินในประเททศไทยในขณะะนี ้เป็ นตลาดถ่านหิ
า นนําเข้ าเกือบทั
อ งหมด
้
เนื่อองจากแหล่งผลิลิตถ่านหินใน
ประเทศศทยอยปิ ดตัวลงเพราะปริ
ล
มาณ
ณสํารองถ่านหินมี
น จํากัด ในขขณะที่ราคาถ่านนหินนําเข้ าจากกต่างประเทศ
ได้ ปรับตัวลดลงอย่างตต่อเนื่อง ทําให้ ถ่านหิน
ส
งขันกั
น บถ่านหินที่ผลิตใน
นําเข้ าสามารถแข่
ประเทศศได้
อุตสาาหกรรมปูนซีเมมนต์เป็ น
อุตสาหหกรรมที่ใช้ ถ่านหหินรายใหญ่ที่สสุดใน
ประเทศศ ในช่วง 11 เดืดือนแรกของปี 22558 มี
ปริ มาณ
ณการใช้ ถ่านหินประมาณ
น
6.995 ล้ าน
ตัน ลดดลงจากช่วงเดียวกั
ย นของปี ก่อน 0.18
ล้ านตัน โดยเป็ นการลดลงของถ่
ก
าานหินที่
ผลิตในนประเทศ 0.62 ล้ านตัน เนื่องงจากมีการผลิตลดลง
ต
แต่มีการนํ
า าเข้ าถ่านหินนเพิ่มขึ ้น 0.46 ล้ านตัน แต่
เนื่องจาากถ่านหินในปรระเทศมีค่าควาามร้ อนตํ่ากว่าถ่ถานหินนําเข้ า ทํทาให้ ปริ มาณถ่ านหินในประเททศที่ลดลงจะ
ถูกแทนนที่ด้วยถ่านหินนํนาเข้ าในปริ มา ณที่น้อยกว่า ทัทงๆ
้ ที่ความต้องการใช้
อ
พลังงาานจากถ่านหินยั
น งคงเพิ่มขึ ้น
กลุม่ ผู้ผลิ
ผ ตไฟฟ้าอิสระะ (Independennt Power Prodducers: IPPs) มีปริ มาณการใใช้ ถ่านหินเป็ นอัอนดับ 2 รอง
จากอุตสาหกรรมปู
ต
นซีเมนต์ โดยในช่ช่วง 11 เดือนแรรกของปี 2558 มีปริ มาณการใใช้ รวม 5.35 ล้านตัน ลดลง
จากช่วงเดี
ง ยวกันของปีปี ก่อน 0.37 ล้ านตัน เนื่องจากโรงไฟฟ
ง
้ าบีบีแอลซีพีหยุดซซ่อมบํารุงเครื่ องจั
ง กร ทําให้
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ปริ มาณ
ณการใช้ ถ่านหินลดลง
น
ถ่านหิหินทังหมดที
้
่ใช้ ในกลุ
ใ ม่ นี ้เป็ นถ่านหิ
า นที่นําเข้ ามมาจากต่าประเททศ สําหรับ
กลุม่ ผู้ผลิ
ผ ตไฟฟ้ารายเลล็ก (Small Powwer Producerrs : SPPs) มีปริ
ป มาณการใช้ ถถ่่ านหินในช่วง 11
1 เดือนแรก
ของปี 2558
2
ประมาณ
ณ 2.07 ล้ านตันั ลดลงจากช่วงเดี
ว ยวกันของปีปี ก่อนประมาณ
ณ 0.06 ล้ านตัน ที่เหลือเป็ น
การใช้ ถ่ถานหินในอุตสาาหกรรมอื่นๆ เชช่น อุตสาหกรรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี
โ
สิง่ ทอ และอาหาร เป็ นต้ น รวมถึง
ถ่านหินที
น ่นําเข้ ามากองเก็บยังคลังสินนค้ าของผู้ค้าถ่านหิ
า น ซึง่ มีปริมาณรวมทั
ม
งหม
้ มดประมาณ 5.94 ล้ านตัน
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มมขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.559 ล้ านตัน
ลักษณะตลาดถ่
ก
านหิ
า นในประเท ศไทยสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ตตามลักษณะกาารใช้ งานและ
ปริ มาณ
ณการซื ้อ ดังนี ้
1.

ผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่
น
ส่ว นใหญ่จะเป็ นโรงงานขนาดให
โ
หญ่ มีความต้ อองการใช้ ถ่านหินที
น ่สมํ่าเสมอ
ได้ แก่ อุตสาหกรรมปู
ส
นซีเเมนต์ อุตสาหกกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมกกระดาษขนาดใใหญ่ รวมถึง
กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ
ต ้ ารายเล็ก (SPPs) ผู้ใช้ ถ่านหินในกลุม่ นี ้มีศกั ยภภาพที่จะนําเข้ าถ่
า านหินจาก
ต่างประเทศโดยตรงและสสามารถซื ้อได้ ครั
ค ง้ ละปริ มาณมมาก ทําให้ มีผ้ ปู ประกอบการค้ าถ่
า านหินราย
ใหญ่จากตต่างประเทศเข้ า มาแข่งขันในตลลาดนี ้ได้ ด้วย

2.

กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ
ต ้ าอิสระ (IPPPs) เป็ นโรงไฟฟฟ้าขนาดใหญ
ญ่ มีปริ มาณการรใช้ มากและสมํมํ่าเสมอ กลุม่
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะทําสัญ
ั ญาซื ้อถ่านหิหนระยะยาวกับผู้ผลิตถ่านหินใในต่างประเทศจึจึงมีปริ มาณ
เหลือสําหรัรับซื ้อในตลาดจจรเพียงเล็กน้ อย ทําให้ ตลาดนีนี ้ไม่มีการแข่งขันั มากนัก

3.

กลุม่ ผู้ใช้ ถานหิ
่า นรายเล็ก ตลาดถ่านหินในกลุ
น
ม่ นี ้มีผ้ ใู ช้ จํานวนมาก ผ้ผู้ใช้ สว่ นใหญ่จะเป็ นโรงงาน
ขนาดเล็ก แต่ละรายจะใใช้ ถ่านหินในปริริ มาณน้ อยและมีพื ้นที่กองเก็บบถ่านหินน้ อย ทําให้ ต้องซื ้อ
ม
ได้
ถ่านหินแต่ละครัง้ ในปริ มาาณที่น้อยจากผูผู้ประกอบการค้ค้ าถ่านหินที่สามมารถทยอยส่งมอบให้
จึงไม่สามาารถนําเข้ าโดยตตรงจากต่างประะเทศได้

กลยุทธ์ในกการแข่งขัน
ตลาดถ่านหิหินในประเทศไททยมีการแข่งขันนสูง เนื่องจากถ่านหินส่วนใหหญ่เป็ นถ่านหินนนําเข้ าจากต่างประเทศ ทํา
ให้ มีผ้ ปู ระกกอบหลายราย ในขณะที่ผ้ ซู ื อถ่
้อ านหินรายใหญ่มีจํากัด บริษัทฯ ได้ กําหนนดกลยุทธ์ การแแข่งขันหลักๆ
ดังนี ้
 ความมมัน่ คงและควาามน่าเชื่อถือในกการส่งมอบ
บริ ษัทฯ
ท ยังคงได้ รัรบั ความไว้ วางใใจจากลูกค้ าในนเรื่ องของความมมัน่ คงในการส่งงมอบถ่านหิน จากการที่
บริ ษัทฯ
ท มีแหล่งถ่านหินของตนเองงในอินโดนีเซียที
ย ่มีปริ มาณสํารองมากและเพีพียงพอที่จะตอบบสนองความ
ต้ องกการของลูกค้ าในนระยะยาวได้ โดยเฉพาะจากกลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีค วามต้ องการใช้ช้ ถ่านหินมาก
ทําให้ มีความได้ เปรียบคู
ย แ่ ข่งขันรายยอื่นๆ และสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในลูกกค้ ารายหลักไว้ว้ ได้
 การใช้ช้ พนักงานขายแและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ
ท มีความสัมพัพนธ์ใกล้ ชิดกับลลูกค้ ามาอย่างยยาวนาน และได้ แสดงให้ ลกู ค้ าเห็นว่าตลอดดระยะเวลาที่
ผ่านมมาบริ ษัทฯ มีความรั
ว บผิดชอบตต่อพันธะสัญญาต่
ญ างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าทังในเรื
้ ่ อองของการผลิตถ่ถานหินที่ตรง
กับคววามต้ องการของลูกค้ าทังปริ
้ มาณ คุณภาพ และการส่
แ
งมอบบที่ตรงต่อเวลา บริ ษัทฯ ใช้ พนักงานขายใน
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การเสสนอขายถ่านหินให้
น ลกู ค้ า ติดตตามการขายแลละประสานงานนกับลูกค้ าในกาารส่งมอบถ่านหิหิน เพื่อสร้ าง
ความมมัน่ ใจว่าบริ ษทฯ
ัท ได้ สง่ มอบสินนค้ าและบริ การรตรงกับข้ อตกลลงกับลูกค้ า
 คลังสินค้ า (Coal Distribution Cennter)
บริ ษัทฯ
ท ใช้ คลังสินค้ าทัง้ 2 แห่งขอองบริ ษัทฯ ในกาารกองเก็บถ่านหิ
น น และทยอยยส่งมอบถ่านหินให้
น ลกู ค้ าอัน
เป็ นการลดภาระการรกองเก็บและการดูแลรักษากอองสต็อกของลูกค้
กา
และะเพิ่มประสิทธิภาพในห่
ภ
วงโซ่
บ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นนาคลังสินค้ าภายใต้ หลักจริ ยธรรมและการจั
ธ
จัดการที่ดีโดยคํานึงถึงความ
อุปทาานของลูกค้ า บริ
รับผิดชอบต่
ด
อสังคมแและสิง่ แวดล้ อม โดยมีการคววบคุมการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ใหห้ เป็ นไปตามข้ อกํ
อ าหนดของ
การรักษาสิ
ก ง่ แวดล้ อมอย่
ม างเคร่งครัดั และดูแลเรื่ องผลกระทบต่
ง
อชุชมชนในบริ เวณ
ณใกล้ เคียง
เพื่อให้ เป็ น
ตัวอยย่างของคลังสินค้ าที่ได้ มาตราฐฐานสากล อันเปป็ นการสร้ างคววามได้ เปรี ยบในนการแข่งขันอยย่างยัง่ ยืน
คูแ่ ข่งขันที่สํสาํ คัญ
คูแ่ ข่งขันที่สํสาํ คัญยังคงเป็ นผู
น ้ ประกอบการรค้ าถ่านหิน มีประมาณ
ป
20 ราาย เป็ นผู้ประก อบการค้ าถ่านหิ
น นส่วนใหญ่
จะไม่มีแหลล่งถ่านหินเองต้ องซื
อ ้อถ่านหินจ ากผู้ผลิตอื่นจึงทํ
ง าให้ มีต้นทุนสูสง ในขณะที่ถถ้้ าซื ้อจากผู้ผลิตรายเล็
ต
กก็จะ
ไม่มีความแแน่นอนทังเรื
้ ่ องคคุณภาพ ปริ มาาณ และระยะเเวลาส่งมอบ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบกการค้ าถ่านหินจะเลื
จ อกเสนอ
ขายถ่านหินเข้
น าไปในตลาดดที่ตนเองมีศกั ยยภาพในการแขข่งขัน เช่น ตลลาดผู้ซื ้อถ่านหินนรายใหญ่ นอกจากจะมี
น
ผู้ค้าถ่านหินในประเทศไทย
น
ยแล้ วยังมีผ้ คู ้ าถถ่านหินรายใหญ
ญ่จากต่างประเทศเข้ ามาแข่งขขันด้ วย เช่น Rio Tinto,
Glencore, Noble Energgy, Eastern Energy, Trafiigura และผู้ผลิตถ่านหินรายใใหญ่ในอินโดนีนีเซีย เป็ นต้ น
ในขณะที่ผ้ ประกอบการค้
ปู
าถ่
า านหินรายเล็ล็กหรื อผู้ประกออบการที่มีคลังสินค้ าสําหรับกอองเก็บถ่านหินเพพื่อทยอยส่ง
มอบให้ ลกู ค้ าจะเสนอขายถ่านหินให้ กบั ลูกค้ ารายย่อยทีที่ต้องการซื ้อถ่านหินแต่ละครังงในปริ
้
มาณน้ อย ในขณะที่
ผู้ค้าถ่านหินรายใหญ่
น
ในต่างประเทศไม่
า
สนนใจตลาดนี ้
นโยบายด้ านราคา
า
ราคาจําหน่นายถ่านหินในปประเทศไทยจะอิอิงกับราคาถ่านหิ
น นในตลาดโลกเช่นเดียวกับที ่เสนอขายในตตลาดอื่นๆ
น นไปตามคุณ
ณภาพของถ่านหิหินที่จําหน่ายจริ งิ และจะขึ ้นกักับปริ มาณการซืซื ้อ
โดยจะมีการปรับราคาถ่านหิ
ก า
ข้ อกําหนดด้ด้ านคุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกับลูกค้
ลักษณะของลูกค้ า
 ลูกค้
ก าหลักของบริริ ษัทฯ ยังคงเป็ป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนตต์ และอุตสาหหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ไออนํ ้า ที่มีความต้ต้ องการใช้ ถ่านหิหินสมํ่าเสมอ กลุ
ก ม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นบริ ษัทขนาดดใหญ่มีความ
มันคงสู
น่
งและมีปริ มาณการซื ้อถ่าานหินสูง
น นจากผู้ผลิตตหรื อผู้จดั จําหนน่ายที่มีความ
มักจะซื ้อถ่านหิ
น่าเชื
า ่อถือสูง
โดยมีการทํ าสัญญาซื ้อขายกับผู้ผลิตหรือผู
อ ้ จดั จําหน่ายททังในระยะสั
้
นแ
้ และระยะยาว
อุตสาหกรรมผลิ
ต
ตกระแสไฟฟ
ต
้ าแและไอนํ ้า จัดเป็
เ นผู้ซื ้อถ่านหินขนาดกลาง
น
เเช่น อุตสาหกรรมกระดาษ
ปิ โตรเคมี
โ
สิง่ ทอ รวมไปถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนนาดเล็ก (SPP) ลูกค้ าในกลุม่ นี ้จัดเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่มี
คววามมัน่ คงสูงเช่นกัน มีความ ต้ องการใช้ ถ่านหิ
น นที่สมํ่าเสมออ ลูกค้ าหลายยรายมีพื ้นที่กองเก็บถ่านหิน
น้ อย
อ ทําให้ เป็ นโอกาสของผู้ค้าาที่มีคลังสินค้ าที่สามารถทยอยส่งมอบให้ ได้ ลูกค้ าที่เป็ นโรงงานขนาด
โ
ใหหญ่จงึ มักจะทําสัสญญาซื ้อถ่านนหินระยะสันกั
้ บผู
บ ้ ขายเพื่อให้ มนั ่ ใจว่ามีถ่านหินนใช้ ตอ่ เนื่อง ลูกค้ าหลาย

หน้ า 35

ราายได้ ให้ ความสําคั
า ญกับความรัรับผิดชอบต่อสังั คมและสิง่ แวดล้ อม
ถ่านหิ
า นหันมาให้ ความสําคัญในนเรื่ องดังกล่าวด้ด้ วยเช่นกัน

จึงผผลักดันให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ า

2. การตลาดธุรกิ
ร จไฟฟ้า
2.1 บริ ษัทฯ ถือหุ้นในโรงไไฟฟ้าถ่านหินบี แอลซีพี (BLCCP) ในสัดส่วนร้ อยละ 50 มีกําลังการผลิลิตไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการถื
น อหุ้นทังสิ
้ ้น้ 717 เมกะวัวัตต์ ซึง่ จําหน่ายกระแสไฟฟ
า
้ าให้
า กบั การไฟฟฟาฝ่
้ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ง
ตามสัญญาระยะยาวป
ญ
ประเภท Indeppendent Poweer Producer (IPP)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 โรง
งไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
ใ
ย
บริริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการรัรักษาสิง่ แวดล้ อมและการยอม
อ
มรับของชุมชนเเป็ นหลัก ในช่วงระยะเวลาที
ง
่
ผ่านมา
า
ประเทศศไทยมีการตื่นตัวในเรื่ องสิง่ แววดล้ อม มีการปปรับปรุงกฎหมาายและมาตรฐาานต่างๆ ให้
สูงขึ
ง ้น ตลอดจนกการต่อต้ านโครงงการโรงไฟฟ้าถถ่านหินในพื ้นทีต่่ างๆ ทัว่ ประเททศ
แตต่ด้วยกลยุทธ์ดงั กล่าว บริ ษษัั ทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาาพโรงไฟฟ้าแลละบํารุงรักษา
อุปกรณ์
ป เพื่อลดมลภาวะต่อสิง่ แแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ให้ การสนับสนุนุนกิจกรรมและการทําความ
เข้ าใจกับชุมชนในนพื ้นที่ ส่งผลใให้ บริ ษัทฯ สามมารถปฏิบตั ิตามมกฎหมายและะมาตรฐานได้ อย่างครบถ้ วน
แลละความสัมพันธ์กบั ชุมชนอยูใ่ในระดับที่ดี
คูแ่ ข่งขันที
น ่สําคัญ
 ผู้ผลิ
ผ ตไฟฟ้ารายใใหญ่ในประเทศศ ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากั
า ด (มหาชน) บริ ษัทราชบุรีโฮลดิ
โ ้ง จํากัด
(มมหาชน) และบริิษัท โกลว์ พลังั งาน จํากัด (มมหาชน)
 ผู้ผลิ
ผ ตไฟฟ้าและนนักลงทุนจากต่าางประเทศ
2.2 ธุรกิจไฟฟฟ้าในสาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน
ในปี 25558 บริ ษัทฯ ได้
ไ บริ หารธุรกิจตตามโอกาสของงตลาด กล่าวคืคือ ในช่วงฤดูหหนาวที่มีความต้ต้ องการไอนํ ้า
และไอร้ร้ อนสูง บริ ษัทฯ จะผลิตและะจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ ้าและไอร้ อนอย่างเต็มที ่ บริ ษัทฯ เน้น้ นการบริ หาร
ประสิทธิิภาพของการผผลิตเพื่อให้ ต้นททุนการผลิตตํ่า แต่อย่างไรก็็ตามการปรับตั วลดลงของราคคาถ่านหินใน
ประเทศศจีนตังแต่
้ กลางงปี 2555 เป็ นนต้ นมา ตามสสถานการณ์ราคาถ่านหินในตตลาดโลก ส่งผลให้
ผ ราคาค่า
ไฟฟ้าปรับลดต่อเนื่องใในปี 2558 ปรระกอบกับภาวะะการชะลอตัวของเศรษฐกิ
ข
จจีนนในปี 2558 เติบโตร้ อยละ
น
ปริ มาณ
ณการขายไฟฟ้าลลดลงประมาณ
ณร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนนหน้ า ทังนี
้ ้บริษัษทฯ ไม่ได้ รับ
6.9 เป็ นผลให้
ผลกระททบอย่างมีนยั ยะต่อผลประกออบการของบริษัษทั ฯ และความสสามารถในการรทํากําไรโดยรวม เนื่องจาก
อัตรากาารลดราคาของราคาเชื ้อเพลิงมมากกว่าอัตรากการลดของราคาค่าไฟ และบริริ ษัทฯ มีเเผนควบคุมต้ นทุน
การผลิตโดยรวมอย่
ต
างมี
ง ประสิทธิภาพพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มขยายยกําลังการผลิตตในโรงไฟฟ้าทีมี่มคี วามพร้ อม
เพื่อให้ สามารถตอบสน
ส
นองต่อความต้ อองการไอนํ ้าที่เพิพ่มขึ ้นตามการเติบโตของเศรษษฐกิจท้ องถิ่นนัน้
แม้ วา่ รัฐบาลจี
ฐ
นได้ เพิมความเข้
ม่
มงวดกกับนโยบายสิง่ แวดล้ อมและการควบคุมมลภภาวะ แต่ไม่มีผลกระทบต่
ล
อ
การดําเนิ
เ นการของบริษัษทฯ ในปี 2558 นี ้ เนื่องจากบบริ ษัทฯ ได้ มีการควบคุมการผลิลิตให้ เป็ นไปตาามมาตรฐาน
สิง่ แวดลล้ อมปั จจุบนั อยูยูแ่ ล้ ว แต่ต้องมีมีการปรับปรุงและเพิ
แ ่มอุปกรณ
ณ์ควบคุมสิง่ แว ดล้ อมเพื่อให้ ได้ดตาม
มาตรฐาานสิง่ แวดล้ อมใใหม่ที่จะบังคับบใช้ ในปี หน้ า ซึงบริ
ง่ ษัทฯ สามารถดําเนินการไได้ ตามแผนงานน
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ธุรกิจโรรงไฟฟ้าพลังงานนความร้ อนร่วมมในสาธารณรัฐประชาชนจี
ฐ
นเปป็ นกิจการที่ได้ รรัั บการส่งเสริ มจากรั
จ ฐบาล
เนื่องจาากมีประสิทธิภาพสู
า งกว่าโรงไฟฟฟ้าทัว่ ๆ ไป แลละควบคุมมลภภาวะได้ ดีกว่า ททําให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์
ร
ตา่ งๆ
ประกอบบด้ วย การได้ การประกั
ก
นการรขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าท้ องถิ่น ได้ รับสิ ทธิพิเศษในกาารผูกขาดการ
ขายไอนนํ ้าและความร้ อนในเขตพื
อ
้นที่ททีี ่ได้ รับอนุญาต และได้ รับเงินอุ
น ดหนุนจากรัฐฐบาลท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นปั จจัย
สําคัญที่สามารถนํามาาใช้ กําหนดกลยยุทธ์แข่งขัน ดังนี
ง ้
 คุณภาพการให้
ณ
บริการและการบริริ หารความสัมพัพนธ์กบั ลูกค้ า
บริ ษัษทฯ ได้ ให้ ควาามสําคัญกับคุณ
ณภาพและบริการ
ก คือ จัดให้ห้ มีความพร้ อมแและความมัน่ คงในการผลิ
ค
ต
และะจําหน่ายของททังไฟฟ
้ ้ าและไอนํ ้า
เพื่อสามารถตอบสน
ส
นองความต้ องกการของลูกค้ าได้
ไ ตลอดเวลา
โดยยเฉพาะการจ่ายไอร้
ย อนในหน้ าาหนาวให้ กบั ลูกค้
ก า การรักษาาความสัมพันธ์ททีี ่ดีกบั ลูกค้ าบนนพื ้นฐานของ
ควาามซื่อตรงและผผลประโยชน์ร่วมมกัน ทําให้ ได้ รับความเชื่อถือและไว้
แ วางใจจาากลูกค้ า
ในขขณะเดียวกันได้ด้ มีการทําสัญญ
ญากับลูกค้ าอุตสาหกรรมไอนํ
ส
าทํ
้า าให้ สามารถปปรับราคาไอนําได้
้า หากค่า
เชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึนกว่
้น าราคาที่กําาหนดไว้ ในสัญญา
ญ ทําให้ สามาารถลดภาระในนเรื่ องต้ นทุนของงค่าเชื ้อเพลิง
งู ้นได้
ที่สงขึ
 การรบริ หารต้ นทุน
บริ ษัษทฯ จัดให้ มีมกี ารบริ หารต้ นนทุนอย่างมีประะสิทธิภาพโดยเเฉพาะอย่างยิ่ง ต้ นทุนเชื ้อเพลิงหรื
ง อถ่านหิน
โดยยมีกลยุทธ์การจัจัดซื ้อและสํารอองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง แลละสํารองไว้ ใช้ ในช่
ใ วงเวลาที่
ราคคาสูงตลอดจนกการเพิ่มประสิท ธิิ ภาพในการผลิตเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
 ควาามพร้ อมในการรปรับตัวสูง
เนื่องจากตลาดใน
อ
สาธารณรัฐประะชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงขของภาวะตลาดดอยู่ตลอดเวลาา บริ ษัทฯ จึง
มีการติ
า ดตามภาวะะตลาดอย่างใกกล้ ชิดและคอยปปรับการดําเนินธุรกิจให้ สอดคลล้ องกับภาวะตลาดหรื อ
สถาานการณ์ในช่วงนั
ง นๆ
้ ทําให้ สสามารถเปิ ดรับโอกาสทางธุรกิจหรื อลดผลกรระทบต่อธุรกิจได้
ไ โดยในปี
25558 โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ ้ง ติิ ้ง ดําเนินการรก่อสร้ างหอหลล่อเย็น (Cooli ng Tower) เพิ่มเติมเสร็จ
เรี ยบร้
บ อย ส่งผลให้ห้ สามารถจําหน่น่ายไอนํ ้าเพิ่มขึน้น และจําหน่ายนํ
ย ้าเย็นในฤดูร้ออนได้ อีกด้ วย
 การรบริ หารความสัมั พันธ์กบั หน่วยยราชการท้ องถิถิ่นและชุมชน
บริ ษัษทฯสร้ างความมสัมพันธ์กบั หน่น่วยงานราชการรในท้ องถิ่นบนพืพื ้นฐานของควาามเป็ นพันธมิตรที่มี
ผลปประโยชน์ร่วมกันั ในการให้ บริ กการสาธารณูปโภคพื
โ ้นฐาน (ไฟฟฟ้าและไอนํ ้า)) ให้ กบั ชุมชนท้ท้ องถิ่น สร้ าง
ควาามเชื่อถือและคความเสมอภาค ตลอดจนสนนับสนุนกิจกรรมมของชุมชนอย่าางต่อเนื่อง ทําให้ สามารถ
ขอรัรับความสนับสนนุนจากหน่วยรราชการท้ องถิ่นได้
ไ ในกรณีที่บริษัษทฯ ได้ รับผลลกระทบจากปั จจั
จ ยภายนอก
เช่น การให้ เงินสนับั สนุนหรื ออนุมมััติให้ ขึ ้นราคาไอนํ ้า เมื่อราคาถถ่านหินเพิ่มสูงขึ ้นมาก ตลอดดจนได้ รับการ
ยอมมรับจากภาครัฐและชุ
ฐ
มชนว่าเเป็ นบริ ษัทตัวอยย่างในท้ องถิ่น
 ควาามชัดเจนในนโยยบายทางพลังงงานของประเทศ
การรบริ หารจัดการททางด้ านพลังงาานของประเทศ รวมไปถึงการกํ
ง าหนดนโโยบายทางพลังงานที่ชดั เจน
เเละะมีความเสี่ยงในนการลงทุนตํ่า เนื่องจากมีการกําหนดโครงสสร้ างราคารับซื อไฟฟ
้อ ้ าแบบ Feeed-in Tariff
(FITT) ด้ วยรูปแบบออัตรารับซื ้อไฟฟฟ้ าคงที่ตลอดอาายุโครงการ
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คูแ่ ข่งขันที
น ่สําคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนัก
ั ลงทุนจากต่างงประเทศรายอืนๆ
่
2.3 ธุรกิจไฟฟฟ้าในสาธารณ
ณรัฐประชาธิปไไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ)
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริษัษทั Hongsa PPower Company Limited (“HPC”) และะ บริ ษัท Phu Fai Mining
Compaany Limited (“PFMC”)
(
ในสสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 37.55 ตามลําดับ มีกําลังการผลิลิตไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการถื
น อหุ้นทังสิ
้ ้น้ 751 เมกะะวัตต์ ซึง่ จะจําหน่
า ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การรไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่
ต งประเทศ
ไทยตามมสัญญาระยะยยาวประเภท Inndependent Power
P
Produceer (IPP) และะจะจําหน่ายไฟฟฟ้าบางส่วน
ให้ กบั สาธารณรัฐประชชาธิปไตยประชชาชนลาว ขณะะนี ้หน่วยการผลิลิตที่ 1 เปิ ดดําเนินินการเชิงพาณิ
ณิชย์เมื่อวันที่
า 2558 หน่วยการผลิ
ว
ตที่ 2 เปิ ดดําเนินกาารเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศศจิกายน 2558 และหน่วย
2 มิถนุ ายน
การผลิตที
ต ่ 3 จะเปิ ดดําเนิ
า นการในเชิงงพาณิชย์ในเดือนมี
อ นาคม 25559
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 โรงไไฟฟ้าถ่านหินใน
นสาธารณรัฐป ระชาธิปไตยปรระชาชนลาว
บริ ษัษทฯ ได้ ตระหนันักถึงผลกระทบบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่
้ อชุมชนจากกการพัฒนาและะก่อสร้ างโครงกการโรงไฟฟ้า
หงสสา บริ ษัทฯจึงได้ด้ มงุ่ เน้ นด้ านกาารส่งเสริ มการมีมีสว่ นร่วมของชุชุมชนในพื ้นที่คววบคูไ่ ปกับพัฒนามาตรฐาน
น
ชีวิตความเป็
ต
นอยูของผู
ข่ ้ คนในชุมชชนเหล่านัน้ ซึง่ มาตรการดังกล่
ก าวสะท้ อนอออกมาในรูปแบบของการคิด
ริ เริ่มแผนงานในกา
ม
ารพัฒนาชุมชนนต่างๆ เช่น การพั
ก ฒนาสาธาารณูปโภค นํ าประปา
้า
ไฟฟ้า ถนน การ
อพยยพชุมชนบางส่ส่วนพร้ อมกับกาารสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ทดแทนนในที่เหมาะสมม และการส่งเสริ
ง มพัฒนา
อาชีชีพ เป็ นต้ น
คูแ่ ข่งขันที
น ่สําคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนัก
ั ลงทุนจากต่างงประเทศรายอืนๆ
่

2.4 ธุรกิจไฟฟฟ้าในประเทศญี่ปนุ่
บริ ษัทฯ ลงทุนในโครรงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทัทงในตอนเหนื
้
ออและตอนกลางงของประเทศ
ญี่ปนุ่ ปั จจุบนั มีกําลังการผลิ
ก ตติดตังต
้ ตามสัดส่วนการลงทุนที่เปิ ดดําเนิ
า นการเชิงพาาณิชย์แล้ วรวม 4 เมกะวัตต์
และโครรงการอยู่ระหว่างการพั
า
ฒนาก ว่า 50 เมกะวัตต์
ต
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
บริ ษัทฯ เริ่ มลงทุนในนธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงออาทิตย์ในประเเทศญี่ปนุ่ ปรระกอบกับศึกษาและเตรี
ษ
ยม
ความพร้ อมสําหรับการประเมินโอกา สการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ทังด้
้ า นพันธมิตร ทีมงาน และ
พ งงานทดแทนนในประเทศญี่ปปุ่ นอย่างชัดเจนน นอกจากนี ้
บุคลากกรต่างๆ เพื่อหาาโอกาสการเติบบโตทางธุรกิจพลั
การสนับั สนุนของรัฐบาล และการส่งงเสริ มการลงทุนของสถาบั
น
นกาารเงินต่างๆ ยังงเป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถ
ขับเคลื่อนธุ
อ รกิจได้ อย่างรวดเร็
า
ว
 ระย
ยะเวลาพัฒนาโโครงการสัน้
บริ ษัษทฯ สามารถเริ่ มต้ นดําเนินกการผลิต จําหนน่ายกระแสไฟฟ้า และสร้ างผลลตอบแทนได้ รวดเร็
ว วและคืน
ทุนได้
ไ ในเวลาอันสันกว่
ั ้ าโครงการโโรงไฟฟ้าประเภภทถ่านหิน
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ควาามชัดเจนในนโยยบายทางพลังงงานของประเทศ
การรบริ หารจัดการททางด้ านพลังงาานของประเทศ รวมไปถึงการกํ
ง าหนดนโโยบายทางพลังงานที่ชดั เจน
เเละะมีความเสี่ยงในนการลงทุนตํ่า เนื่องจากมีการกําหนดโครงสสร้ างราคารับซื อไฟฟ
้อ ้ าแบบ Feeed-in Tariff
(FITT) ด้ วยรูปแบบออัตรารับซื ้อไฟฟฟ้ าคงที่ตลอดอาายุโครงการ
คูแ่ ข่งขันที
น ่สําคัญ

ผู้ผลิ
ผ ตไฟฟ้าและนนักลงทุนจากต่าางประเทศรายอื่นๆ


(ข) ภาาวะการตลาดและการแข่ งขัน
1. สภาพการแขข่ งขันในธุรกิจถ่
จ านหิน
ปี 2558 เป็ นปี ที่มีการแข่งขันั ในอุตสาหกรรรมถ่านหินที่รุนแรง
น
มาาก เนื่องจากออุปสงค์มีการหดตัวอย่างรุนแรรง ในขณะทียั่ยงมี
อุปปทานส่วนเกินในตลาดมาก
ใ
ทําให้ ราคาถ่าานหินในตลาดโโลก
ลดดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาถ่านหิ
น นที่ทา่ เรื อนิววคาวเซิล (FFOB
Neewcastle) ประะเทศออสเตรเลีลีย ลดลงร้ อยลละ 20 ในปี 25558
ในนขณะที่ราคาถ่านหิ
า นในยุโรป (CIF
( ARA) ลดลงร้ อยละ 27
ช ด
ตลาดถ่านหินในปี 2558 มีปริ มาณการนนําเข้ าถ่านหินชนิ
เชื ้อ้อเพลิงให้ ความมร้ อนประมาณ 925 ล้ านตัน ลดลงจากปี ก่อน
หน้น้ าร้ อยละ 7.5 หรื
ห อ ลดลง 75 ล้ านตัน โดยส่วนใหญ่เป็ นกาารลด
กาารนําเข้ าถ่านหินในทวี
น ปเอเชียโดยเฉพาะการรลดการนําเข้ าของ
ข
จีนนทําให้ การนําเข้ข้ าถ่านหินโดยรรวมของทวีปเอ เชียในปี ที่ผา่ นมมา
คาาดว่าจะลดลงถึถึง 65 ล้ านตันจากปี
จ ก่อนหน้ า ในขณะที่ภาพพรวม
กาารนําเข้ าถ่านหินในทวี
น ปยุโรปคคาดว่าปริ มาณกการนําเข้ าโดยรวม
จะะลดลงจากปี ก่อนหน้
อ าประมาณ
ณ 11 ล้ านตัน
อ า หรื อ
จีน คาดว่าจะมีการนําเข้ าถ่านหินชนิดเชืชื ้้อเพลิงให้ ความมร้ อนในปี 25558 ลดลงร้ อยล ะ 32 จากปี ก่อนหน้
ลดดลงประมาณ 73 ล้ านตัน เนื่องจากการรเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว ทําให้ ความต้ต้ องการใช้ ไฟฟฟาเติ
้ บโตน้ อย
ปรระกอบกับมีการรผลิตไฟฟ้าจากกเขื่อนและโรงไไฟฟ้านิว
เคลียล์มากขึ ้น ทําให้ ความต้ องกการไฟฟ้าจากโโรงไฟฟ้า
ณะที่กําลังการผผลิตถ่าน
ถ่าานหินไม่ได้ เติบโตมาก ในขณ
หินนในประเทศมีเกินความต้ องกาารมาก ผู้ผลิตตถ่านหิน
ในนประเทศจีนได้ ลดราคาถ่
ล
านหินลงเพื
น ่อรักษาสส่วนแบ่ง
ตลลาดของตนเองไไว้ ทําให้ ราคาถ่านหินในประเทศจีน
ลดดลงอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้
น ราคาถ่านหินนใน
ตลลาดโลกลดลงตตาม
โดยเเฉพาะผู้ผลิตถ่าานหินใน
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ปรระเทศออสเตรเเลียได้ ลดราคาถถ่านหินลงมาเพืพื่อผลักดันการขขายถ่านหินเข้าไปที
า ่ประเทศจีน
รัฐบาาลจีนได้ ออก
มาาตรการหลายๆอย่าง เพื่อปกปป้องผู้ผลิตถ่านนหินภายในประะเทศและลดผลกระทบสิง่ แวด ล้ อมในบางพืนที
้น ่โดยเฉพาะ
ในนเขตเมืองใหญ่ตามแนวชายฝั
ต
่ ง เช่น กาารกําหนดคุณภาพถ่านหินที่จะใช้
ะ ในบางพื ้นทีที่ให้ เข้ มงวดขึ ้น การขอให้
โรงงไฟฟ้าถ่านหินทีท่เป็ นรัฐวิสาหกิกิจขนาดใหญ่ลลดการนําเข้ าถ่านหิ
า นจากต่างปประเทศ กาารลดภาษี และคค่าธรรมเนียม
ต่าางๆ เพื่อช่วยเเหลือผู้ผลิตถ่านหิ
น นภายในประะเทศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้กาารลดลงของค่าาเงินหยวนก็มส่ีสว่ นทําให้ การ
นําาเข้ าถ่านหินขอองจีนลดลง
อินเดีย คาดว่าจะมีการนําเข้
า าถ่านหินชนินิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้
ค อนในปรระมาณ 162 ล้ ้ านตันในปี 2558 ใกล้ เคียง
กับบปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการชชะลอตัวทางเศรรษฐกิจ ทําให้ห้ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ามีการเเติบโตลดลงมาาก การเพิ่ม
ปริริ มาณการผลิตถ่ถานหินในประเทศก็มีสว่ นทําใให้ การนําเข้ าถ่านหินลดลง ในขณะที่การลลดการนําเข้ าถ่านหิ
า นของจีน
ทําาให้ มีถ่านหินเหหลืออยูใ่ นตลาดดโลกมาก ผู้ผลิตในประเทศต่างๆ
า จึงหันมาให้ ความสําคัญกกับตลาดอินเดียมากขึ
ย
้น ทํา
ให้ห้ มีการแข่งขันสูง ประกอบกับผู
บ ้ ซื ้อถ่านหินในนอินเดียต้ องกาารซื ้อถ่านหินทีราคาตํ
่ร ่าที่สดุ จึงไม่ต้องการซืซื ้อถ่านหินใน
ขณ
ณะที่ราคากําลังลดลง
ง
แต่จะรรอให้ ถงึ จุดตํ่าสสุดก่อน จึงเป็ นแรงกดดั
น
นให้ราคาถ่
ร านหินลดดตํ่าลงไปอีก ในขณะที
ใ
่การ
อ่ออนค่าของเงินรูปีปีทําให้ ผ้ ซู ื ้อถ่านหิ
น นชะลอการซืซื ้อถ่านหินออกกไป
ญี่ปุ่น มีการรนําเข้ าถ่านหินในปี 2558 ใกล้ล้ เคียงกับปี ก่อนหน้
น า เนื่องจากกโรงไฟฟ้าถ่านนหินในญี่ปนยั
ุ่ งคงเดินเครื่ อง
เต็มกําลังการผลิต เพราะโรงไฟฟฟ้านิวเคลียร์ สส่วนใหญ่ยงั คงหหยุดเดินเครื่ อง ในขณะที่ปริ มมาณการนําเข้ าถ่
า านหินของ
น ยังคงเติบโตต แต่เติบโตในนปริ มาณน้ อย
ปรระเทศอื่นๆ ในเเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ เวียตนาาม มาเลเซีย ไททย และฟิ ลปิ ปิ นส์
กวว่าการลดลงของจีนมาก
ม
าเข้ าถ่านหินชนิด
ในยุโรปปริ มาณการนํ
เชื ้อ้อเพลิงให้ ความมร้ อนในปี 25558 ลดลงจากกปี
ก่ออนหน้ าประมาณ
ณร้ อยละ 6 มาอยูท่ ี่ประมาาณ
1663 ล้ านตัน เนื่องจากมีความเข้
ค
มงวดด้ าน
สิง่งแวดล้ อมมากขึขึ ้น มีการปลลดระวางโรงไฟฟฟ้ า
เก่าที่ไม่มีประสิทธิิภาพอย่างต่อเนื่องตาม
แผผนการลดการปปล่อยก๊ าซเรื อนกกระจกของ
สหหภาพยุโรป (Inndustrial Emisssion Directivve)
มีกการผลิตกระแสสไฟฟ้าจากพลังงานหมุ
ง
นเวียน
เพิพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนืนื่อง ประกอบกกับสภาพอากาศในยุโรปในปี ที่ผา่ นมาไม่หนาาวเย็นมากและะราคาก๊ าซธรรมมชาติปรับตัว
ส ยและตุรกี
ลดดลง ทําให้ การรใช้ ถ่านหินลดลลง ปั ญหาควาามไม่สงบในตะะวันออกกลาง และความขัดดแย้ งระหว่างรัสเซี
ไม่ม่ได้ สง่ ผลกระทบบต่อราคาถ่านหิหินมากนัก เพพราะอุปทานถ่านหิ
า นในยุโรปมีมีมากเกินความมต้ องการมาก ทําให้ มีการ
แขข่งขันสูง
ดุ โรปจากกาารประเมินคาดดว่าอังกฤษจะนํนําเข้ าถ่านหิน
อังกฤษ ในนปี 2558 มีการรนําเข้ าถ่านหิน ลดลงมากที่สดในยุ
ลดดลงร้ อยละ 444 จากปี ก่อนหหน้ า หรื อลดลงงประมาณ 144 ล้ านตัน เนืนื่องจากอังกฤษษมีการปรับขึ ้นภภาษี คาร์ บอน
(CCarbon tax) ขึ ้นไปอี
้ กเท่าตัว คือเพิ่มขึ ้นจากก 9.55 ปอนด์์สเตอร์ ลงิ ต่อตันคาร์
น บอนไดอออกไซด์เทียบเท่า (£9.55/mt
CO
O2e) เป็ น 18.008 ปอนด์สเตออร์ ลงิ ต่อตันคาร์ร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมือวั
่อ นที่ 1 เมษายยน 2558 ประกกอบกับราคา
ก๊ าาซธรรมชาติได้ ปรั
ป บลดลงมามาก ทําให้ ต้นทุนนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสูงกว่าก๊ าซธรรมมชาติ ส่วนประะเทศอื่นๆ ใน
ยุโโรปยังไม่มีการปปรับขึ ้นภาษี สงิ่ แวดล้ อมอย่างมีมีนยั สําคัญเหมืมือนกับอังกฤษ
ษ ทําให้ โรงไฟฟ้ าถ่านหินยังสามารถแข่งขัน
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ได้ด้ อยู่ แต่ยโุ รปให้ห้ ความสําคัญกับั การผลิตไฟฟฟาจากพลั
้
งงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงออาทิตย์ พลังงานลม เป็ นต้ น
ดังงนันถ้
้ าการผลิตกระแสไฟฟ
ต
้ าจจากพลังงานหมุมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจะทําให้ การผลิลิตไฟฟ้าจากถ่าานหินและก๊ าซธธรรมชาติ
ลดดลง ในปี ที่ผ่านมา
า
สเปนแและโปรตุเกสมีกการนําเข้ าถ่านหหินเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการผลิ
ง
ตกกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนลดลง
ในนขณะที่ตรุ กีมีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินนใหม่ทําให้ การใใช้ ถ่านหินเพิ่มขึ ้น
อ านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงใให้ ความร้ อนในนปี 2558 มีปริ
ป มาณการส่งอออกทังหมดปร
้
ะมาณ 937
ด้ านการส่งออกถ่
ล้ าานตัน ลดลงจาากปี ก่อนหน้ าประมาณร้ อยละะ 6.3 ประเทศผูผู้สง่ ออกถ่านหินชนิ
น ดเชื ้อเพลิงงให้ ความร้ อนหหลักๆ ยังคงมี
เพีพยง 6 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ออสเตตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย สาธราณรั
ส
ฐแอฟฟริ กาใต้ และสสหรัฐอเมริ กา
ณการส่งออกถึงร้ อยละ 92 ขอองปริ มาณการสส่งออกทังโลก
้ ในปี ที่ผา่ นมาผูผู้ ผลิตถ่านหินยังั คงพยายาม
ครรอบคลุมปริ มาณ
ลดดต้ นทุนการผลิตอย่
ต างต่อเนื่อง เพราะราคาาถ่านหินในตลาาดโลกลดลง การลดลงของคค่าเงินของประเทศผู้สง่ ออก
ถ่าานหินเทียบกับเงิ
เ นดอลลาร์ สหรั
ห ฐและการลดลลงของราคานํามั
้า นก็มีสว่ นช่วยให้
ย ต้นทุนของผผู้ผลิตในประเททศผู้สง่ ออก
ต่าางๆ ลดลง ทําใหห้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินส่
น วนใหญ่สามมารถอยูร่ อดได้ ในภาวะที
ใ
่ราคาถ่านหินลดลงมมาตํ่ามากได้

้ งให้ ความมร้ อนรายใหญ่ททีี ่สดุ ของโลก ถึงแม้ ปริ มาณ
อินโดนีเซีย ยังคงเป็ นปรระเทศผู้สง่ ออกถถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิ
กาารส่งออกในปี ที่ผา่ นมาจะลดลลงไปมากก็ตามม จากการประะเมินคาดว่าอินโดนี
น เซียจะส่งอออกถ่านหินประะมาณ 370
ล้ าานตันในปี 25558 ลดลงกว่า 50 ล้ านตันจาากปี ก่อนหน้ า หรื
ห อลดลงกว่ารอยละ
ร้
12 อินนโดนีเซียเป็ นปรระเทศที่ได้ รับ
ผลลกระทบจากกาารลดการนําเข้ าถ่
า านหินของจีนนรุ นแรงที่สดุ เพราะถ่านหินที่สง่ ออกจากอินนโดนีเซียส่วนใใหญ่เป็ นถ่าน
หินนที่มีคา่ ความร้ อนตํ
อ ่า เมื่อราคคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง ทําให้ ราคาต่อหน่วยพลังงาานของถ่านหินอินโดนีเซียสูง
กวว่าราคาต่อหน่วยพลั
ว งงานของถ่านหินออสเต รเลียที่มีคา่ ควาามร้ อนสูงกว่า ทําให้ ถ่านหินนคุณภาพตํ่าจาากอินโดนีเซีย
ไม่ม่สามารถแข่งขันั ได้ โดยเฉพาะะในประเทศจีน
ออสเตรเลีย เป็ นประเเทศผู้สง่ ออกถ่าานหินชนิดเชื ้อเพพลิงให้ ความร้ อนอั
อ นดับสองรอองจากอินโดนีเซี
เ ย โดยมี
ปริริ มาณการส่งอออกในปี ที่ผา่ นมาประมาณ 2000 ล้ านตัน ใกกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้
อ า ถ่านหิหินที่สง่ ออกจากกออสเตรเลีย
ส่ววนใหญ่เป็ นถ่านหิ
น นคุณภาพดีทําให้ ไม่ได้ รับผผลกระทบจากกการลดการนําเข้ข้ าของจีนมากเเหมือนกับอินโดดนีเซีย
ตลลาดหลักของถ่านหิ
า นจากออสเตรเลียยังคงเป็ป็ น ญี่ปนุ เกาหลีใต้ ไต้ หวันั และจีน ถึ งแม้ วา่ ออสเตรรเลียจะได้ รับ
ผลลกระทบจากกาารลดการนําเข้ าของจี
า นไม่มากก แต่ผ้ ผู ลิตถ่านหิ
า นในออสเตรเลียก็ต้องผลักกดันการขายเข้ าไปในตลาด
อื่นนๆ เช่น อินเดียและฟิ ลปิ ปิ นสส์ มากขึ ้นเพื่อชชดเชยการลดลลงของจีนเพราะะผู้ผลิตส่วนใหญ
ญ่มีการทําสัญญากั
ญ บบริ ษัท
ขนนส่งทางรถไฟและท่าเรื อในออสเตรเลียในลักกษณะ Take-oor-pay contracct ทําให้ ตต้้ องพยายามเพิมการส่
่
งออก
ถ่าานหิน
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รั สเซีย กาารส่งออกถ่านหิหินคาดว่าจะเพิพิ่มขึ ้น
ปรระมาณร้ อยละ 4.6 จากปี ก่กอนหน้ า เนื่องงจาก
ค่าาเงินรูเบิลของรััสเซียอ่อนค่าลงงมากเมื่อเทียบบกับ
เงินนดอลลาร์ สหรัฐ ทําให้ ต้นทุนถ่านหินของรั ัสเซีย
ในนเทอมของดอลลาร์ สหรัฐต่อตันั ลดลงมากเช่นนกัน
รัสสเซียได้ รับผลกรระทบจากการลลดการนําเข้ าขออง
อังงกฤษเนื่องจากรัสเซียเป็ นผู้สง่ ออกหลักไปยัง
อังงกฤษ ทําให้ รัรัสเซียต้ องเพิ่มการส่งออกในเเอเชีย
มาากขึ ้น การลดลงของค่าเงินรูเบิลและคุณภาพพถ่านที่ดีทําให้ รัรสั เซียสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลลาดในเอเชียได้ด้
อ านหินได้ เเพิ่มขึ ้นประมาณ
ณร้ อยละ 7 จาากปี ก่อนหน้ า แแม้ จะมีปัญหาเเรื่ องการห้ าม
โคลอมเบีย คาดว่าจะส่งออกถ่
กาารขนส่งถ่านหินทางรถไฟในเว
น
วลากลางคืนก็ตตาม บริ ษัทรถไไฟของโคลอมเบีบียได้ รับการร้ องงเรี ยนจากชุมชนที
ช ่อาศัยอยู่
ริ มมทางรถไฟเรื่ องมลพิษทางเสียงจนศาลโคลอมมเบียสัง่ ให้ หยุดขนส่
ด งถ่านหินระหว่างเวลา 222.30 – 04.330 น. ตังแต่
้
กลลางเดือนกุมภาาพันธ์ 2558 เป็ป็ นต้ นมา อย่าางไรก็ตามการห้ห้ ามขนส่งถ่านหิหินในเวลากลาางคืนก็ไม่ได้ มีผลกระทบการ
ส่งงออกถ่านหินอยย่างมีนยั สําคัญ ในขณะเดียวกันบริ ษัทรถไฟฟของโคลอมเบีบียได้ ติดตังระบ
้ บบลดเสียงจนทํทําให้ สามารถ
กลัลับมาขนส่งถ่านหิ
น นในเวลากลลางคืนได้ ตงแต่
ั ้ เดือนธันวาคม 2558 เป็ นต้ นมา
ม โคลอมเบียจจัดเป็ นผู้สง่ ออกกถ่านหินราย
ใหหญ่ไปยังตลาดยยุโรปที่มีต้นทุนตํ่า ทําให้ โคลอ มเบียสามารถแแข่งขันได้ ดีในตตลาดยุโรป
สาธารณรั ฐแอฟริ
ฐ
กาใต้ คาดว่าจะส่งอออกได้ ในปริ มาณที่ใกล้ เคียงกับั ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากยังมีข้ข้อจํากัดเรื่ อง
กําาลังการขนส่งถ่านหินทางรถไฟฟมายังท่าเรื อ โโดยในปี ที่ผา่ นมมาผู้ผลิตถ่านหิหินในสาธารณรัรัฐแอฟริ กาใต้ ประสบปั ญหา
กรรณีพิพาทแรงงาานเป็ นระยะๆ ทํทาให้ อปุ ทานตึงตัว แต่ก็ไม่กระทบกั
ร
บตลาดโโลกมากนักเนื่อองจากตลาดโลกอยูใ่ นภาวะ
อุปปทานล้ นตลาด ในขณะที่การรส่งออกจากสหหรัฐอเมริ กาคาดดว่าจะลดลงประมาณร้ อยละ 18 จากปี ก่อนหน้
น า เพราะ
ต้ นนทุนถ่านหินขอองผู้ผลิตในสหรััฐอเมริ กาไม่สาามารถแข่งขันได้ด้ ในตลาดโลก โดยเฉพาะะในสภาวะที่คาเงิ
า่ นดอลลาร์
สหหรัฐแข็งค่าขึ ้น
น
ในปี ที่ผา่ นยังคงงปรับตัวลงอย่างต่
า อเนื่อง เพรราะความต้ องกการถ่านหินนําเขข้ าลดลงมาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกใ
ในนขณะที่ตลาดยังั มีอปุ ทานส่วนเกิ
น นสูง ราคาถ่ถ่านหินตามสัญญาซื
ญ ้อขายถ่านหิ
น นระยะยาวรระหว่างผู้ใช้ ถ่านหิ
น นในญี่ปนุ่
กับบผู้ผลิตถ่านหินหลั
น กในออสเตรเลีย (Australlia-Japan Reference Pricee) สําหรับการรส่งมอบปี 25558 (เมษายน
25558 ถึง มีนาคม 2559) ปรับตั
บ วลดลงมาอยูยูท่ ี่ 67.80 ดอลลลาร์ สหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีปี ก่อนหน้ าร้ อยลละ 17.1 แต่
ราคาส่งออกถ่านหิ
น น (FOB) ในนตลาดจร (Sppot market) ที่ทา่ เรื อนิวคาสเเซิล (Newcasttle) ในประเทศศออสเตรเลีย
ลดดลงตํ่ากว่าระดับั นี ้มาก
โดยราคาถ่านหินตลาดจรทีที่ทา่ เรื อนิวคาสเซิลปลายปี 25558 ลดลงมาออยูใ่ นระดับ 500 ดอลลาร์ สหรััฐต่อตัน การ
ลดดต้ นทุนของผู้ผลิต การอ่อนค่
น าของเงินของงประเทศผู้สง่ อออกเทียบกับเงินดอลลาร์
น
สหรัฐ และการลดดลงของราคา
นํามั
้า น ในภาวะที่อุปทานล้ นตลาาด ล้ วนแต่มีสว่วนผลักดันให้ ราคาถ่
า านหินลดลงเช่นกัน เพราาะผู้ผลิตถ่านหินต่างแข่งขัน
กันนลดราคาถ่านหิหินเพื่อผลักดันการขายและรั
ก
กกษาส่วนแบ่งตลลาด

หน้ า 42

แนวโน้ มภาววะการแข่งขันในนปี 2559 คาดดว่าจะมีความรุรุนแรงมากขึ ้น เพราะความต้ อองการถ่านหินนํนาเข้ าของจีน
น่าาจะลดลงจากกการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและะมีอปุ ทานส่วนเกิ
น นในประเทศมาก ในขณ
ณะที่รัฐบาลจีนจะพยายาม
น
ปกกป้องผู้ผลิตถ่านหิ
น นในประเทศศต่อไป นอกจจากนี ้รัฐบาลจีนยั
น งได้ พยายามมแก้ ปัญหามลพิพิษทางอากาศในเมืองใหญ่
โดยมีเป้าหมายทีที่จะลดการใช้ ถานหิ
่า นในเมืองลลง ซึง่ อาจจะททําให้ ความต้ องการถ่
ง านหินนําาเข้ าของจีนในระยะสันและ
้
ย นความต้ องงการถ่านหินนําเข้
า าของอินเดียก็
ย น่าจะลดลงเช
เช่นกันจากการชะลอตัวทาง
ระะยะกลางลดลง ในขณะเดียวกั
เศรษฐกิจและการผลิตถ่านหินภายในประเทศอิ
ภ
อินเดียเองที่มแนวโน้
ีแ มเพิ่มขึ ้นมาทดแทนการรนําเข้ า การแข่งขั
ง นในตลาด
โ าจะไม่เพิ่มมขึ ้น ในขณ
ณะที่ผ้ ผู ลิตใน
ยุโโรปในปี นี ้คาดว่า่ จะมีความรุนแรงเช่นกันเพราาะความต้ องกาารถ่านหินในยุโรปน่
โคลอมเบียจะพยยายามเพิ่มการสส่งออกมากขึ ้น เพราะได้ เพิ่มกําลังการผลิตขึ ้นมาแล้ วแลละไม่มีปัญหาเรืรื่ องการขนส่ง
ถ่าานหิน จะทําให้ห้ อปุ ทานส่วนเกิกินในตลาดยุโรปเพิ่มมากขึ ้น ในขณะเดียวกันั ราคาก๊ าซธรรรมชาติในยุโรปคาดว่าน่าจะ
อยูยูใ่ นระดับตํ่าต่อไปทํ
อ าให้ โรงไฟฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซธรรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงสามารถแแข่งขันกับโรงไฟฟฟ้าถ่านหินได้ นอกจากนี ้
คาาดว่าการผลิตกระแสไฟฟ
ก
้ าจากกพลังงานหมุนนเวียนจะยังคงเเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื
อ ่อง ซึง่ อาจจจะทําให้ ความต้ องการถ่าน
หินนลดลงได้
ผ ตถ่านหินในบบางประเทศเช่นออสเตรเลี
น
ย
ในด้ านการผลิตคาดว่าการลดกําลังการผผลิตจะเกิดขึ ้นออย่างช้ าๆ ผู้ผลิ
จําาเป็ นต้ องพยายยามส่งออกถ่านหิ
น นมากขึ ้นเพื่ออลดต้ นทุนเพราาะมี Take-or--pay contractt กับบริ ษัทขนนส่งทางรถไฟ
แลละท่าเรื อ แตต่ผ้ ผู ลิตถ่านหินออสเตรเลี
น
ยจะะมีความสามารรถในการแข่งขันในตลาดจี
น
นเพิพิ่มขึ ้น เนื่องจจากข้ อตกลง
กาารค้ าเสรี ระหว่างออสเตรเลี
า
ยกับั จีนมีผลทําให้ห้ ภาษี นําเข้ าถ่านหิ
า นชนิดเชื ้อเพพลิงให้ ความร้ ออนลดลงจากร้ อยละ
อ 6 เป็ น
ร้ ออยละ 2 ตังแต่
้ วัวนั ที่ 1 มกราคมม 2559 ซึง่ อาจจจะกระทบกับการนํ
ก าเข้ าถ่านหหินจากอินโดนีนเซียบ้ าง แต่คาดว่าจะไม่ทํา
ให้ห้ จีนเพิ่มการนําเข้ าถ่านหิน ในนขณะที่อปุ สงค์ค์โดยรวมอาจจะหดตัวลงอีก ทํทาให้ อปุ ทานส่ววนเกินในตลาดดยังมีอยูม่ าก
แตต่ผ้ ผู ลิตถ่านหินส่
น วนใหญ่คาดวว่าจะยังสามารถถลดต้ นทุนลงไได้ อีกจากอัตราแลกเปลี่ยนแล ะราคานํ ้ามันทีมี่ แนวโน้ ม
ลดดลง ซึง่ ก็จะทําให้
ใ ราคาถ่านหินมี
น แนวโน้ มลดลลงตามไปด้ วยเเช่นกัน
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2. สภาพการแข่ข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินประเททศออสเตรเลีลีย
2.1 ตลาดถถ่ านหินในประะเทศออสเตรเเลีย
 อุปสงค์
ส หลักของถ่านหิ
า นที่ใช้ เป็ นเเชื ้อเพลิงให้ ควาามร้ อน (Theermal Coal) สําหรับการใใช้ ในประเทศ
ออสสเตรเลียคือใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในนธุรกิจผลิตไฟฟฟา
้
ราคาถ่านหินในประเท ศออสเตรเลียจะอ้ างอิงตาม
ราคคาตลาดโลก โดยจะเป็
โ
นราคาาที่สะท้ อนคุณภาพค่
ภ าพลังงานนและคุณสมบั ตั ิ ของถ่านหิน อุปสงค์และ
อุปทานในโลกอั
ท
นเป็
เ นผลจากการรเติบโตและการรหดตัวของเศรษ
ษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นผู้
ส่งออกถ่
อ านหินรายยใหญ่จงึ มีราคาาอ้ างอิง Newcastle FOB ซึง่ เป็
เ นราคา Spott Market จาก
ท่าเรืเ ื อนิวคาสเซิล ประเทศออสสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนสส่งที่เกี่ยวข้ อง ส่วนราคาซือขายถ่
้อ
านหิน
ภายยในประเทศจะใช้ การเจรจาระะหว่างบริ ษัทถ่านหิ
า นและลูกค้า
โดยอาาจใช้ ราคาที่อ้างอิ
า งกับราคา
ส่งออก
อ (Export Parity) อย่างไไรก็ตามหากว่าบริ ษัทต่างๆ มีสัญญาขายถ่าานหินให้ ลกู ค้ าเป็ นระยะยาว
ราคคาที่แต่ละบริ ษทได้
ัท รับจริ งอาจต่างไปจากราคคาของตลาดโลกก
 อุปทานของถ่
ท
านหิน ทรัพยากรถถ่านหินสามารถถพบได้ ทวั่ ประเเทศออสเตรเลียยโดย Queensland และ
Neww South Walees มีทรัพยากรถถ่านหินดํา (Blaack Coal) ซึง่ ประกอบด้
ป
วยถ่าานซับบิทมู ินสั ถ่ถานบิท-ู มินสั
และะถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สสุดในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment
A
ประะเทศออสเตรเลีลียมีเหมืองถ่านนหินในปั จจุบนั มากกว่
ม า 1000 เหมืองแลละมีเหมืองอยูในช่
ใ่ วงพัฒนา
มากกกว่า 35 เหมืองประเทศออสเ
อ
เตรเลียส่งออกถถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากปประเทศอินโดนีนีเซีย แต่ถ่าน
หินจากประเทศออ
จ
อสเตรเลียก็ถือไได้ วา่ เป็ นถ่านหิหนคุณภาพดีให้ค่าความร้ อนสู งู และมีซลั เฟออร์ ตํ่า
 การรเข้ าถึงระบบโคครงสร้ างพื ้นฐานน (Infrastructuure)
โครรงสร้ างพื ้นฐานทีที่ดีเป็ นปั จจัยสํ าคัญในการเป็ นผู
น ้ นําการส่งอออกถ่านหินของปประเทศออสเตตรเลียโดย
โครรงสร้ างพื ้นฐานสสําหรับธุรกิจถ่าานหินประกอบด้ วยท่าเรื อ ถนนน สายพานลําาเลียง และทาางรถไฟ ทังนี
้ ้
เหมืมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและ ตังอยู
้ ใ่ กล้ ชายฝฝั่ งจะมีระบบขนนส่งภายในประะเทศที่พร้ อมให้ห้ บริ การ แต่
เหมืมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่
น
อาจจะอยูใ่ นแหล่งที่ห่างไกลจากท่าเรื
า อ
และะจะต้ องมีโครงสร้ างพื ้นฐาน
สําหรั
ห บเคลื่อนย้ ายถ่
ย านหินมายังทท่าเรื อ ประเททศออสเตรเลียประสบปั
ป
ญหาขีขีดจํากัดในการรส่งออก ซึง่
รัฐบาลได้
บ พยายามมแก้ ปัญหาโดยการสร้ างท่าเรือเพิ
อ ่มเติม และใให้ บริ ษัทต่างๆ ร่วมถือหุ้น
หนึงในจุ
ง่ ดแข็งของเหมืองของ CCentennial คือ ความสามารถ และควาามพร้ อมของระะบบขนส่งที่มี
ประะสิทธิภาพ พร้ อมที
อ ่จะส่งถ่านหิหินให้ กบั โรงไฟฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ ระบบสสายพานลําเลียงทางบก ซึง่
ทําให้
ใ มีคา่ ขนส่งตํา่
 สินค้คาทดแทน
จากกการที่โรงไฟฟ้าเป็
า นผู้บริ โภครรายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่
ต
านหิ
น นที่ใช้ เป็ นเชื อเพลิ
้อ งให้ ความร้ อน
(Thermal Coal) ในปั จจุบนั การรค้ นพบก๊ าซธรรรมชาติเพิ่มขึ ้นใในประเทศสหรัฐั อเมริ กา โดยยเฉพาะในชัน้
หินดินดาน (Shale gas) ซึง่ ทําาให้ ราคาก๊ าซธรรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริรกาถูกลง กอปปรกับประเทศ
สหรัรัฐอเมริ กามีระบบบท่อก๊ าซธรรมมชาติที่ครอบคลุมอยูแ่ ล้ ว ทําให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟฟ้าหลายรายเพพิ่มกําลังการ
ผลิตในโรงที
ต
่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ซ
แลละลดการใช้ ถ่านหิ
น น แต่เหตุการณ์นี ้เกิดได้ กต็ ต่อเมื่อก๊ าซธรรรมชาติที่พบมี
ปริ มาณมากพอ
ม
มีระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติทีท่พี ร้ อม แล้ วราคาก๊
ร าซธรรมชชาติอยูใ่ นระดับตํ
บ ่า ดังนัน้
ผลกกระทบนี ้จึงเป็ นเพี
น ยงเฉพาะในนประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัลัก นอกจากนีนี ้ การติดตังแผ
้ ผงโซล่าเซลล์
(Soolar roof topp) เพิ่มขึ ้นในปประเทศออสเตตรเลีย อาจส่งผลให้
ง ความต้ อองการไฟฟ้าจากก National
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Elecctricity Markeet (NEM) ลดดลง แต่อย่างไรรก็ตาม ยังเป็ นสั
น ดส่วนที่เล็กมมากและไม่มีนยสํ
ยั าคัญ เมื่อ
เทียบกั
ย บความต้ องการไฟฟ
ง
้ าทังห
้ หมด
2.2 ตลาดถถ่ านหินส่ งออกกของประเทศศออสเตรเลีย
 สําหรั
ห บลูกค้ าต่างปประเทศ Centeennial ใช้ การขขนส่งถ่านหินผ่านท่
า าเรื อ Kemmbla และท่าเรืรอนิวคาสเซิล
ในชช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา ปั ญ
ญหาความแออัดของท่
ด
าเรื อที่ Newcastle เป็ นปั ญหาทีผู่ผ้ ผู ลิตถ่านหิน
ออสสเตรเลียประสบบอย่างต่อเนื่อง ดังนันในเดื
้
อนกั
น นยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ท่าเรืเ ื อสองท่าคือ ท่ทาเรื อ Waratahh Coal Servicces และท่าเรื อ Newcastle CCoal Infrastruccture Group
(NCCIG) เห็นพ้ องกกับโครงร่างข้ อตตกลงกําลังการรขนส่ง (“Capaacity Framewwork Agreemeents”) ที่มีไว้
สําหรั
ห บดูแลการขยยายท่าเรื อซึง่ มีคความจําเป็ นมาากขึ ้นเพื่อให้ ทนการเพิ
นั
่มขึ ้นขอองอุปสงค์
 ท่าเรืเ ื อ Waratah Coal
C Servicess (“PWCS”) ได้
ไ ทําการขยายกกําลังการขนส่งงออกจากเดิม 133 ล้ านตัน
ต่อปี เพิ่มขึ ้นเป็ น 145
1 ล้ านตันต่ออปี
 ปั จจุจบนั NCIG มีการขยายกําลังั การขนส่งของท่าเรื อ 66 ล้ านตันต่อปี ซึง่ ไได้ ดําเนินการแล้ล้ วเสร็จตังแต่
้
เดือนมิ
อ ถนุ ายน 2556
 ท่าเรืเ ื อ Kemblaa ถูกก่อสร้ างงขึ ้นเพื่อรองรับการส่งออกถ่านหิ
น นจากเหมืองงถ่านหินในภาคคใต้ และภาค
ตะวัวันตกของรัฐ New South Waales ปั จจุบนั สาามารถรองรับปริริ มาณถ่านหินสสําหรับการส่งออกประมาณ
อ
18 ล้ านตันต่อปี
2.33 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินในปประเทศไทย
ความต้ องกาารถ่านหินในภาาคเอกชนของไททยในช่วง 11 เดือนแรกของปีปี 2558 อยูท่ ี่ 220.7 ล้ านตัน เพิ
เ ่มขึ ้น 0.29
ล้ าานตันจากช่วงเดีียวกันของปี ก่อน เป็ นการเพิพิ่มขึ ้นของถ่านหิหินนําเข้ าโดยในช่วง 11 เดืออนแรกของปี 2558 มีการ
นําาเข้ าถ่านหิน 20.26 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 1.13 ล้ านตัน หรื อเพิพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9
5 จากช่วงเดีดียวกันของปี ก่อน
อ ในขณะที่
ปริริ มาณการใช้ ถ่านหิ
า นที่ผลิตในปประเทศในช่วง 11 เดือนแรกขของปี 2558 อยูท่ ี่ 0.45 ล้ านนตัน ลดลงถึง 0.84
0 ล้ านตัน
หรืรื อลดลงร้ อยละะ 65.1 จากช่วงเดียวกันของปีปี ก่อน เนื่องจาากมีปริ มาณสํารองจํ
ร ากัด และะโรงงานปูนซีเมนต์
ม ที่มีแหล่ง
ถ่าานหินในภาคเหหนือเก็บถ่านหินไว้
น ใช้ กบั โรงงานนปูนซีเมนต์ของตนเอง
อ
ทําให้
ใ ผ้ ใู ช้ ถ่านหินที ่อยูใ่ นภาคกลาางต้ องนําเข้ า
ถ่าานหินมาชดเชยยถ่านหินในประะเทศที่ลดลง
ภาวะการแขข่งขันในประเทศศไทยมีความรุนนแรงมากขึ ้นเนืองจากภาวะอุ
่
ปทานล้
ป
นตลาดดโลก ทําให้ ผ้ ผลิ
ผู ตและผู้ค้า
ถ่าานหินรายใหญ่ในตลาดโลกพย
ใ
ยายามผลักดันนการขายถ่านหินเข้ ามาในประะเทศไทยมากขึ ้น ประกอบกับราคาถ่
ร านหิน
ในนตลาดโลกที่ได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ถ่านนหินนําเข้ าสามมารถแข่งขันกับถ่
บ านหินที่ผลิตใในประเทศได้
ความต้ องกา รถ่ านหินในภาคเอกชนของงประเทศไทยย
(ไม่รวมมโรงไฟฟ้าแม่เมมาะ ของการไฟฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแหห่งประเทศไทย))
11
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ทีม่ า: สํานักงานนนโยบายและแผนนพลังงาน กระทรรวงพลังงาน
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แนวโน้ มควาามต้ องการใช้ ถานหิ
่ นในปี 25559 คาดว่าจะมีมีปริ มาณเพิ่มขึนเล็
้น กน้ อยจากปีปี ก่อน เนื่องจากกโรงไฟฟ้าใน
กลลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิอิสระ (IPP) ทีหยุ
่ห ดซ่อมบํารุงเเครื่ องจักรในปี 2558 จะกลับมาเดินเครื่ องเต็ต็มกําลังการผลิลิตในปี 2559
ในนขณะที่ความต้ องการใช้ ถ่านหิหินในอุตสาหกรรรมอื่นๆ คาดดว่าจะเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ตามมการขยายตัวทางเศรษฐกิ
ท
จ
ภาาวะการแข่งขันน่นาจะยังคงรุนแรงเช่
แ นเดียวกับบในปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากภาววะอุปทานส่วนนเกินในตลาดโลลกที่มีอยูม่ าก
ทําาให้ สามารถจัดหาถ่
ด านหินได้ งาย
่
ประกออบกับผู้ผลิตถ่านหินในตลาดโลกพยายามลดดต้ นทุนและผลักั ดันการขาย
ราคาถ่านหินจึงมีแนวโน้ มลดลงง
3.

สภภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้า
3.1 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาาธารณรั ฐประะชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมมไฟฟ้าในสาธาารณรัฐประชาชชนจีนในปี 2558 มีอตั ราการเจจริ ญเติบโตของงปริ มาณการ
ใช้ ไฟฟ้าในปประเทศดังนี ้

อัตราการเจจริ ญเติบโตของงการใช้ ไฟฟ้ารววม
อัตราการเจจริ ญเติบโตการรใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจจริ ญเติบโตของงกําลังการผลิต
กําลังการผผลิตรวม

หน่ วย
ว

ปี 2558
2

ปี 2557

ปี 2556

ร้ อยลละ
ร้ อยลละ

0.5
-11.4

4.1
4.2

7.6
7.0

ร้ อยลละ
เมกะวัวัตต์

100.4
1,5066,730

8.9
1,3360,190

9.6
1,250,000
1

3.22 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้าในปรระเทศไทย
สํานักงานคณ
ณะกรรมการพัฒ
ั นาการเศรษฐ
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แแนวโน้
น มเศรษฐกิกิจไทยในปี
2558 ขยายตัวร้ อยละ 2.8 สาเหตุจากภาววะเศรษฐกิจทีชะลอตั
่ช
วในช่างต้ นถึงกลางปี ออย่างไรก็ตามมีปั จจัยบวก
า
จ่ายในภภาคครัวเรื อนและ
จากการฟื น้ ตัตวของเศรษฐกิกิจในช่วงไตรมาาสที่ 3-4 ของปี โดยมีมลู ค่าการใช้
อุตสาหกรรมมการส่งออกเพิมขึ
่ ้น
กําลังการผลิลิตติดตังไฟฟ
้ ้ าใในปี 2558 มีกกํํ าลังการผลิตติดตังอยู
้ ่ที่ระดับ 38,815 เมก ะวัตต์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2557
ร้ อยละ 12 ความต้
ค
องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ ้น ในเดือนมิถุถนายน ที่ระดับ 27,346 เมกะะวัตต์ สูงกว่าความต้
ค
องการ
ไฟฟ้าสูงสุดของปี
ข 2557 ทีระดั
่ร บ 26,942 เมกะวัตต์ อยู่ 404 เมกะวัตต์์ หรื อคิดเป็ นร้ ออยละ 1.5 โดยยปริ มาณการ
ผลิตและการรรับซื ้อของการรไฟฟ้าฝ่ ายผลิตตแห่งประเทศไททย (กฟผ.) ในปี
ใ 2558 มีจจํํ านวน 192,1889 กิกะวัตต์
ชัว่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ
อ 3.3 สืบเเนื่องจากการกรระตุ้นให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษษฐกิจของภาครัรัฐและเอกชน
โดยมีสดั ส่วนการผลิ
น
ตไฟฟ้าจากเชื
า
้อเพลิงชชนิดต่างๆ ดังนี
ง ้ จากก๊ าซธรรรมชาติร้อยละ 667 จากถ่านหิหินร้ อยละ 18
จากพลังนํ ้าร้ร้ อยละ 2 นําเข้ าร้ อยละ 8 และพลังงานหหมุนเวียนร้ อยลละ 5 และจากกนํ ้ามันร้ อยละ 0.5 (ที่มา:
สํานักงานนโโยบายและแผนนงาน กระทรวงงพลังงาน – EPPPO )
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2.3 การจัดดหาผลิตภัณฑ์
(ก) ลักกษณะการจัดให้
ใ ได้ มาซึ่งผลิลิตภัณฑ์
1. สถานที่ตงของ
ั ้ งเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ
น
้า
เหมืองถ่ านหิ
น น
สสาธารณรัฐอินโดนี
โ เซีย
11. เหมือง Jorong, South Kallimantan Provvince
22. เหมือง Indominco, East Kalimantan
K
Prrovince
33. เหมือง Trubbaindo, East Kalimantan
K
Proovince
44. เหมือง Kitaddin, East Kalim
mantan Provinnce
55. เหมือง Bharrinto, East Kallimantan Provvince
สสาธารณรัฐประะชาชนจีน
11. เหมือง Hebi, Henan Province
22. เหมือง Gaohhe, Shanxi Proovince

ประเทศออสเตรเลีย
1.. เหมือง Airly, รัฐ New Souuth Wales
2.. เหมือง Anguus Place, รัฐ NNew South Wales
W
3.. เหมือง Charrbon, รัฐ Neww South Waless
4.. เหมือง Clareence, รัฐ Neww South Waless
5.. เหมือง Ivanhhoe North, รัฐ New South Wales
W
6.. เหมือง Manddalong, รัฐ Neew South Wales
7.. เหมือง Mannnering, รัฐ Neew South Walees
8.. เหมือง Myunna, รัฐ New SSouth Wales
100. เหมือง Newstan, รัฐ Neww South Waless

ปประเทศมองโกเเลีย
11. แหล่งถ่านหิน Unst Khudaag
22. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul
33. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs Coal JV
โรงไฟฟ
ฟา
้
ปประเทศไทย
11. โรงไฟฟ้าบีแอลซี
อ พี
นิคมอุตสาหกกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยออง
สสาธารณรัฐประะชาธิปไตยประชชาชนลาว
11. โครงการโรงไไฟฟ้าหงสา

สาาธารณรัฐประชชาชนจีน
1. โรงไฟฟ้า Luaannan, Hebei Province
2.. โรงไฟฟ้า Zheengding, Hebbei Province
3.. โรงไฟฟ้า Zouuping, Shandoong Province
4. โครงการโรงไฟฟฟ้า Shanxi LLu Guang มณ
ณฑล
ซานซี

โโครงการผลิตไฟฟฟ้าจากพลังงาานแสงอาทิตย์ใใน
ปประเทศญี่ปนุ่
11. โครงการโอลิมเปี ย
22. โครงการมุกะวะ
ะ
33. โครงการนาริรไอสึ
44. โครงการอวาาจิ
55. โครงการฮิโนะ
น
66. โครงการยาบูบูกิ
77. โครงการโอนนามิ
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แผนที่แสดงเหมืองถ่ านหิหินและโรงไฟฟ
ฟ้าของกลุ่มบริิ ษัท
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2. กําลังการผลิตและะปริ มาณการผลิลิต
บริริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตถ่านหินและปริ
น
มาณกาารผลิตถ่านหินในช่
น วงปี 2556 – 2558 ดังนี ้
หน่ วย
เหมืองถ่ านหิน Indominco*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Trubaindo*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Jorong*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Embaluut*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Tandunng Mayang*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Bharinto*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหินในประเทศออส
ใ
สเตรเลีย**
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลั
า งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการผลิต

1 ม.ค.
ม – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
25588
2557
2556

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,0000
13,8588
92.399
-6.644

155,000
144,843
998.95
--1.68

15,000
15,097
100.65
4.35

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8,0000
7,1699
89.61
-4.63

88,000
77,517
993.96
--4.21

8,000
7,847
98.09
-5.57

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,0000
1,3055
65.255
-1.666

22,000
11,327
666.35
4.74

2,000
1,267
63.35
13.13

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,0000
1,2166
60.800
-2.17

22,000
11,243
662.15
113.62

2,000
1,094
54.70
-10.33

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,5000
1,902
76.000
-0.93

22,500
11,920
776.80
-224.47

2,500
2,542
101.68
5.39

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

3,0000
2,5277
84.233
-15.77

33,000
33,000
100
889.51

2,000
1,583
79.15
163.83

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,0000
13,0400
86.933
-14.30

155,000
155,216
1001.44
9.97

15,000
13,836
92.24
-5.67

หมมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้ อยละ 100 (100% bassis)
** ตามวิวิธีสดั ส่วนการถือหุห้้ น (equity basiss)
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บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิลิตไฟฟ้าและปริริ มาณการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2556 – 25588 ดังนี ้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

1 ม.ค. – 31 ธธ.ค.
22557

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2556

เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
ร้ อยละ
ร้ อยละ

680,265
512,990
75.41
-1.58

688, 965
521, 213
755.65
00.26

784,817
519,839
66.24
0.63

เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
ร้ อยละ
ร้ อยละ

595,795
411,801
69.12
25.87

404, 311
327, 165
800.92
00.35

404,933
326,011
80.51
2.15

เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
ร้ อยละ
ร้ อยละ

815,328
531,164
65.15
1.65

828, 871
522, 546
633.04
-119.7

839,575
649,989
77.42
8.18

เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
ร้ อยละ
ร้ อยละ

11,298,025
1
10,784,308
1
95.45
-0.4

11,344, 574
10,825, 521
955.42
66.58

10,670,315
10,157,527
95.19
-5.68

เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
เมกะวัตต์-ชัว่ ั โมง
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,659,100
2,401,360
90
-

หน่ วย
โรงไฟฟ
ฟา
้ Luannan
กําลังกการผลิตเต็มที่*
ปริ มาณ
ณการผลิตจริ ง***
อัตรากการใช้ กําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริ มาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟา
้ Zhengding
กําลังกการผลิตเต็มที่*
ปริ มาณ
ณการผลิตจริ ง***
อัตรากการใช้ กําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริ มาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟา
้ Zouping
กําลังกการผลิตเต็มที่*
ปริ มาณ
ณการผลิตจริ ง***
อัตรากการใช้ กําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริ มาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟาบี
้ แอลซีพี
กําลังกการผลิตเต็มที่
ปริ มาณ
ณการผลิตจริ ง
อัตรากการใช้ กําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริ มาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟาหงสา
้
กําลังกการผลิตเต็มที่
ปริ มาณ
ณการผลิตจริ ง
อัตรากการใช้ กําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริ มาณการผลิ
ม
ต

-

-

หมายเหหตุ: - แหล่งผลิลิตจากโรงไฟฟ้าในนสาธารณรัฐประชชาชนจีน (โรงไฟฟฟ้า Luannan, Zheengding, Zoupinng) ในประเทศไไทย
(โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) และใในสาธารณัฐประชชาธิปไตยประชาชชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา)
า
* ปริ มาณกการผลิตที่โรงไฟฟฟาสามารถผลิ
้
ตไฟฟฟ้าได้ ทงหมดใน
ั้
แต่ละปี (Available capacity) โดยยคิดจากจํานวนชัวั่ โมงที่
ผลิตทังห
้ หมดหักด้ วยจํานวนชัว่ โมงที่ต้องหยุยุดซ่อมเครื่ องตามแผน
** ปริ มาณกการผลิตที่โรงไฟฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบบ รวมถึงปริ มาณ
ณจ่ายไฟฟ้าตรงให้ห้ อตุ สาหกรรมใกล้ล้ เคียง (ถ้ ามี)

3. วิธธีี การจัดหาวัตถุดุ ิบ
 บริ ษัทฯ ดําเนิ
า นการผลิตถ่านหินจากเหมือองถ่านหินของบบริ ษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโด นีเซียทัง้ 5 เหหมือง ได้ แก่
เหมืองอินโดดมินโก (Indom
minco) เหมือองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองโจร่ง (Jorong) เหหมืองคิทาดิน
(Kitadin) และเหมืองบารินโต
น (Bharinto)) ในประเทศอออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ไได้ แก่ เหมือง Airly
A เหมือง

หน้ า 50

Angus Placce เหมือง Chaarbon เหมือง Clarence เหหมือง Mandaloong และเหมืมือง Myuna แลละแหล่งผลิต
ถ่านหินในสาธารณรัฐประชชาชนจีน 2 เหมืมือง ได้ แก่ เหมืมืองเฮ่อปี ้ (Hebbi) และเหมืองเเกาเฮ่อ (Gaohe)


ในการจัดหาาแหล่งถ่านหินเพิ
เ ่มเติม บริ ษัททฯ ให้ ความสําคัคญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหิหินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริ ษัทฯ และมีการสํารวจแหล่
า
งถ่านนหินที่มีคณ
ุ ภาพพดีในประเทศอืนๆ
่ เพิ่มเติมเเพื่อให้ ตรงกับความต้
ค
องการ
ของลูกค้ า

บริ ษัทฯ ได้ จัจดตังหน่
้ วยงานนจัดซื ้อถ่านหินนขึ ้นมาเพื่อทําการซื ้อถ่านหินจากบริ ษัทอื่นมาาจําหน่ายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามมารถของบริ ษทฯ
ัท ในการตอบบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเป็ นกาารเพิ่มความมันคงในการส่
น่
ง
มอบถ่านหินของบริ
น
ษัทฯ
4. กาารควบคุมคุณภาพวั
ภ ตถุดิบและะสินค้ าที่ผลิต
บริริ ษัทฯ ได้ ตกลงงข้ อกําหนดคุณสมบั
ณ ติของถ่านนหินกับลูกค้ าแล้
แ ว ข้ อมูลคุณสมบั
ส ติของถ่านนหิน เช่น ค่าความร้ อน ค่า
กําามะถัน และค่าความชื
า
้น เป็ นต้ตน จะถูกส่งไปปให้ หน่วยงานเเหมืองเพื่อวางแแผนการผลิตให้ห้ ได้ ทงปริ
ั ้ มาณและคุณภาพ
ตาามข้ อกําหนด บริ ษัทฯ จะทําการสุ
า ม่ ตรวจคุคุณภาพถ่านหินที
น ่ผลิตในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ลิตตังแต่
้ ที่เหมืองจนถึงลาน
กอองเก็บถ่านหินที่ทา่ เรื อก่อนส่งมอบแก่
ม
ลกู ค้ า เพื่อให้ แน่ใจวว่าถ่านหินที่เตรีรี ยมพร้ อมส่งมออบให้ ลกู ค้ ามีคณสมบั
ุ
ติตรง
ตาามข้ อตกลง
และในการส่งมอบสินค้ าแแต่ละครัง้ ต้ องมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ ามาตรรวจสอบคุณภาาพของสินค้ า
เพืพอให้
่ ได้ ตรงตามมที่ลกู ค้ าต้ องกาาร บริ ษัทฯ จึงได้ รับใบรับรองมาตรฐาานจากสถาบันตต่างๆ ทังใน
้ นประเทศและ
ต่าางประเทศ


ง
อมจากกกระบวนการรผลิต
(ข) ผลลกระทบต่ อสิ่งแวดล้
กระบวนกาารผลิตของกลุม่ บริ ษัท แบ่งเป็ น 2 กระบวนกาาร ได้ แก่ กระบวนการผลิตถ่านนหิน ที่เป็ นแบบบเหมืองเปิ ด
(O
Open pit mine)) และแบบเหมืองปิ
อ ด (Undergground mine) และกระบวนกการผลิตไฟฟ้าแและไอนํ ้า ซึง่ อาาจก่อให้ เกิด
ผลลกระทบต่อสิง่ แวดล้
แ อม ดังนี ้
 การปล่อยก๊ก๊ าซเรื อนกระจกกจากการใช้ เชื อเพลิ
้อ ง และไฟฟฟ้า รวมถึงก๊ าซมีมีเทนที่อยูใ่ นชันนถ่
้ านหิน
ั ้ น (subsideence) จากการรทําเหมืองใต้
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมทิ ศั น์ ระบบนินิเวศน์ป่าไม้ กาารทรุดตัวของชันดิ
ก าเหมืองคุณ
ณภาพดิน เกิกิดการชะล้ าง
ดิน และคความหลากหลาายทางชีวภาพ จากกการเปิ ดหน้ าดินเพื่อการทํ
ผิวหน้ าดิน จากกระบวนกการเปิ ดหน้ าดินนเพื่อขุดถ่านหินคุ
น ณภาพนํ ้า เชช่น ความเป็ นกกรด-ด่าง (pH) และปริ มาณ
ง
อง แลละ อุณหภูมิของนํ ้าหล่อเย็น
ตะกอนแขววนลอย (Total Suspended Solid : TSS)) จากนํ ้าชะล้ างในเหมื
โรงไฟฟ้า
ด าดิน การเเก็บกอง และกการขนส่งถ่านหิหิน และ การ
 คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นลละอองในอากาาศ จากการเปิ ดหน้
น
เล็ก ก๊ าซซัลเฟออร์ ไดออกไซด์
ปลดปล่อยออากาศเสียจากกกระบวนการผ ลิตไฟฟ้า ซึง่ ปรระกอบด้ วย ฝุ่ นละอองขนาดเล
และไนโตรเเจนออกไซด์
 การใช้ นํ ้าในนกระบวนการทํทําเหมือง และกการผลิตไฟฟ้าแและไอนํ ้า
 ขยะทัว่ ไป (Domestic waaste) และขยะะอันตราย (Hazardous waste) เช่น ขยะทีที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทํา
ด าหนัก (Botttom ash) และะเถ้ าลอย (Fly ash)
a บริ ษัทฯ
เหมือง และะขยะจากกระบบวนการผลิตไฟ ฟ้า เช่นการเกิดเถ้
ได้ ให้ ความสสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สสอดคล้ องตามข้ข้ อกําหนดของกกฎหมายด้ านสิสิง่ แวดล้ อมที่บงคั
งั บใช้ และ
ข้ อกําหนดขของมาตรฐานอือื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องงกับการดําเนินธุ
น รกิจ เช่น มาาตรฐานคุณภา พนํ ้า คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้องกันและลดผผลกระทบสิง่ แว ดล้ อมซึง่ เป็ นเงืงื่อนไขที่กําหนดดในรายงานวิเคคราะห์ผลกระททบด้ าน
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สิง่ แวดล้ อม (Environmenntal Impact AAssessment – EIA) นอกจากกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ด้ จดั ทํามาตรฐานการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมในด้
ม านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ออประกาศใช้ ทวั่ ทังองค์
้ กร และะมีการนําไปปรัรับใช้ เพื่อให้ เหมมาะกับแต่ละ
หน่วยการผผลิต รวมถึงมีการนํ
ก าระบบกาารจัดการสิง่ แวดดล้ อม (ISO 14001) และระบบบการจัดการออาชีวอนามัย
และความปปลอดภัย (OHSSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ ในหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ เกิ ดการพัฒนาออย่างต่อเนื่อง
ในพื ้นที่ที่มีความเสี
ค
่ยงเรื่ องคุ
ง ณภาพสิง่ แว ดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทํามาตรฐานขึ นมาใช้
้น สําหรับเฉฉพาะในพื ้นที่
คัดเลือกเทคคโนโลยีที่ทนั สมมัยมีประสิทธิภภาพสูง และติดตังระบบเฝ
้
้ าระวังคุณภาพตลออดเวลาต่อเนื่อง เช่น ระบบ
บําบัดและเเฝ้ าระวังคุณภาาพนํ ้าแบบต่อเนืนื่อง (real tim
me) ในประเททศออสเตรเลีย และการเฝ้ารระวังคุณภาพ
อากาศแบบบต่อเนื่องในโรงงไฟฟ้าในประเททศไทย และสาาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ดําเนินโครงการ
ลดการปลดดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกควบคูคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนกาารผลิตเพื่อลดกการใช้ พลังงาน รวมถึงได้ รับ
ทุนสนับสนุนจากภาครัฐในนประเทศออสเเตรเลียเพื่อการรวิจิ ยั และพัฒนาาระบบลดการปปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจาก
น
การปลดปลล่อยก๊ าซมีเทน (The Ventilatioon Air Methane Regenerattive After Burnner (VAM RAB®) ที่เหมือง
แมนดาลองง (Mandalongg) ซึง่ คาดว่าจะะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรื
า อนกระจกไได้ ราวร้ อยละ 30
3 เมื่อมีการ
ดําเนินการ
ผลลการปฏิบตั ิในรรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ไม่พบข้ อร้ อองเรี ยนทางด้ านสิ
น ง่ แวดล้ อม
จาากหน่วยงานราชชการและชุมชนนในประเทศไททย สาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น และสาธารณรั
แ
ฐฐอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศ
ว
อออสเตรเลียนัน้ พบข้ อร้ องเรี ยนหรื อกังวลใจขของชุมชนในเรื่องของปริ
อ
มาณการใช้ นํ ้าและคคุณภาพนํ ้าปล่อยออก
อ
ซึง่
บริริ ษัทฯ ได้ มีดําเนินการตามแผนงานและงบปประมาณเพื่อคลลายข้ อกังวลใจดังกล่าว เช่น ลดการใช้ นํ ้า และปรับปรุง
คุณ
ณภาพนํ ้าก่อนปปล่อยออก ติดตัตงระบบบํ
้
าบัดแและเฝ้าระวังคุณภาพนํ
ณ
้าแบบต่อเนื่อง เป็ นต้ น
บริริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้ กองทุนฟื น้ ฟูสภาพเหมื
ภ
อง (Reehabilitation Fund) มาตังแ
้ ต่ปี 2536 โดดยจัดสรรเงินราายได้ จากการ
ขาายถ่านหินส่วนหหนึง่ เข้ าสูก่ องทุน ในปี 2558 มี อตั ราการส่งเงิงินสมทบกองทุนฯ 0.06 - 0.933 เหรี ยญสหรัฐฯ
ฐ ต่อตันการ
ผลิลิตถ่านหิน สําหรั
า บเหมืองในสาธารณรัฐอินนโดนีเซียเงินจํานวนดั
น งกล่าว ได้ ถกู จัดสรรเพืพื่อกิจกรรมด้ านสิ
น ง่ แวดล้ อม
กาารพัฒนาชุมชนน และการฟื น้ ฟูสภาพเหมื
ส
อง
2.4 งานที่ยยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัษัท ให้ ความสําคั
า ญในการบริ หหารความเสี่ยงซึซึง่ เป็ นกระบวนนการสําคัญที่ช่ววยส่งเสริ มให้ บริิษัทฯ บรรลุ
วัตถุประสงคค์และเป้าหมายยในการดําเนินธุธรกิจได้ อย่างเติติบโตและยัง่ ยืน โดยการบริหารความเสี
ห
่ยงงทางธุรกิจของบบริ ษัทฯ อยู่
ภายใต้ การบบริ หารจัดการขอองผู้บริ หารในททุกระดับ และะการกํากับดูแลของคณะกรรม
ล
มการบริ หาร เเช่น คณะกรรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง ((Risk Manageement Committee) ซึง่ มีการรจัดประชุมทุกไตรมาส
ไ
เพื่อติดตามความเสี
ด
ย่ ยงและผลการบบริ หารจัดการ
ตามแผนบรรเทาความเสี่ยง การประชุมของคณะกรรมกการบริ หารการเเงินิ (Financial Managemennt Committee) เพื่อบริ หาร
น าทุกเดือน การประชุม CCommodity Risk
R Managem
ment Committetee เพื่อบริ หารจัดการความ
ความเสี่ยงด้ด้ านการเงินเป็ นประจํ
เสี่ยงของราคคาถ่านหินและนนํ ้ามันซึง่ เป็ นหนนึง่ ในปั จจัยหลักั ที่กระทบต่อความสามารถใน
ค
นการทํากําไรขของบริ ษัทฯ โดยประชุมเป็ น
ประจําทุกสอองสัปดาห์ รวมมทังจั
้ ดให้ มีการรรายงานผลการรสอบทานการบบริ หารความเสียงแก่
่ คณะกรรรมการตรวจสอบบภายในของ
บริ ษัทฯ และะคณะกรรมการรบริ ษัทเป็ นประะจําทุกๆ ไตรมาาส
นอกกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ นใหม่
้น (Emergiing Risk) รวมถึงสถานการณ์
ณ์ความไม่แน่นอนจากปั
อ
จจัย
ภายในและปปั จจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทังสถานการณ์
้
ณ์เศรษฐกิจโลกทีที่ถดถอย การรลดลงของราคาาถ่านหินและ
นํ ้ามัน แนวโโน้ มการเติบโตของพลังงานอืนที
่น ่จะทดแทนถถ่านหิน ตลอดจนความเสี่ยงอือื่นๆ ที่บริ ษัทฯ เผชิญอยู่ เพืพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จะบบริ หารจัดการคววามเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิกิดผลกระทบ รวมถึงลดผลกกระทบให้ อยู่ภายในระดับที่
ยอมรับได้ รรวมถึงการแสวงงหาโอกาส (O
Opportunities) จากความเสียงที
ย่ ่เกิดขึ ้น เพือสร้
่ างการเติบโโตและนวัตกรรรมใหม่ๆ อัน
นําไปสูก่ ารสสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
ใ แก่บริ ษัทฯ
3.1 ความเสี่ยงด้ านกลยยุทธ์ (Strategicc Risk)
(ก) คความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
ภภายใต้ สภาวะกการเปลี่ยนแปลลงของเศรษฐกิจจโลกอย่างรวดเร็ว และความผันผวนของราคคาถ่านหิน นํ ้ามมันและอัตรา
แลกเปปลี่ยน รวมถึงความคาดหวังขอองนักลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียที
ย ่เพิ่มขึ ้น บริษัษทั ฯ ได้ สร้ างระะบบและกระบววนการในการ
บริ หารรความเสี่ยงจากกกลยุทธ์การดําเนิ
า นธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะเพือกํ
่อ าหนดและ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ ทิศทางและกลยุ
ศ
ทธ์
ท การดําเนินธุ รกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปปลงไป รวมถึงมีแผนรองรับ
อ ่จะเกิดขึ ้นใในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงและะความไม่แน่นอนที
และมีการประชุมประเมินสถถานการณ์และะแนวโน้ มการ
เปลี่ยนนแปลงต่างๆ เป็ป็ นประจําทุกเดืดือน เปรี ยบเทียยบข้ อมูลจากสสถาบันและแหลล่งที่เชื่อถือได้ มี การพัฒนาเครื่ืองมือที่ช่วย
ในการรคาดการณ์สภาาพเศรษฐกิจอยย่างเป็ นระบบเพืพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกกจากนี ้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีหน่วยงานติ
ย ดตาม
และวิเเคราะห์สถานการณ์พลังงานขของโลก
รรวมทังการเข้
ก กรระหว่างงประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการ
้
าร่รวมเป็ นสมาชิกองค์
ดําเนินนธุรกิจถ่านหินอย่
อ างยัง่ ยืน เช่น IEA Clean Coal Centre (IEACCC) หรืรื อ IEA Coal IIndustry Adviisory Board
(IEA CIAB) เพื่อเพพิ่มความสามาารถในการบริ หาารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ และการสร้ างโอกาสให้
ง
แก่
ก
องค์กรรได้ ทนั ต่อเหตุการณ์
น ่อเสียงขององงค์กร
(ข) คความเสี่ยงด้ านชื
บบริ ษัทฯ ให้ ควาามสําคัญต่อการบริ หารความเเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและภาพลั
ย
กษณ์ขององค์กร ซึง่ สามารถส่งผลกระทบที
ง
่
รวดเร็ว รุนแรงทังระย
้ ยะสันและระยะ
้
ะยาว และมิอา จประเมินค่าเป็ป็ นตัวเงินได้ บริริ ษัทฯได้ มงุ่ เน้ นนนโยบายการพัฒ
ั นาที่ยงั่ ยืน
ของบริริ ษัท โดยมีกลยุ
ล ทธ์ทางธุรกิจที
จ ่เหมาะสม ความโปร่งใสแและเป็ นธรรมในนการดําเนินธุรกิ จ ความปลอดภัยในการ
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ทํางานน ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม การยยอมรับจากชุมชนและสั
ช
งคม และที่สําคัญคื อการพัฒนาศศักยภาพของ
พนักงาานอย่างต่อเนื่องเพื
อ ่อให้ เกิดกาารพัฒนาร่วมกันั และสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มส่ีสวนได้ เสียทุกฝ่ฝายอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการ
สร้ างสัสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีสว่ นได้ ส่สวนเสียในทุกกลุม่ เช่น การทําแบบสํ
า
ารวจคววามพอใจของลูลูกค้ า การจัดทําแบบสํารวจ
ความคิคิดเห็นของพนักั งานต่อองค์กร
การสสร้ างสรรค์สงั คมมด้ วยการสนับสนุ
ส นโครงการอัอันเป็ นประโยชนน์ ทังด้
้ าน
สิง่ แวดดล้ อมและการพพัฒนาศักยภาพพของเยาวชน เช่น โครงการรค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
ท
สงิ่ แแวดล้ อม (Powwer Green
Campp) รวมถึงการช่วยเหลือสาธารรณประโยชน์ทงั ้้งในประเทศไทยยและประเทศทีที่เข้ าไปดําเนินธุ รกิจ ซึง่ ถือเป็ นภารกิ
น จหลัก
ที่บริ ษัทได้ ดําเนินการรมาอย่างต่อเนือง
่อ
นนอกจากนี ้ บริ
บ ษัทฯ ได้ พัพฒนากลยุทธ์กการสื่อสารเพื่อให้
ใ สามารถสื่อสารกั
ส บผู้มีสว่ นไได้ เสียได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ ว
รวมถึงงสร้ างความเข้ าใจที
า ่ดีแก่ผ้ มู ีสวนได้
ว่ เสียทุกกลุลุ่ม เช่น จัดงานนแถลงข่าวผลกการดําเนินงานนบริ ษัทฯ ประจํจําไตรมาสแก่
นักลงททุนและนักวิเครราะห์ จัดให้ มีหน่วยงานนักกลงทุนสัมพันธ์์เพื่อเป็ นช่องทาางติดต่อโดยตรรงกับนักลงทุนทัทงในประเทศ
้
และต่าางประเทศ มีการสื
ก ่อสารการดดําเนินงานที่รับบผิดชอบต่อสังคมและสิ
ค
ง่ แวดล้ล้ อม (CSR) กาารสร้ างความสัมั พันธ์ที่ดีกบั
ชุมชน รวมถึงการสํารวจทั
า ศนคติและความพึ
ล
งพอใใจของชุมชนแลละผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีตอ่ บริ ษัท อย่างสมํ่าเสมออ เพื่อนําผล
มาปรับบปรุงการดําเนินงานของบริ
น
ษัทฯ
(ค) คความเสี่ยงจากการไม่สามารถถสร้ างมูลค่าเพิ่มมจากกิจการใหหม่
บบริ ษัทฯ บริ หารรจัดการความเสีสี่ยงนี ้เพื่อให้ มนั่นใจว่า กิจการใใหม่ที่เข้ าไปลงททุนสามารถสร้ าางมูลค่ารวมให้ กับองค์กรไม่
น้ อยกวว่าที่คาดการณ์
ณ์ไว้ ก่อนการเข้ าซื ้อกิจการนัน้ โดยการกําหนนดบุคลากรด้ านต่
น างๆ ที่มีคววามรู้ความสามมารถเพื่อช่วย
ติดต่อสื่อสารและประะสานงานกับพนักงานและผู้บบริิ หารของกิจกาารใหม่
มีการกําหนดลําาดับความสําคัญและความ
ม นในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาาว รวมทังมี
้ กการกําหนดกระบวนการและ
เร่งด่วนนของเรื่ องที่จะต้ องทํางานร่วมกั
ขันตอน
้ นการทํางานร่วมกั
ว นอย่างชัดเจน โดยเน้ นกา รสร้ างความสัมพั
ม นธ์อนั ดีตอ่ กัน เพื่อให้ สามาารถบริ หารการเปลี่ยนแปลง
(Channge Managem
ment) และให้ การลงทุ
ก
นในกิจจการใหม่นนเป็
ั ้ นไปอย่างราบรืรื่ นสามารถสร้ างงความเจริ ญเติติบโตในระยะ
ยาว และให้ ผลประกออบการที่เพิ่มขึนอย่
้น างต่อเนื่อง
น นถูกทดแทน ด้ วยพลังงานอืน่ ส่งผลกระทบบโดยตรงต่อกา รเติบโตของธุรกิจิ หลัก
(ง) คความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจถ่านหิ
บบริ ษัทฯ จัดให้
ใ มีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้น้ มในธุรกิจถ่านหิน ซึง่ รวมถึถึงผลกระทบจากการเปลี่ยน
กฎเกณ
ณฑ์
และนนโยบายการพัฒนาธุ
ฒ รกิจที่เกี่ยยวข้ องกับถ่านหิหินในประเทศหลักที่มีทงปริ
ั ้ มาาณถ่านหินสํารองและความ
ต้ องกาารใช้ ถ่านหินจํานวนมาก
า
เช่น สาธารณรัฐปรระชาชนจีน รวมถึงติดตามพัฒนาการความก้
ฒ
ก้ าวหน้ าของเททคโนโลยีใหม่
ซึง่ อาจจมีธุรกิจถ่านหิน เพื่อให้ สามมารถตอบสนองงต่อความเปลียนแปลง
่ย
และะหาโอกาสในกาารกระจายควาามเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึนไปยั
้น งธุรกิจอื่นๆ
น ให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อไป
3.2 ความเสี่ยงทางการเเงิน
(ก) คความเสี่ยงจากการไม่สามารถถจัดหาเงินทุนไดด้ ตามแผนการลงทุน
บบริ ษัทฯ บริรหารความเสี่ยงนี
ง ้เพื่อให้ แน่ใจวว่า บริ ษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนุ เวียนอย่างเพีพียงพอ ในสัดส่
ด วนต้ นทุนที่
เหมาะะสมตามโครงสร้้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ และสร้ร้ างการเติบโตตตามแผนการลงงทุนด้ วยการจัดดทําแผนกลยุทธ์ธทางการเงิน
(Finanncial Strategy) ที่สอดคล้ องกักับแผนกลยุทธ์ท์ างธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้
า สถานการณ
ณ์ (Scenario) ต่างๆ กันใน
เรื่ องขอองแหล่งเงินทุนทั
น งภายในและ
้
ะภายนอกบริ ษัท และเน้ นการสสร้ างความสัมพัพนธ์อนั ดีกบั สถถาบันการเงิน เพืพื่อให้ มีแหล่ง
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เงินทุนนสํารองอย่างต่อเนื
อ ่อง และจจะทําให้ บริ ษัทฯฯสามารถบริ หารกระแสเงิ
า
นสดดเข้ าให้ เป็ นไปออย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
รวมไปปถึงการปฏิบตั ิตามข้
ต อตกลงทีมี่มตี อ่ สถาบันกาารเงินอย่างเคร่งครั
ง ด
ย่
(ข) คความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลียน
บบริ ษัทฯ ได้ ดําเนิ
า นการตามแแผนบรรเทาควาามเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจา
ล
ากความผันผวนนของอัตราแลกกเปลี่ยนทังที
้ ่
ระดับบบริ ษัทฯ และระะดับกลุม่ บริ ษทที
ัท ่ดําเนินธุรกิจ ในประเทศไทยย อินโดนีเซีย จีน และออสเตตรเลีย โดยการสร้ างสมดุล
ระหว่าางสินทรัพย์และะหนี ้สินที่เป็ นสกกุลเงินต่างประะเทศ (Naturaal Hedging)) บริ หารรายไได้ กบั รายจ่ายทีที่เป็ นเงินตรา
ต่างปรระเทศให้ สอดคคล้ องกัน และกการทําสัญญาซืซื ้อขายเงินตราตต่างประเทศล่วงหน้ าตามประมมาณการรายไดด้ ค่าใช้ จ่าย
และกาารชําระหุ้นกู้ รววมทังใช้
้ เครื่ องมืมือทางการเงินตตามความเหมาาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2558 บริ ษทฯ
ัท มีหนี ้สินที่
เป็ นสกกุลเงินบาทในสัสัดส่วนร้ อยละ 19 หนี ้สินที่เเป็ นสกุลเงินดออลลาร์ สหรัฐฯ ในสัดส่วนร้ อยยละ 71 สกุลเงิ
ล นดอลลาร์
ออสเตตรเลียในสัดส่วนร้
น อยละ 9 และที่เป็ นสกุลเงินนหยวนในสัดส่วนร้
ว อยละ 1 รววมถึงการระดมมเงินทุนในสกุลดอลลาร์ หรื อ
แปลงเเป็ นสกุลต่างปรระเทศ เพื่อใช้ ในการลงทุ
น
นต่อใในต่างประเทศ
(ค) คความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
บบริ ษัทฯ บริ หารความเสี
า
่ยงจาากอัตราดอกเบีบี ้ย โดยติดตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ยใในตลาดโลกแลละในประเทศ
ไทย จัดสรรเงินกู้ทัทงระยะสั
ั้
นและ
้ ะระยะยาวทังใน
้ นส่วนที่เป็ นอัตราดอกเบี
ร
้ยคงทีและอั
่
ตราดอก เบี ้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่
รววมถึงมีการพัฒนาการใช้
ฒ
เครืองมื
่ อ อทางการเงิงินเพื่อสร้ างทางงเลือกในการ
สอดคล้ องกับประเภททการลงทุนของงกิจการ
แ
หารโโครงสร้ างหนี ้ในนทุกประเทศทีไปลงทุ
่ไ
นให้ เหมาะสม เช่น Intterest rate swwap ซึง่ ใช้ ใน
จัดหาแแหล่งเงินทุน และการบริ
การลดดผลกระทบจากกความผันผวนขของอัตราดอกเเบี ้ยและสอดคล้ล้ องต่อแนวโน้มของสถานการ
ม
รณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคมม 2558 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเงินนกู้อตั ราดอกเบี ้ยคงที
้ ่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 69 และ 31
ตามลําาดับ
(ง) คความเสี่ยงจากความผันผวนขของราคาถ่านหินนและราคานํ ้ามมัน
จจากสถานการณ
ณ์ปัจจุบนั ที่ราคคาถ่านหินและนนํ ้ามันมีความผันั ผวนซึง่ มีผลกกระทบต่อผลปรระกอบการของบริ ษัท
บริ ษัทฯ มีการบริ หารรความเสี่ยงโดยยจัดตัง้ Commoodity Risk Maanagement Coommittee เพื่อ วิิ เคราะห์สถานนการณ์ความ
า
่ยงโดดยใช้ เครื่ องมือปประเภทอนุพนั ธ์ธทางการเงิน
เคลื่อนนไหวของราคาถถ่านหินและนํ ้ามัน และเข้ าดํ าเนินการบริ หารความเสี
ในการรขายถ่านหินล่วงหน้
ว า (Coal Swap)
S
และซื ้อนนํ ้ามันล่วงหน้ า (Gas Oil Swaap) บางส่วน เเพื่อลดผลกระททบในทางลบ
ที่อาจจจะเกิดขึ ้นและใให้ เกิดประโยชนน์สงู สุด นอกจาากนันบริ
้ ษัทฯ ได้
ไ ติดตามและปประเมินสภาวะะตลาดถ่านหินและแนวโน้ ม
ราคาออย่างใกล้ ชิด
เพื่อเลือกช่วงเวลาที
ว
่เหมาะะสมในการตกลลงราคาซื ้อขายถถ่านหินกับลูกค้ าที่ทําสัญญาไไว้ กบั บริ ษัทฯ
พร้ อมททังมี
้ การพิจารณ
ณาสัดส่วนการขขายถ่านหินแบบบราคาคงที่และแบบราคาแป
ล
ปรผันตามราคา ตลาดโลก (Inddex Link) ให้
เหมาะะสมกับสภาวะตตลาดในขณะนันัน้
(จ) คความเสี่ยงในด้ านภาษี อากร
เเพื่อลดความเสี่ยงด้ านภาษี อากร
า บริ ษัทฯ และกลุม่ บริษัทเสียภาษี อากรอย่างถูกต้ องแและภายในระยยะเวลาตามที่
กฏหมายกําหนด บริ ษัทฯ จัดทํ
ด าระเบียบปฏิฏิบตั ิด้านภาษีอากรเพื
อ
่อเป็ นแนนวทางในการปปฏิบตั ิ จัดเตตรี ยมเอกสาร
น
ยงพอ พิจารณาโครงสสร้ างการลงทุนอย่
น างสมํ่าเสมออ และกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารที่
ประกออบการเสียภาษีษี อย่างครบถ้ วนและเพี
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รับผิดชชอบในแต่ละประเทศติดตามกการเปลี่ยนแปลลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละปรระเทศอย่างใกล้ล้ ชิด ทังระดั
้ บ
รัฐบาลลกลางและท้ องถิ
ง ่น รวมถึงว่าจ้จางบริ ษัทที่ปรึกกษาด้ านกฎหมมายท้ องถิ่น เพืพื่อให้ คําปรึกษาาและแนะนําแนนวทางปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นนไปตามกฏหมาาย
ใในกรณีเกิดข้ อพิพาททางภาษีษกับหน่วยงานรราชการ บริ ษัทฯ
ท จะให้ ข้อมูลทางภาษี ที่ถกู กต้ องตามข้ อเท็ท็จจริ งในการ
ดําเนินนธุรกิจให้ แก่หน่นวยงานราชการร และในกรณ
ณีจําเป็ นจะจ้ างที
ง ่ปรึกษาทางภภาษี ที่มีความเชีชี่ยวชาญมาแสดงความเห็น
และดําาเนินการในข้ อพิพาทดังกล่าว
3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่ านหิน
(ก) คความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ า
คความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ าที่สําคัญ คือ การไม่สามารถส่งมอบสิสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตามกําหนนดเวลา ตาม
คุณภาาพ และปริ มาณ
ณที่กําหนด ซึง่ ทํทาให้ บริ ษัทฯ มี ภาระเพิ่มเติมในการชํ
ม
าระค่าปรั
า บให้ กบั ลูกค้ า (Penalty) รวมถึงคูค่ ้ าที่
เกี่ยวข้ข้ อง เช่น ผู้ขนส่งทางเรื
ง
อ (Dem
murrage)
บบริ ษัทฯ ให้ ควาามสําคัญในการบริ หารความเเสี่ยงนี ้อย่างยิ่ง โดยดําเนินการตามแผนบริหหารความเสี่ยงออย่างต่อเนื่อง
และเคคร่งครัด มุง่ เน้น้ นพัฒนาระบบรายงานการติดดตาม ข้ อมูลกระบวนการผลิ
ก
ลิต และการขนนส่งถ่านหินอยย่างสมํ่าเสมอ
พร้ อมททังการสื
้
่อสารทีที่มีประสิทธิภาพพและประสิทธิผผลในการวางแแผนการผลิตถ่านหินและการขขายอย่างใกล้ ชดระหว่
ิ ด าง
ฝ่ ายปฏิฏิบตั ิการและฝ่ ายขาย เพื่อสร้ร้ างความพร้ อมมให้ กบั บริ ษัทฯ และมีการทบททวนและปรับเปปลี่ยนกลยุทธ์การขายทังเชิ
้ ง
ปริ มาณ
ณและคุณภาพได้ ทนั สถานกาารณ์
ใในปี 2558 ประะเทศอินโดนีเซียได้
ย รับผลกระททบจากหน้ าแล้ ง ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถขนนส่งถ่านหินได้ ตามแผนและ
ต
เต็มปรระสิทธิภาพ อยย่างไรก็ตาม บริรษัทฯ ได้ มีการปปรับกระบวนกาารบริ หาร ห่วงโโซ่อปุ ทาน (Suppply Chain) ของธุรกิจถ่าน
หินโดยยพัฒนาระบบกการวางแผนเพือการตั
่อ ดสินใจทีที่เหมาะสมที่สดุ (Optimization Systemm) เพื่อเป็ นแนนวทางให้ ฝ่าย
ปฏิบตติั ิได้ ทําการปรับเปลี่ยนแผนการรผลิตล่วงหน้ าใให้ สมั พันธ์กบั ความต้
ค
องการในนการส่งมอบถ่าานหินในอนาคตได้ อย่างมี
ประสิททธิภาพ ทําให้ บริ
บ ษัทฯ สามารถถปรับเปลี่ยนแผผนการผลิตและแผนการขายไได้ อย่างรวดเร็ววและแม่นยํามาากยิ่งขึ ้น
จากกาารดําเนินการระะบบดังกล่าวตัง้งแต่
้ ปี 2556 ไได้ นําไปสูก่ ารสสร้ างความร่วมมืมือระหว่างหน่ววยงานที่เกี่ยวข้ องทังในด้
้ าน
การวาางแผนป้องกันและการแก้
แ
ปัญหาที
ห ่เกิดขึ ้น โโดยการปรับใช้ช้ แผนผลิตรวม (Integrated Plan) ในนทุกเหมืองใน
อินโดนีนีเซียเพื่อวางแผผนบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน (Suppply Chain) แลละควบคุมคุณภาพถ่
ภ านหินให้ แม่นยํามากยิง่ ขึ ้น
นนอกจากนี ้ เพื่อลดความเสี
อ
่ยงจาการจัดตาราางเรื อสินค้ าที่ไม่มสอดคล้ องกับแผนการผลิต ททําให้ สง่ มอบสินค้ าได้ ลา่ ช้ า
กว่าที่กกําหนด บริ ษัทฯจึ
ท งพัฒนาระบบบการจัดตาราางการขนส่งทางงทะเล (Shipm
ment Schedulling System) ที่เหมาะสม
ที่สดุ โดยระบบจะพิจารณาแผนผลิลิตที่เปลี่ยนแปลลงไปในแต่ละชช่วงเวลา รวมถึถึงข้ อจํากัดในกการขนส่ง อาทิทิ ตารางการ
ซ่อมบํารุงในช่วงเวลาาต่างๆ เป็ นต้ น ทําให้ แผนกาารจัดตารางการรขนส่งทางเรื อ มีประสิทธิภาพพมากขึ ้น และปปฎิบตั ิตามได้
จริ ง เพืพื่อพัฒนาแผนกการผลิตและแผผนการขายอย่าางยัง่ ยืน บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มการควบคุมและตรวจจสอบการวางแแผนแบบราย
สามเดืดือนล่วงหน้ า (TThree Monthss Rolling Plann) โดยมีการวัดั ระดับความแมม่นยํา (Accura
racy Level) เป็ป็ นประจําทุก
เดือน เพื่อวิเคราะห์์ ปรับปรุง แลละหาวิธีการป้อองกันความผิดพลาดที
พ
่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนนาคต ทังนี
้ ้ มีการกําหนด
ณสินค้ าคงคลังตํ
ง ่าสุด (Safetty Stock) เพืพื่ อลดความเสี่ยงจากความไม่
ง
แน่
แ นอนของควาามต้ องการและะสถานการณ์
ปริ มาณ
การผลิลิตในแต่ละช่วงเวลา
ง
การคงระดับสินค้ าคง คลังดังกล่าวทําให้ บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าส่งมอบบได้ ตามความต้ต้ องการแม้ ใน
สถานกการณ์การผลิตที่ไม่เป็ นไปตามมแผน
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จากกาารวางแผนอย่างเป็ นระบบ กาารกําหนดนโยบบายการควบคุมที
ม ่เข้ มงวด และะการสื่อสารอย่ย่างมีประสิทธิภาพ
ภ ส่งผลให้
ต้ นทุนนการขนส่งทางเเรืื อด้ านความล่าช้ า (Demurrrage) และค่าปรั
า บสินค้ า (PPenalty) จาก คุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานที
า
่
ลูกค้ ากกําหนด ลดลงออย่างเป็ นรู ปธรรรม
(ข) คความเสี่ยงจากการดําเนินงานนและขนส่ง
ใในปี 2558 บริ
บ ษัทฯ ศึกษาความเป็ นไปได้ด้ ในการพัฒนากกระบวนการวาางแผนการเปลี่ยยนแปลงที่สง่ ผลต่อการเพิ่ม
ความสสามารถในการรผลิต (Producttivity) โดยการรปรับปรุงขันตอ
้ อนการทํางานในกระบวนการเเข้ าและออกขอองเรื อ เพื่อลด
เวลาว่างงาน (Idle time)
t
ที่ท่าเรือ Bunyut อันนนําไปสูก่ ารเพิมความสามาร
่
ถในการผลิตที่ เพิ่มสูงขึ ้น เพิมเรื
ม่ อช่วยลาก
ระหว่าางเข้ าและออกจจากท่าเรื อ (AAssist Tug) เพื่อลดเวลากการเปลี่ยนเรื อ และ การลดดกระบวนการทีที่ไม่จําเป็ นใน
กระบววนการทําสํารวจถ่านหิน (Draaft Survey) ส่ง ผลให้ อตั ราผลิตภาพเพิ่มสูงขึ ้น้ จากปริ มาณ
ณ 8 แสนตันต่อเดือน ไปสู่ 1
ล้ านตันั ต่อเดือน
นนอกจากนี ้ ในกกระบวนการขนนส่งทางเรื อในแแม่นํ ้ามหาคาม (Mahakham River) ได้ มีก ารทําสัญญาระะยะยาวแบบ
ใหม่ เพืพื่อลดต้ นทุนกาารขนส่งในช่วงฤฤดูแล้ ง โดยแต่ต่เดิมบริ ษัทฯมีการทํ
ก าสัญญาระยะยาวล่วงหน้น้ า (Time Chaarter) โดยคิด
ตามค่าานํ ้ามันที่เกิดขึ ้นจริ
้น งต่อเที่ยวซึซึง่ ทําให้ การบริหหารกองเรื อในแแม่นํ ้าต้ นทุนต่อเที่ยวคงที่ ไม่ม่ขึ ้นกับจํานวนสิสินค้ าที่ขนส่ง
ได้ ตอ่ เเที่ยว แต่เนื่องจจากในปี 2558 ฤดูแล้ งมีระยะะเวลายาวนานแและรุนแรงมากกกว่าปี ที่ผา่ นๆ มา ทําให้ ระดับนํ
บ ้าในแม่นํ ้า
มหาคาามลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง จํานวนสินค้ าาที่ขนได้ ตอ่ เที่ยวจึงลดลงอย่างมี
ง นยั สําคัญแลละส่งผลให้ ต้องเพิ
ง ่มรอบการ
ขนส่งมมากขึ ้น บริ ษัทฯ
ท จึงริ เริ่ มดําเนินการทําสัญญ
ญาขนส่งสินค้ าล่
า วงหน้ าแบบกํกําหนดจํานวนกการขนส่งรายปีปกับคูส่ ญ
ั ญา
โดยจะะกําหนดราคาขขนส่งแบบตามจจํานวนถ่านหินนที่ขนได้ จริ ง (Contract of Affreightment orr COA) อันส่งผลให้
ผ บริ ษัทฯ
สามารรถควบคุมค่าใช้ช้ จ่ายได้ แม้ จะเกิกิดจํานวนรอบขขนสินค้ าเพิ่มขึ ้นเพื
้ ่อให้ ได้ ปริมาณถ่
ม านหินตาามความต้ องกาารเท่าเดิม
และเพืพื่อการบริ หารกองเรื ออย่างมีประสิทธิภาพ ททางบริ ษัทฯ ได้ นํนาระบบเทคโนนโลยีสารสนเทศศมาใช้ ในการบริิหารกองเรื อ
ให้ มีปรระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
น
นผวนขของต้ นทุนการผผลิต
(ค) คความเสี่ยงด้ านความผั
ต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสดั ส่สวนสําคัญ คือ ค่าเชื ้อเพลิง ซึง่ มีความผันผวนของราคาค่ออนข้ างมาก ในนกระบวนการ
ผลิตถ่าานหินนันมี
้ การรใช้ เชื ้อเพลิงสําหรับเครื่ องจักรรหนักต่างๆ และการผลิตกระแแสไฟฟ้า รวมทัทังการใช้
้
สําหรับรถยนต์
บ
และ
ปั๊ มนํ ้า เป็ นต้ น ทังนี
้ บริ
้บ ษัทฯ ดําเนินการบริ
ก หารควาามเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์การใช้ พลังงงานในแต่ละกิกิจกรรมต่างๆ
การวาางแผนในการจัดการกระบวนก
ด
การผลิตในภาพพรวมเพื่อลดกาารใช้ พลังงานทีสู่สญเสียให้ น้อยทที่สดุ และเพิ่มประสิ
ป ทธิภาพ
การใช้ช้ พลังงาน ตัวอยย่างของกิจกรรมมเพื่อลดต้ นทุนนการผลิตถ่านหิหินที่สําคัญ ได้แก่
แ
น นเพื่อลดระยะทางในการขนนดินและลําเลียงถ่านหินให้ น้ออยที่สดุ และะวางแผนการ
• วางแผนลําดับการขุดถ่านหิ
ผลิตเพื่อลดดปริ มาณการกอองถ่านหินให้ น้ออยที่สดุ
ณ
่ใช้ เป็ นเส้ นทางลําาเลียงขนส่งถ่านหิ
น นอย่างต่อเนืนื่อง
• ปรับปรุงคุณภาพถนนที
า น เช่น ศึกษาความเป็ป็ นไปได้ ในการปรับใช้ ระบบ
• ศึกษาเทคโนนโลยีอื่นเพิ่มเติติมสําหรับการลํลําเลียงขนส่งถ่านหิ
สายพานลําเลี
า ยงไฟฟ้าทางงบก (Electric Overland Connveyors Systeem) ที่เหมืองในนอินโดนีเซีย
• ปรับปรุงระบบบบดและลําเลีลียงวัสดุภายในนบ่อเหมือง (Inn-Pit Crushingg and Conveeying: IPCC) ในพื ้นที่การ
ผลิตฝั่ งตะวัวันออกของเหมือง Indomincco เพื่อลดระยะทางลําเลียง โดยสามารถถเพิ่มความพร้ อมใช้
อ งานของ
เครื่ องจักร (Machine
(
Avaailable) ได้ สงู กว่าแผนที่วางไว้ว้
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ศึกษาการทํทําเหมืองเปิ ดตาามแบบเครื่ องเจจาะ (Auger Mining)
M
ที่เหมือง
อ Embalut กการทําเหมืองแบบบนี ้จะทําให้
ได้ จํานวนถ่านหิน (Coal Reserve)
R
เพิ่มขึ ้น ด้ วยต้ นทุนที่ตํ่าลง
• ลดภาระจากข้ อตกลงการจจ่ายขันตํ
้ ่าของกการขนส่งทางรถไฟให้ ตํ่าที่สดุ (Take-or-Paay Obligations) เพื่อลด
น งท่าเรื อทาางตอนเหนือขอองมลรัฐ New South
S Wales ใในประเทศออสเตรเลีย
ต้ นทุนในกาารขนส่งถ่านหินไปยั
• ลดต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงสําหรับการขนส่งถ่าานหินด้ วยเรื อลากจู
ล ง
รวมถึ
ร งการเจรจจาต่อรองกับคูค้ค่ ้ าในการปรับ
ะ อนต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงที่แท้ จจริิ ง
โครงสร้ างสัสัญญาว่าจ้ างขนนส่งถ่านหินทา งเรื อ เพื่อให้ สะท้
นนอกจากนี ้บริ ษัษัทฯ จัดให้ มการอบรมการขั
ีก
บั ขี่เครื่ องจักรหหนักอย่างประหยัดพลังงานให้ แก่พนักงานอยย่างสมํ่าเสมอ
รวมทังงการตรวจวิ
้
เครราะห์ประสิทธิภาพของเครื
ภ
่ องกํกําเนิดไฟฟ้า และการบริ
แ
หารจจัดการนํ ้าภายใในพื ้นที่เหมือง เพื่อให้ มีการ
ใช้ ปั๊มนนํ ้าน้ อยที่สดุ เป็ป็ นต้ น
•

น าเนินงานนของผู้รับเหมา
(ง) คความเสี่ยงด้ านการดํ
เครื่ องจักรไม่
กกรณีที่ผ้ รู ับเหมาไม่สามารถดําเนิ
า นงานได้ ตามมแผนอันเนื่องมมาจากปั ญหาตต่างๆ เช่น กาารติดตังและใช้
้
เป็ นไปปตามกําหนด
การซ่อมบํารุงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
การวางแผผนกระบวนการรทํางานของผู้รับเหมาที่ขาด
ประสิททธิภาพ และปปั ญหาศักยภาพพแรงงานทังเชิ
้ งงประสิทธิภาพแและปริ มาณซึง่ ส่งผลกระทบต่ต่อความสามารถในการผลิต
ถ่านหิน บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทําแผนแม่บทในการลํา เลียงถ่านหิน (CCoal Hauling Master Plan) และติดตามกาารดําเนินงาน
ของผู้รรัับเหมาอย่างใกกล้ ชิด รวมทังการเพิ
ง้
่มประสิทธิภาพของระบบบการบริ หารผ้ผู้รับเหมา (CContractor Management
M
System
m หรื อ CMS)) โดยทางบริษัษทั ฯ นําหลักกาารการบริ หารห่วงโซ่
ว อปุ ทานมาาช่วยในการกําหหนดเป้าหมายขันตํ
้ ่าในการ
ดําเนินนการแต่ละช่วงเวลาตามความมต้ องการที่เปลี่ ยนแปลงไป ทังนี
งั ้ ้ หลักการดังกล่
ง าวทําให้ เกิดดการวางเป้าหมายที่ชดั เจน
และสออดคล้ องกับความต้ องการมากกขึ ้น และได้ นนํํ าหลักการบํารุงรั
ง กษาทวีผลแบบบทุกคนมีสว่ นนร่วม (Total Productive
Mainteenance : TPM
M) มาช่วยในกาารระบุปัญหา ปปรับปรุง และพพัฒนาส่วนงานต่างๆ อย่างยัง่ งยืน โดยอาศัยความร่
ค วมมือ
จากทัง้้งหน่วยงานภายยใน และความมร่วมมือระหว่างงบริ ษัทฯ และผผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันหาแนวททางป้องกันปั ญหาที
ญ ่คาดว่า
จะเกิดดขึ ้น นอกจากนีนี ้บริ ษัทฯ ยังมุงเน้
ง่ นการทําสัญ
ญญาระยะยาวกับผู้รับเหมาทีได้
่ไ รับการคัดเลืลือกจากความนน่าเชื่อถือและ
ประวัตติิการทํางานที่มีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมมานันได้
้ รับควาามคุ้มค่าในการรลงทุนเครื่ องจักั รใหม่ และสาามารถบริ หาร
ต้ นทุนนการดําเนินการรผลิตได้ ดียิ่งขึน้น
3.4 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
(ก) คความเสี่ยงของธธุรกิจโรงไฟฟ้าใในประเทศไทยย
คความเสี่ยงด้ านผู
น ้ รับซื ้อไฟฟ้า
กการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าภายในนประเทศไทยขของบริ ษัทฯ
จัดว่าเป็ นกาารลงทุนในธุรกิจจที่มีความเสี่ยงตํ
ง ่า
อัน
เนื่องมมาจากเป็ นการลลงทุนภายใต้ โครงสร้
ค างผู้ผลิตไไฟฟ้าอิสระ (Inndependent Power Produucer: IPP) ซึง่ เป็ นการผลิต
กระแสสไฟฟ้าภายใต้ สัสญ
ั ญาซื ้อขายไไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานววน 2 โครงการ ได้ แก่
โรงไฟฟฟ้ าบีแอลซีพี (BLCP) เป็
เ นแบบสัญญาาซื ้อขายไฟฟ้าภภายในประเทศศเพื่อจําหน่ายใหห้ แก่การไฟฟ้าฝฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเททศไทยที่เป็ นผู้รับซื ้อเพียงรายเดียว และโรงไฟฟฟ้าหงสา (Hongsa) เป็ นแบบบสัญญาซื ้อขายยไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื
ง
่อ
จําหน่าายให้ แก่การไฟฟฟ้าฝ่ ายผลิตแหห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ
จ
้ าลาวว ดังนันจึ
้ งถือไได้ วา่ มีความเสียงตํ
่ ่าในเรื่ อง
การรับบซื ้อไฟฟ้า นออกจากนี ้ราคากกระแสไฟฟ้าก็มมีี ความแน่นอน อันเนื่องมาจจากการที่มีข้อกํ าหนดราคาแลละข้ อกําหนด
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ปริ มาณ
ณรับซื ้อไฟฟ้าได้ วางโครงสร้ างของราคาค่
ง
าไฟฟฟ้าที่สามารถปปรับตามราคาเเชื ้อเพลิง อัตราาแลกเปลี่ยน เงิงินบาท และ
อัตราเเงิินเฟ้อตามเงื่อนไขของสั
อ
ญญาซื ้อขายไฟฟ้า
คความเสี่ยงด้ านการจั
น ดหาถ่านหิ
น น
ถถ่านหินถือเป็ นเชื
เ ้อเพลิงหลักในนการผลิตกระแแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรรงไฟฟ้าฯ ได้ ทํทาสัญญาซื ้อ
ถ่านหินนระยะยาวตลออดอายุสญ
ั ญาซืซื ้อขายไฟฟ้าจาากผู้ผลิตถ่านหิหินรายใหญ่ที่มความน่
ีค
าเชื่อ โดยได้ กําหนดดปริ มาณและ
คุณภาาพถ่านหินไว้ อย่ยางชัดเจนเพื่อให้
ใ เพียงพอต่อกการผลิตกระแสสไฟฟ้าตามสัญญากับทางการรไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่
ต ง
ประเททศไทย ดังนันค
้ วามเสี่ยงในกาารจัดหาถ่านหินนที่มีคณ
ุ ภาพตาามที่ต้องการนันอยู
น้ ใ่ นระดับที่ตตํ่า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ
ต
้า
บีแอลซีซีพีอาจมีความมจําเป็ นที่จะต้ องจัดหาถ่านหินนนอกเหนือจากกสัญญาซื ้อถ่านหิ
น นระยะยาวบ้บ้ างในบางช่วงเเวลา เช่น ใน
กรณีททีี่ผ้ ผู ลิตถ่านหินไม่
ไ สามารถส่งมอบถ่
ม านหินตามมแผนการผลิตที่ได้ วางไว้ ได้ อันเป็ นผลมาจจากเหตุการณ์สุสดวิสยั เช่น
เหตุกาารณ์นํ ้าท่วมในรัรัฐควีนส์แลนด์์ ประเทศออสเเตรเลีย เป็ นต้ น ซึง่ หากเกิดเหตุ
เ การณ์ดงั กลล่าวขึ ้นโรงไฟฟ้าฯ สามารถ
จัดซื ้อถถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื ้อขายถ่า นหินทัว่ ไปได้
ใในอดีตที่ผา่ นมาปริ มาณการซืซ ้อถ่
้ านหินนอกเเหนือสัญญาระะยะยาวนันเคย
้ อยู่สงู สุดไม่เกินนร้ อยละ 5 ของปริ มาณ
ความต้ต้ องการที่ใช้ ในการผลิ
น
ตในแต่ละปี
ล ซึง่ ถือว่า เป็ นปริ มาณทีน้่น้อยและไม่มีผลกระทบอย่
ล
างมีมีนยั ต่อผลประกอบการของ
โรงไฟฟฟ้ าฯ
นนอกจากนี ้โรงไฟฟฟ้าบีแอลซีพได้
ีไ ติดตามสถานนการณ์การผลิตถ่านหิน และสสถานการณ์ขอองราคาถ่านหินอย่
น างใกล้ ชิด
ต่อเนื่ออง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่จะนําไปสูค่ วามเสีสี่ยงที่จะขาดแคคลนถ่านหินในบบางช่วงเวลา บริ ษัทฯ บริ หารความเสี
า
่ยง
โดยวาางแผนเพิ่มปริ มาณถ่
ม านหินที่สารองไว้
ํ
ในพื ้นทีที่เทกองถ่านหินและวางแผนร่
น
วมกั
ว บผู้ผลิตถ่าานหินในการจัดตารางเวลา
ด
การจัดดส่งถ่านหิน โดยให้ มีการจัดส่งเพิ
ง ่มขึ ้นในบางงช่วงเวลา เพื่อสํสารองเพิ่มเติมหากเกิดกรณีฉฉุุ กเฉินที่ไม่อาจคคาดหมายได้
เช่น กรรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั เป็ นต้ น
(ข) คความเสี่ยงของธธุรกิจไฟฟ้าในปประเทศสาธารณ
ณรัฐประชาชนจีนี
คความเสี่ยงด้ านการรั
น บซื ้อไฟฟ้าและไอนํ ้า
คความเสี่ยงในธุรกิ
ร จไฟฟ้าในสาาธารณรัฐประชชาชนจีน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่
ง าธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไททย เนื่องจาก
ไม่มีสญ
ญญาซื
ั
้อขายไฟฟฟ้าระยะยาวเหหมือนกับธุรกิจ ไฟฟ้าในประเททศไทย แต่อย่างไรก็
า ตามโรงไฟฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วม
ของบริริ ษัทฯ เป็ นโรงไไฟฟ้าที่มีประสิทธิ
ท ภาพสูง จึงไได้ รับการส่งเสริรมจากรัฐบาล โดยได้
โ รับสิทธิกการจัดจําหน่ายแต่
ย ผ้ เู ดียวใน
การขาายไอนํ ้าและความร้ อนในเขตพืพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญ
ญาต รวมทังได้
งั ้ รับสิทธิพิเศษในการขายไฟ
ศ
ฟฟ้าให้ แก่การไไฟฟ้าท้ องถิ่น
ตลอดจจนได้ รับการสนนับสนุนจากรัฐบาลท้
บ องถิ่น ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถนนํามาใช้ ในการบบริ หารความเสีสี่ยงได้ อย่างมี
ประสิททธิภาพ
จจากนโยบายกาารเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ พพลังงานและนโโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แววดล้ อมของรัฐบาลจี
บ น ทํา
ให้ มีกาารปรับปรุ งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
อ ซึง่ มีผลกกระทบต่อการดํดําเนินการของธุธุรกิจไฟฟ้าในสาาธารณรัฐประชชาชนจีนบ้ าง
อย่างไไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ท ได้ บริ หารจัจัดการความเสีย่ ยงด้ วยมาตรกาารต่างๆ เช่น การปรับปรุงปประสิทธิภาพกาารใช้ พลังงาน
ภายในนโรงไฟฟ้าและกการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แแวดล้ อมให้ สอดดคล้ องกับนโยบบายของรัฐบาลจีจีน
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คความเสี่ยงด้ านราคาถ่
น
านหินที่มีความผันผวนน
เเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตั
ะ วในสาธาารณรัฐประชาชชนจีนในปี 25588 ส่งผลกระทบบต่อความต้ องกการใช้ ถ่าน
หิน รวมถึงราคาค่าเชืชื ้อเพลิ
้ งถ่านหินได้
น ปรับตัวลดลลง ซึง่ การปรับลดลงของราคาถ
ล
ถ่านหินในปี ที่ผผ่่ านมา ทําให้ ทางภาครั
า
ฐ
้อ ้ าลงเพื่อใหห้ สอดคล้ องกับบต้ นทุนการผลิตที
ต ่ลดลง
ปรับลดดราคาค่ารับซือไฟฟ
บบริ ษัทฯ เห็นว่าการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องขของราคาเชื ้อเพลิงถ่านหิน จึงมีความเสี่ยงต่ออการปรับลดลงงของราคารับ
ซื ้อไฟฟฟ้ า อย่างไรก็ตามบริ
ต
ษัทฯ มองว่
ม าการปรับ ลดราคารับซื ้อไไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบอย่
ล
างมีมีนยั ต่อผลประกอบการของ
บริ ษัท นอกจากนันบ
้ บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเเสี่ยงด้ วยการติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหิหินอย่างใกล้ ชดิ และบริ หาร
การจัดดซื ้อให้ มีความสสอดคล้ องกับต้ นทุนและแผนกการผลิต อีกทังบริ
ั ้ ษัทฯ ได้ตกลงทํ
ต
าสัญญาาซื ้อขายไฟฟ้ากกับลูกค้ าบาง
รายโดยกําหนดโครงสสร้ างของราคาคค่าไฟฟ้าและไออนํ ้าที่สามารถปปรับราคาขายตามต้ นทุนเชื ้อเพพลิงในขณะนัน้
า
้ าในปประเทศสาธารณ
ณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลลาว
(ค) คความเสี่ยงของโโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ
คความเสี่ยงทางด้ านงานก่อสร้ างและบริ
า
หารโคครงการ
คความเสี่ยงหลักของโครงการก่
ก
ก่อสร้ างโรงไฟฟฟาหงสาในสาธา
้
ารณรัฐประชาธิธิปไตยประชาชชนลาว ได้ แก่ ความเสี่ยงที่
งานก่ออสร้ างแล้ วเสร็จล่
จ าช้ ากว่าแผนน ในช่วงปี 2558 ที่ผา่ นมานันัน้ โครงการฯ ได้ บริ หารจัดกการความเสี่ยงไได้ เป็ นอย่างดี
ส่งผลใให้ โครงการสามมารถเปิ ดดําเนินการในเชิ
น
งพาณ
ณิชย์ของหน่วยผลิ
ย ตที่ 1 และะ 2 ได้ ตามแผนนการขายไฟฟ้าเชิ
า งพาณิชย์
และเป็ป็ นไปตามสัญญาซื
ญ ้อขายไฟฟ้าระยะยาว
า
อย่าางไรก็ตาม ยังมีหน่วยผลิตที่ 3 ที่ยงั ดําเนินกการก่อสร้ างแลละทดสอบอยู่
ง งกล่าว โครรงการได้ จดั ทําแแผนแม่บทการกก่อสร้ างและแผผนทดสอบสําหหรับส่วนงานต่างๆ
ง (Project
เพื่อบริริ หารความเสี่ยงดั
Masteer Schedule) เพื่อเป็ นเครื
น ่ องมือสําหรัรับติดตามความมคืบหน้ าของการก่อสร้ างและะการทดสอบ นอกจากนี ้
โครงการฯ ได้ จดั โครงงสร้ างหน่วยงานบริ หารงานก่ออสร้ าง หน่วยบบริ หารงานเดินเครื
เ ่ องโรงไฟฟ้า และการบริ หารงานเหมื
า
อง
ห ดการให้ เป็ นไปตามแผนนธุรกิจที่ได้ วางเอาไว้ โดยได้ด้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาบริ
ษ หารงาน
ถ่านหินนที่เอื ้อต่อการคควบคุมและบริหารจั
ก่อสร้ าางให้ ดําเนินการรในส่วนนี ้ รวมทังว่
้ าจ้ างการไฟฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่
แ งประเทศไทยยมาดําเนินการรเดินเครื่ องโรงไไฟฟ้าด้ วย
นนอกจากนี ้ในช่วงที
ว ่โรงไฟฟ้าอยยูร่ ะหว่างก่อสร้ร้ างและทดสอบบการเดินเครื่ อง โครงการได้ ททําการว่าจ้ างผูผู้รับเหมางาน
ก่อสร้ าางต่างๆ ภายใต้ต้ โครงสร้ างการรจ้ างเหมาแบบ เบ็ดเสร็ จ (Turnnkey Engineering, Procureement, and CoonstructionContraact) ซึง่ มีการรกําหนดระยะเววลาก่อสร้ างแลละมูลค่าสัญญาาไว้ อย่างชัดเจนน โดยเฉพาะสสัญญาก่อสร้ างโรงไฟฟ
ง
้ าที่มี
ความสสําคัญที่สดุ
โดยผู้รับเหมาต้ องวางหลักทรรัพย์คํ ้าประกันตามที่ระบุไว้ ในสั
น ญญา แลละโครงการจะสสามารถเรี ยก
ค่าชดเเชยในกรณีที่การก่
า อสร้ างมีความล่าช้ าจากวันั ที่กําหนดไว้ ในสั
น ญญาตามเงืงื่อนไขของค่าปปรับที่กําหนดไว้ ล่วงหน้ า
(Liquidated Damaages) ซึง่ มูลค่คาของค่าปรับนี ้ ้จะครอบคลุมในส่
ใ วนที่โครงการจะต้ องนําไปปชดเชยให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ าย
า
่ มขายไไฟฟ้าได้ ตามสัญญา
ญ และชําระะดอกเบี ้ยตามสสัญญาเงินกู้ตอไป
อ่
ผลิตแหห่งประเทศไทยยในกรณีที่ไม่สามารถเริ
สสําหรับความคืบหน้
บ าโดยรวมขของโครงการระะหว่างปี 2558 ทางโครงการมีมีหน่วยผลิตไฟฟฟ้ าที่อยูร่ ะหว่างการก่
ง อสร้ าง
ทังสิ
้ ้น 3 หน่วย โดยมี
โ หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ก่อสร้ร้ างเสร็จสมบูรณ์
ณและสามารถเดินเครื่ องเชิงพพาณิชย์ในระหวว่างปี 2558
จํานวนน 2 หน่วย ได้ แก่
แ หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 และ หน่วยผลิตไฟฟฟาที
้ ่ 2 ซึง่ โครงกการดังกล่าวสาามารถก่อสร้ างเเสร็จสมบูรณ์
ตามกําาหนดเวลาของงแผนแม่บท
สสําหรับความคืบหน้
บ าของการกก่อสร้ างหน่วยผผลิตไฟฟ้าที่ 3 นันนอยู
้ ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 99.11 ซึง่ เป็ นไปตามแผนแม่บท
ที่ได้ วาางไว้ และยังไม่มีมเหตุปัจจัยที่จะทําให้ โครงกา รมีความล่าช้ ากว่าแผนแต่อย่างใด
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คความเสี่ยงด้ านการจั
น ดหาถ่านหิ
น น
สสําหรับการจัดหาเชื
ห ้อเพลิงของงโรงไฟฟ้าหงสาา ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ เช่าสัสมปทานการทํ าเหมืองถ่านหินลิ
น กไนต์จาก
บริ ษัทใในกลุม่ ที่ได้ รับสัสมปทานจากรัรัฐบาลลาวเพื่อเเป็ นแหล่งเชื ้อเพพลิงให้ โรงไฟฟ้าฯ
า
โดยใในช่วงก่อนเริ่ มโครงการได้
โ
มี
การศึกกษาปริ มาณ คุณภาพ แผนกการผลิตและแผผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ ในโรงไฟฟ้าตลอดดอายุโครงการ ดังนันความ
้
เสี่ยงในนการเข้ าถึงแหล่งถ่านหินที่มคุีคณสมบัติตามทีที่ต้องการนันอย
้ ยูใ่ นระดับที่ตํ่าและสามารถบริ
แ
ริ หารจัดการควบคุมต้ นทุน
ให้ สอดดคล้ องกับแผนนการผลิตโดยโรรงไฟฟ้าได้ ด้วยตตัวเอง อย่างไรก็
ง ดี การดํดําเนินงานของเเหมืองถ่านหินลิกไนต์อาจมี
ผลกระะทบจากเหตุที่อยู
อ เ่ หนือการควบคุมอยูบ่ ้ าง เเช่น สภาพดินฟ
น ้ าอากาศที่ไม่มเอื ้ออํานวยและะภัยธรรมชาติ ความล่าช้ า
จากกาารขนส่ง อุบตั ิเหตุ และปั จจัยอื
ย ่นๆ ส่งผลให้ การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มความต่
ี
อเนื่อง เพื่อเป็ นป้องกักันความเสี่ยง
เรื่ องกาารจัดหาถ่านหิน ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมแผผนการสํารองปริิมาณถ่านหินไว้
ไ ในพื ้นที่เทกอองถ่านหินอย่างเพี
ง ยงพอเพื่อ
รับมือกกับสถานการณ์
ณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้น้
(ง) คความเสี่ยงของธธุรกิจโรงไฟฟ้าพพลังงานแสงอาาทิตย์ในประเททศญี่ปนุ่
คความเสี่ยงทางด้ านการคัดเลือกโครงการ
อ
บบริ ษัทฯมีแผนทีที่จะขยายการลงงทุนในประเทศศญี่ปนอย่
ุ่ างต่อเนื
อ ่องและลงทุนในกิ
น จการผลิตตไฟฟ้าพลังงานนแสงอาทิตย์
ที่เหมาาะสมและคุ้มค่ากั
า บการลงทุน โดยกําหนดบุคุ ลากรด้ านต่างๆที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพิจารณาการลงทุนใน
โครงการไฟฟ้าพลังงาานหมุนเวียน มีการกําหนดมาาตรการในการคคัดเลือกโครงการที่จะลงทุนอยย่างรอบคอบ โดยพิ
โ จารณา
ล
อโครรงการทังทางด้
้
านนโยบายเศรรษฐกิจ การเมืองและสังคม มาตรการภาษีษี ต้ นทุนทาง
จากปั จจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่
การเงิน การจัดหาแหหล่งเงินทุน ข้ อตกลงทางการค้
ต
้ า ต้ นทุนเครื่ องจั
ง กรอุปกรณ์และการก่
ล
อสร้ าง ผลกระทบด้ านสิ
น ง่ แวดล้ อม
รวมถึงงพิจารณาปั จจัยั แวดล้ อมที่อาจเปลี่ยนแปลง ไปซึง่ จะมีผลกระทบต่อโครงกการและหามาตตรการป้องกันความเสี่ยง
สสําหรับความคืบหน้
บ าในการคัดเลื
ด อกโครงการรในปี 2558 บริ
บ ิษัทฯ ได้ ร่วมลลงทุนในกิจการรที่ได้ ดําเนินการเชิงพาณิชย์
ซึง่ เป็ นนไปตามแผนธุรกิ
ร จแล้ วจํานวนน 5 โครงการ
คความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลลงของสภาพอาากาศ
กการที่บริ ษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานนแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปปลงของสภาพออากาศในแต่ละปี อาจทําให้
ปริ มาณ
ณความเข้ มแสงงแดดอาจไม่คงที
ง ่ ซึง่ จะส่งผผลกระทบทําให้ห้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ น้อ ยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทาง
บริ ษัทฯ ได้ พิจารรณาข้ อมูลสถิตในอดี
ิ
ตที่เกี่ยวข้ข้ องกับโครงการและพิจารณาาผลกระทบในททางลบที่อาจเกิดขึ ้นหากเกิด
น้ วก่อนตัดสินใจลงทุน
เหตุกาารณ์ดงั กล่าวนันแล้
3.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกกฎเกณฑ์ และะนโยบายในประเทศที่บริษทฯ
ัท ลงทุน
จจากการที่บริ ษัทฯ
ท ดําเนินธรกิ
ธุ จส่วนใหญ่ออยูใ่ นต่างประเททศ ทําให้ ต้องเผชิ
อ ญกับควาามเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
กฎระเเบียบและนโยบบายภายในของแต่ละประเทศนนันๆ
้
ในรออบปี ที่ผา่ นมามีมีการเปลี่ยนแปปลงกฎระเบียบและนโยบาย
ภายในนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐั ประชาชนจีน และสาธารณ
ณรัฐมองโกเลีย และบริ ษัทฯ มีการบริ หาร
ความเเสี่ยงดังต่อไปนีน ้
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สาธารรณรัฐอินโดนีเซย
ซี
 ตาาม Mine Minissterial Decreee No. 24/20122 ซึง่ เป็ นคําสัง่ กระทรวงออกต
ก
ตามความในกฎฎหมายว่าด้ วยกการทําเหมือง
แร่รของสาธารณรััฐอินโดนีเซีย ฉบั
ฉ บที่ 4/20099 (Indonesiann Mining Law
w No. 4/20099) บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการ
ดําาเนินการสกัดถ่านหิน จัดหาอุปกรณ์การทําาเหมือง และจัจัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความเชี่ยยวชาญด้ วยตนนเอง จาก
กฎฎหมายหมายดังั กล่าว ตังแต่
้ ปี 2555 บริ ษัทฯ จึงจัดเตรี ยมแแผนบรรเทาควาามเสี่ยง เช่น กาารจัดหาอุปกรณ
ณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับบกระบวนการขุขุดถ่านหินโดยกการเช่า การจัดเตรี ยมหลักสูตรฝึ
ร กอบรมบุคลากร และ การจัจัดประชุมอย่างต่
ง อเนื่องเพื่อ
วาางแผนอย่างเป็ นขั
น นตอน
้
เพื่อให้
ใ บริ ษัทฯ สามารถดําเนินการรผลิตถ่านหินได้ด้ ตามแผน
 กรระทรวงพลังงานนและทรัพยากรรมีการทําข้ อตกกลงร่วมกับหน่วยงานอื
ว
่นๆ เช่น กระทรวงป่ าาไม้ (Ministry of
o Forestry)
กรระทรวงงานสาธธารณะ (Minisstry of Publiic Works) ว่า ผู้ถือใบอนุญาตทุ
ญ กประเภททต้ องบริ หารอาายุใช้ งานของ
ใบบอนุญาตตนเองงภายในเวลาทีกํ่ าหนด จากกกฎหมายดังกล่าว
า ส่งผลกระททบต่อการออกใใบอนุญาตที่เกยวข้
กี่ องให้ แก่
บริริ ษัทฯ เช่น ใบบอนุญาตป่ าไม้ บริ ษัทฯ จึงไดด้ จดั ทําแผนบรรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว โดยยจัดให้ มีการวางแผนการขอ
ใบบอนุญาตที่สําคัญไว้ ลว่ งหน้ าทังระยะสั
้
นและ
้ ระยะยาว และมี
แ ระบบการรติดตามผลการรขอใบอนุญาตอย่างใกล้ ชิด
เพืพอให้
่ มนั่ ใจว่าจะะได้ รับใบอนุญาตทันตามแผนนการผลิตที่วางงไว้
MK 107) ในมาาตรา 22 เรื่ อง ภภาษี เงินได้ ซึง่ มีผลบังคับใช้
 ตาามระเบียบรัฐมนตรี วา่ การกระะทรวงพาณิชย์ เลขที่ 107 (PM
ตังงแต่
้ สงิ หาคม 2558
2
โดยกําหนดให้
ห
ผ้ สู ง่ ออกกถ่านหินจากสาาธารณรัฐอินโดดนีเซียสําหรับใบ
ใบอนุญาตประกกอบธุรกิจทํา
เหมืองประเภททัวั่ ไป (Izin Usahha Pertambaggan: IUP) ต้ องจ่
ง ายภาษี สง่ อออกถ่านหินในอัตตราร้ อยละ 1.55 ของมูลค่าที่
้อ านหินจากบริิษัทที่ถือใบอนุนุญาต IUP ต้้ องจ่ายภาษี ซื ้อในอัตราร้ อยละะ 1.5 ของราคาขาย โดย
ส่งงออก และผู้ซือถ่
บริริ ษัทสามารถนําภาษี
า ที่จ่ายดังกล่
ก าวไปนํามาหหักเป็ นค่าใช้ จายในการคํ
่า
านวณ
ณภาษี เงินได้ นนติิ บคุ คล จึงประเมิ
ป นได้ วา่
กฎฎระเบียบดังกล่ล่าวไม่สง่ ผลกระะทบต่อบริ ษัทฯ
สาธารรณรัฐประชาชนนจีน
 เพื่อแก้ ปัญหากําลัลงการผลิตเกินความต้
น
องการขของอุตสาหกรรรมถ่านหิน รัฐบาลได้
บ ประกาศ มาตรการควบคุมดังนี ้
1) ตังเป
้ ้ าลลดกําลังการผลิิตลง 1,000 ล้ าานตันภายใน 3 ถึง 5 ปี นับจากกปี 2559
2) ลดการผผลิตของเหมืองถ่
ง านหินจากปี ลละ 330 วัน เหลืลือปี ละ 276 วัน
3) จํากัดการผลิตถ่านกํามะถั
ม น (Sulfurr) และ/หรื อเถ้ า (Ash) สูง โดยการไม่อนุมตั ิ เหมืองใหม่ หยุ
ห ด หรื อลด
กําลังกาารผลิตของเหมืมืองที่อยูร่ ะหว่างงก่อสร้ าง
4) ไม่อนุมตั ิให้ เปิ ดเหมืองใหม่
ง ในปี 25599 ถึง ปี 2561
5) เข้ มงวดดในการนําเข้ าถ่ถานหินที่มีคณ
ุ ภภาพตํ่า (ปริ มาณเถ้
า า (Ash) สูงกว่าร้ อยละะ 40 และปริ มาณกํามะถัน
(Sulfur)) สูงกว่าร้ อยละะ 3)
6) สนับสนนุนให้ มีการส่งออกถ่านหิน
จ นผลดีตอ่ เหมืองร่วมทุนขของบริ ษัทฯ ในนสาธารณรัฐปรระชาชนจีน เพพราะจะทําให้ ราคาถ่
า านหินมี
มาาตรการข้ างต้ นจะเป็
เสถีถียรภาพขึ ้น
 มาาตรการการเข้ มงวดในการนํ
ม
าเข้
เ าถ่านหิน เพื่ อสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเเทศและลดแรงงกดดันจากภาววะถ่านหินล้ น
ตลลาดในประเทศ
1) มาตรกาารด้ านคุณภาพพถ่านหินนําเข้ าาตามเกณฑ์ข้างต้
ง นที่กล่าวไว้แล้
แ ว บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบบในระดับตํ่า
เนื่องจาากถ่านหินที่ผลิตในเหมืองอินโโดนีเซียและออสเตรเลียของบริ ษิ ัทฯ มีปริ มาณ
ณขี ้เถ้ าร้ อยละ 4 ถึง 6 และ
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ร้ อยละ 15 ถึง 24
2 ตามลําดับ สําหรับปริมาณกํ
ม ามะถันในถ่านหินที่ผลิตตจากเหมืองอินโดนี
น เซียและ
ออสเตรรเลียของบริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างร้รอยละ 0.5 ถึง 2 และร้ อยละ 0.3 ถึง 0.6 ตาามลําดับเช่นกัน ซึง่ ไม่เกิน
มาตราฐฐานตามข้ อกําหนดดั
ห งกล่าว
2) มาตรกาารการจัดเก็บภาษี
ภ นําเข้ าถ่านหิหิน จําแนกตามมค่าความร้ อนถถ่านหินอยูท่ ี่ร้ออยละ 3 ถึง 6 ตามชนิ
ต
ดของ
ถ่านหิน และมีผลนับจากวันที่ 15 ตุลาคม 25557 อย่างไรก็ตาม เหมืองในนประเทศอินโดนีนีเซียไม่ได้ รับ
ผลกระททบจากมาตรการนี ้ เพราะะข้ อตกลงการค้ค้ าเสรี ระหว่างจีจีนและสมาคมปประชาชาติเอเชีชียตะวันออก
เฉียงใต้ต้ (ASEAN) เป็ปนผลให้ การนํา เข้ าถ่านหินจากกประเทศอินโดนีเซียไม่ต้องเสีสียภาษี นบั ตังแต
้ ต่ต้นปี 2555
อย่างไรรก็ดี บริ ษัทฯ ได้
ไ รับผลกระทบบเพียงเล็กน้ อยจจากปริ มาณการส่งออกถ่านหิหินไปจีนประมาณ 320,000
ตันในปี 2558 เนื่องจาากมาตรการจัดดเก็บภาษี นําเข้ าร้
า อยละ 6 สําหรั
ห บการนําเข้ าถถ่านหินชนิด Thermal จาก
เหมืองใในประเทศออสเตรเลียนัน้ นนอกจากนี ้ ตามข้ อตกลงการคค้ าเสรี ระหว่างสสาธารณรัฐประะชาชนจีนกับ
ประเทศศออสเตรเลีย จะมี
จ ผลให้ ภาษี นนําเข้ าถ่าน Cooking Coal ลดดเป็ นร้ อยละ 0 ทันที ส่วนภาษี นําเข้ าถ่าน
หินชนิด Thermal ลดจากร้ อยละ 6 เป็ นร้ อยละ 4 ในเดือนธันวาคคม 2558 เป็ นร้ อยละ 2 ในเดืดือนมกราคม
2559 และเป็
แ นร้ อยละะ 0 ในเดือนมกรราคม 2560
 จาากสถาวะมลพิษทางอากาศที
ษ
เสื
่เ ่อมทรามลง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ กําหนดดมาตรฐานการปปล่อยมลพิษ
ทาางอากาศ (air emission)
e
สําหรั
ห บโรงไฟฟ้าถ่าานหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ ในปี ี 2564 ดังนี ้
1) มาตรฐาานการปล่อยฝุ่ นละอองไม่
น
เกิน
10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศศก์เมตร
2) มาตรฐาานการปล่อยซัลั เฟอร์ ไดร์ ออกไซด์ (SO2) ไม่เกิ
เ น 35 มิลลิกรัมต่อลูกบา ศก์เมตร
3) มาตรฐาานการปล่อยไนนโตรเจนออกไซซด์ (NOx) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาาศก์เมตร
แตต่ทงนี
ั ้ ้ อนุญาตตให้ รัฐบาลท้ องถิ
ง ่นสามารถบังงคับใช้ มาตรฐาานใหม่ก่อนกําหนดเวลาข้
ห
างต้ น นอกจากนี ้ยั้ งได้ กําหนด
อัตตราการใช้ เชื ้อเพพลิงของโรงไฟฟฟ้าถ่านหินไม่ให้ เกินกว่า 3100 กรัมต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ใให้ มีผลบังคับใช้ช้ ในปี 2564
เช่นนกัน
โรงงไฟฟ้าในปั จจุบับนของบริ ษัทฯ ได้ ทําการลลงทุนเพิ่มเพื่อปรั
ป บปรุงเพิ่มเติมระบบการควบ
ม
บคุมมลพิษทางงอากาศให้ ได้
ตาามมาตรฐานใหหม่ข้างต้ น ตลลอดจนได้ ปรับปปรุ งประสิทธิภาพของระบบกา
า
ารผลิตให้ อตั รากการใช้ เชื ้อเพลิงตํ
ง ่าว่าเกณฑ์
310 กรัมต่อกิโลวัวัตต์ชวั่ โมง
ั ้ งระบบบ ultra-supeer critical ทีมี่มอี ตั ราการใช้
ในนส่วนของโครงกการโรงไฟฟ้าซาานซีลกู่ วง (SLGG) ได้ ใช้ เทคโนนโลยีขนสู
เชื ้อ้อเพลิงตํ่าว่าเกณฑ์ 310 กรั
ก มต่อกิโลวัตต์ ์ชวั่ โมง และไได้ ออกแบบระบบบการควบคุมมมลพิษทางอากาศให้ ได้ ตาม
มาาตรฐานการปลล่อยมลพิษทางออากาศข้ างต้ นเเช่นกัน
สาธารรณรัฐมองโกเลีย
 ในนเดือนกุมภาพันธ์
น 2558 รััฐบาลมองโกเลีลียได้ ออกระเบียบปฏิ
ย บตั ิเพิ่มเติติมสําหรับกฎหหมายเพื่อปกป้องการสํ
อ
ารวจ
ทรัรัพยากรธรรมชาาติและขุดเจาะะในพื ้นที่ใกล้ แหหล่งนํ ้า พื ้นที่หวงห้
ว าม และป่ าไม้
า (The Laww on Prohibiting Mineral
Exxploration andd Extraction Near
N Water SSources, Protect Areas and Forests) ห รืื อที่เรี ยกว่า “LLong Name
Laaw” โดยกําหนดให้ ผ้ ถู ือใบอนุญาตต้ องจัดทําาแผนพัฒนาแลละปรับปรุงพื ้นทีที่ที่ได้ รับผลกระะทบ จากกฎหมายดังกล่าว
บริริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบในระดับตํ
บ ่า เนื่องจาก พื ้นที่สว่ นใหญ่อยูน่ อกเขตหวงงห้ าม อย่างไรกก็ตามบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําและ
ยื่นนแผนพัฒนาแลละปรับปรุงแก่รัรฐั บาลเรี ยบร้ อยยแล้ ว
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น่ ่จะพัฒนากรระบวนการ รวมทั
ร งเครื
้ ่ องมือต่
อ างๆ ในกาารบริ หารความเเสี่ยงจากการ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและมุ่งมันที
ฑ์และนโยบายในทุกประเทศทีที่บริ ษัทฯ ลงทุน เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดกาารกับปั ญหาแลละความเสี่ยง
เปลี่ยนนแปลงกฎเกณฑ
ที่อาจเเกิดขึ ้น โดยกําหนดให้
า
ผ้ บู ริ หารที
า ่รับผิดชอบใในแต่ละประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้ ้ านกฎระเบียบและนโยบาย
ภายในนของแต่ละประะเทศอย่างใกล้ ชิชดิ ทังระดั
้ บรั ฐบาลกลางและท้ องถิ่น รวมมถึงได้ วา่ จ้ างบริริ ษัทที่ปรึกษาด้ด้ านกฎหมาย
ท้ องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตี
อ
ความมและหาแนวทาางปฏิบตั ิเพื่อให้ห้ การดําเนินงานนเป็ นไปอย่างถูถูกต้ อง
3.6 ความเสี่ยงด้ านอาชีชีวอนามัย ควาามปลอดภัย แและสิ่งแวดล้ อม
อ
บบริ ษัทฯ ได้ ตระะหนักและให้ ความสํ
ว าคัญในเรืรองอาชี
่
วอนามัยั ความปลอดภัย และสิง่ แวดดล้ อมเป็ นอย่างมาก ซึง่ นับ
ได้ วา่ เป็ป็ นปั จจัยสําคัญที
ญ ่สง่ ผลต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
ใ
บริ
บ ษัทฯ จึงได้ กําาหนดนโยบายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Developmentt Policy) เพื่อเป็ป็ นกรอบแนวททางในการดําเนินนงานด้ านควาามปลอดภัยและะสิง่ แวดล้ อม
โดยได้ด้ แต่งตัง้ คณะกกรรมการการพัฒนาที
ฒ ่ยงั่ ยืน (SSustainable Development
D
ํา บดูแลและ
Committee) เเพื่อทําหน้ าที่กากั
ตรวจสสอบผลการดําเนิ
เ นงานด้ านคววามปลอดภัยแลละสิง่ แวดล้ อมภภายในองค์กร และมอบหมายยให้ หน่วยงานออาชีวอนามัย
ความปปลอดภัย สิง่ แวดล้
แ อม และพพัฒนาชุมชน ((Health, Safety, Environment and Commmunity Devvelopment :
HSECC) มีหน้ าที่และคความรับผิดชอบบหลักในการบ ริิ หารจัดการ ประสานงาน
ป
แลละให้ การสนับสสนุนแก่หน่วยงาานและหน่วย
ธุรกิจตต่างๆ ในกลุม่ บริิ ษัท เพื่อให้ การดํ
า าเนินงานด้ าานอาชีวอนามัยั ความปลอดภภัยและสิง่ แวดล้ล้ อมบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปปาหมาย
้
และสสอดคล้ องกับนโโยบายที่ได้ วางงเอาไว้ โดยบริรษัทฯ ได้ มงุ่ มันนํ
น่ าเอามาตรฐาานสากล ได้ แก่ก ระบบการ
แ
จัดการรด้ านคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดกการอาชีวอนามัยั และความปลอดภัย (OHSAAS 18001) และระบบการ
จัดการรสิง่ แวดล้ อม (ISO 14001) มาาประยุกต์ใช้ ในนหน่วยธุรกิจต่างๆ
า ในกลุม่ บริษัษท อย่างต่อเนื่ออง
น วอนามัยและความปลอด
แ
ดภัย
ก) คความเสี่ยงด้ านอาชี
ด้ วยลักษณะขอองธุรกิจเหมืองถถ่านหินและโรงงไฟฟ้า ซึง่ มีกจกรรมที
ิจ
่ใช้ เครืองจั
่ อ กรและยานนพาหนะจํานวนนมาก จึงทํา
ให้ มีคววามเสี่ยงที่อาจจจะเกิดอุบตั ิเหตตุจากการทํางาานเกี่ยวกับเครื่องจั
อ กรและยานพาหนะมากด้ ววยเช่นกัน ในปี 2558 บริ ษัท
ได้ ดําเนนินตามนโยบาายส่งเสริ มและรรณรงค์การสร้ า งวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปปลอดภัยกับพนนักงาน และผู้รัรบั เหมาอย่าง
ต่อเนื่ออง ภายใต้ หลักการ
ก “3 ZEROss” อันประกอบ ด้ วย
1) Zero Incident : โดยการป้องกันแลละแก้ ไขพฤติกรรม และสภาพพการทํางานที่ไมม่ปลอดภัย
2) Zero Repeat : โดยการทํ
โ
าทุกออย่างที่จําเป็ นในนการแก้ ไขที่สาเหตุ
า เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุซํ ้าในกรณีเดิม
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบบััติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้ านความปปลอดภัยอย่างเคร่ งครัดโดย
ไม่มีข้ข้อต่อรอง
ใในปี 2558 บริ
บ ษัทฯ มีการรดําเนินงานด้ า นความปลอดภภัย เพื่อป้องกันั และลดอุบตั ิเเหตุที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการ
ทํางานน ดังนี ้
 การเสริ มสร้ร้ างวัฒนธรรมคความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุ
ป ม HSEC Summit (Heaalth, Safety, Environment
E
aand Community Summit)
แ
่ยนควาามรู้ และระดมความคิดเห็น
ในปี 2558 นับเป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน เพื่ออแบ่งปั นผลการดําเนินงาน แลกเปลี
จากผู้บริ หารระดั
า บสูงของกกลุม่ บริ ษัททัว่ ทุกภูมิภาค เพื
เ ่อกําหนดทิศทางและวางแผ
ท
ผนการดําเนินงาานด้ านความ
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ปลอดภัยตาามนโยบายดังกล่
ก าว ตลอดจนนการถ่ายทอดภภาวะผู้นําด้ านคความปลอดภัย (Safety Leaddership) ให้
เกิดขึ ้นกับพนั
พ กงานในทุกระดั
ร บชันและใน
้
นทุกหน่วยธุรกิจ ให้ มีความตระะหนักและให้ คววามสําคัญในเรืรื่ องดังกล่าว
 การเตรี ยมคความพร้ อมรองงรับเหตุฉกุ เฉิน
บริ ษัทฯ ได้ นํนาเอาระบบกาารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิ
ร จ (Businesss Continuity MManagement System) มา
ประยุกต์ใช้ ภายในองค์กรใในช่วงหลายปี ที ่ผา่ นมา เพื่อให้ เกิดความพร้ อมที
อ ่จะตอบสนนองต่อเหตุฉกุ เฉิฉินในระดับที่
อ อย่างต่ออเนื่อง และลลดผลกระทบจากเหตุฉกุ เฉิน หรื อเหตุการณ์
า วิกฤตทัง้
จะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
า านความปลลอดภัยและสิง่ แแวดล้ อม ภัยธรรมชาติ
ธ
หรืรอวิกฤตการณ์ททีี ่อาจเกิดขึ ้นโดดยมนุษย์ ที่
อุบตั ิเหตุทางด้
อาจจะทําใหห้ การดําเนินธุรกิ
ร จของบริ ษัทฯ ต้ องหยุดชะงักได้
ก เช่น อัคคีภัภย สารเคมีหกรัรั่วไหล อุทกภัย แผ่นดินไหว
โรคระบาด และเหตุประท้ วง หรื อจลาจลล เป็ นต้ น โดยยบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดทําแแผนความต่อเนืนื่องทางธุรกิจ
ต
อ
(Business Continuity Pllan) มีการจัดเตตรี ยมทรัพยากรที่จําเป็ น และะมีการซักซ้ อมกการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่
เหตุฉกุ เฉินในระดั
ใ
บปฏิบตั การและระดั
ิ
บบบริ หารเป็ นประะจําทุกปี ในปี 2558
2 ที่สํานักงาานกรุงเทพฯขอองบริ ษัทฯ ได้
ผ่านการรับรองมาตรฐานรระบบการจัดกาารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301 Business Continuity
้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าระบบการจัดกการความต่อเนืนื่องทางธุรกิจ
Management System) จากหน่วยงานนภายนอก ทังนี
ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาารตรฐานสากลล
น ง่ แวดล้ อม
ข) คความเสี่ยงด้ านสิ
บบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบับติตามมาตรฐาานด้ านสิง่ แวดลล้ อม (Environmental Comppliance) ให้ เป็ นนไปตามที่กฎหหมายกําหนด
และมุง่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่
พ
างมีประสิ
ป ทธิผล (EEffective Resoource Utilizatioon) เพื่อเป็ นกาารสงวนทรัพยาากรธรรมชาติ
และคววบคุมผลกระทบทังทางตรงแล
้
ละทางอ้ อมด้ านนสิง่ แวดล้ อมจาากการใช้ ทรัพยากร
ย
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
น
ภูมิอากกาศ (Climate Change)) การใช้ ประโโยชน์ที่ดิน (LLand Utilization) และคววามหลากหลายยทางชีวภาพ
(Biodiiversity) เป็ นต้ น
 การติดตามมความเปลี่ยนแแปลงทางด้ านสิสิ่งแวดล้ อมเพื่อกําหนดนโยบายขับเคลื่อนอง ค์กร
บริ ษัทฯ ได้ด้ มีการติดตามคความเปลี่ยนแปปลงด้ านสิง่ แวดดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินนงานของบริ ษทฯ
ัท ตลอดจน
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่คา เพื่อเตรี ยมความพร้
ม
อมในนการกําหนดนโโยบาย และกการลงทุน เพืพื่ อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ในนช่วงหลายปี ทีผ่่ผานมา การเปลีลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับั เป็ นความท้ าททายครัง้ สําคัญ ทังทางด้
้
าน
กายภาพแลละทางด้ านเศรษษฐกิจ
ยั
อนั มีผลสืบเนื่องมาจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
น
เหตุการณ์ภยธรรมชาติ
ภูมิอากาศไได้ ขยายวงกว้ างเพิ
ง ่มขึ ้นทังควา
้ ามถี่และความรุรุนแรง สังคมมมีความคาดหววังในการใช้ พลังงานที่มีการ
ปลดปล่อยก๊ก๊ าซเรื อนกระจกลดลงเพื่อบรรรเทาผลกระทบบที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงงสภาพภูมิอากกาศ
กิจกรรมการผลิตของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ เหมืองถ่านหิน และการผลิตกระแสไฟฟ้าแและความร้ อน ล้ วนต้ องใช้
น นทุนหลักในนกระบวนการผผลิตทังสิ
้ ้น
พลังงานเป็ นต้
ส่งผลให้ มีการปลดปล่อยก๊ าาซเรื อนกระจกอออกสูส่ ภาวะ
แวดล้ อมอยย่างหลีกเลี่ยงไมม่ได้ ซึง่ บริ ษัท ฯ ตระหนักถึงความสํ
ง
าคัญของการมีสว่ นร่ววมในการลดกาารปลดปล่อย
ก๊ าซเรื อนกรระจก จึงได้ กํกาหนดนโยบายยและเป้าหมายยการจัดการก๊ าซเรื อนกระจกตัตังแต่
้ ปี 25533 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้
า
พลังั งาน การเลือกกใช้ เทคโนโลยีทีท่สี ะอาด เพื่อลดการปลดปล่
ล
ออยก๊ าซเรื อนกรระจก และอยู่
ในระหว่างกการกําหนดเป้าหมายระยะใหมม่ตามข้ อตกลงระดับนานาชาติเช่น COP (Conference of the
Parties) ซงจะเกิ
ซึ่
ดขึ ้นในออนาคต นอกจาากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการเฝ้าติดตามกฎหมายที
ต
ที่ เกี่ยวข้ องกับกาารปล่อยก๊ าซ
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เรื อนกระจกก เตรี ยมพร้ อมรองรับการเปลี่ ยนแปลงสภาพพภูมิอากาศ ทังทางด้
ง้
านกายภภาพ ด้ านเศรษษฐกิจ รวมถึง
ข้ อสรุปจากกการประชุมการรประชุมรัฐภาคีคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลี่ยนนแปลงสภาพภูมิมอิ ากาศ
สมัยที่ 21 (COP 21) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านการลงทุน บริ ษัทฯ ได้ด้ มองหาโอกาสใในการลงทุนในนพลังงานทดแททน และพลังงานนทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดการ
ง
งคมคาร์ บอนตํ่าต่ออไป นอกจากนีนี ้ การจัดการ
ปลดปล่อยก๊ก๊ าซเรื อนกระจกและตอบสนอองต่อความต้ องการของสั
ก๊ าซเรื อนกรระจกยังเป็ นหนึนึง่ ในแผนกลยุททธ์ปี 2559 - 2563 เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถลลดการปลดปลล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกอย่างเป็ นรูปธรรมในอนาคต
านสิง่ แวดล้ อม (Environmenntal Compliancce)
 การปฏิบตั ตามกฎหมายด้
ติ
บริ ษัทฯ ได้้ ให้ ความสําคัญในการดํ
ญ
าเนินธธุรกิจให้ สอดคลล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหม
ห
มายด้ านสิง่ แวดดล้ อมที่บงั คับ
ใช้ และข้ อกําหนดของมาตตรฐานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้ องซึง่ มีผลผู
ล กพันต่อบริษัษทั ฯ เช่น กฎหมมายที่เกี่ยวข้ องกับการรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม และะมาตรการลดผผลกระทบต่อสิงแวดล้
ง่
อม ซึงเป็
่ นเงื่อนไขที่กกําหนดในรายงงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้ด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยในปี ที่ผา่านมา บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินินงานสอดคล้ อองตามข้ อกําหนนดมาตรฐาน
ด้ านสิง่ แวดดล้ อมในเกณฑ์ดีดแี ละมีพฒ
ั นากการอย่างต่อเนือง
่ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการจัดกาารปั จจัยความเเสี่ยงที่สําคัญ
ซึง่ ประกอบบด้ วย
- การจัดการปั
ก ญหาการรชะล้ างพังทลายยของดิน บริรษัทฯ ยึดถือแนวทางการป
แ
้ อองกันการเกิดผลกระทบเป็ น
ลําดับแรก
แ โดยทํากาารถมดินกลับในนบ่อเหมืองให้ มากที
ม ่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ และฟืฟื น้ ฟูสภาพดินโดยการปลู
น
ก
พืชคลุมดิ
ม นและไม้ ยืนต้ตนโดยเร็วที่สดุดในพื ้นที่ที่เสร็จสิ ้นกิจกรรมการรถมและปรับหนน้ าดินแล้ ว เพพื่อลดการชะ
ล้ างพังทลายของดิ
ท
นและฟื น้ ฟูเพื่อกาารปลูกต้ นไม้ ใหญ่
ห ตอ่ ไป
- การจัดการนํ
ก ้า บริ ษัทฯ มีโครงการลดดการใช้ นํ ้าในกกระบวนการผลิต มีการใช้ ระบบบบําบัดนํ ้าเสียหลากหลาย
ย
วิธีเพื่อให้
ใ เหมาะกับสภภาพพื ้นที่ ข้ อจํ ากัด และคุณภาพนํ
ภ ้าในแต่ละพื
ะ ้นที่ เช่น กาารใช้ บอ่ ตกตะกกอน สร้ างบึง
ประดิษฐ์
ษ (Constructeed Wetland) กการจัดการคุณภาพของนํ
ณ
้าทีปล่
ป่ อยจากพื ้นที่ เหมืองสูแ่ หล่งนํน ้าสาธารณะ
โดยมีการกําหนดดัชนคุ
นี ณภาพนํ ้า คื อ สภาพความเป็ นกรดด่าง และความขุ่นนข้ นของตะกอนนดิน สําหรับ
สภาพคความเป็ นกรดดด่าง บริ ษัทฯ จจัดทํามาตรการรป้องกันและแก้ก้ ไขการเกิดนํ ้าทีที่เป็ นกรดจากกการทําเหมือง
(Acid Mine Drainaage) โดยเน้ นกการจัดการตังแ
้ ต่ขนตอนการสํ
ั้
ารวจ การวางงแผนผลิต การรจัดการพื ้นที่
ก
ต (Mine Site RRehabilitationn) มีการใช้
จนถึงการฟื น้ ฟูสภาพขของพื ้นที่ภายหหลังเสร็จสิ ้นกิจกรรมการผลิ
ว
วยรางหิหินปูนไร้ อากาศศ (Successivee Alkalinity Prooducing : SAPP) เพื่อบําบัด
ระบบบํบําบัดนํ ้าแบบชีวภาพด้
สภาพคความเป็ นกรดของนํ ้าจากการททําเหมือง ทํทาให้ สามารถลลดการใช้ หินปูนนได้ ประมาณร้ อยละ
อ
50
นอกจาากนี ้นํ ้าที่ผา่ นกาารบําบัดยังสามมารถนํามาหมุนเวี
น ยนใช้ ในกิจกรรมการทํ
ก
าเห มือง เช่น กาารสเปรย์เพื่อ
ช่วยลดดฝุ่ น การล้ างถ่านหิ
า น และกิจกกรรมในงานฟื นฟู
น้ สภาพเหมืองเป็
ง นต้ น การจั ดั การคุณภาพนนํ ้าหล่อเย็นที่
ใช้ ในโรรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ใช้ ระบบนํ ้าหหล่อเย็นกึง่ ปิ ดเพืพื่อลดการแลกเเปลี่ยนนํ ้ากับสิง่ งแวดล้ อมภายนอก และนํ ้า
ที่จะปลล่อยออกสูภ่ ายนนอก มีการออกกแบบทางนํ ้าเพิพิ่มระยะทางให้สัสมผัสอากาศนนานที่สดุ เพื่อลดดอุณหภูมินํ ้า
ที่จะปลล่อยออกสูภ่ ายนนอกให้ อยู่ในระะดับที่กฎหมายกําหนด
- การจัดการคุ
ก ณภาพอาากาศเสียที่ปล่ออยออกจากโรงไไฟฟ้าสูบ่ รรยากกาศ โดยบริ ษษัทฯ ได้ กําหนดดั
ห ชนีชี ้วัด
คุณภาพพอากาศหลักได้ แก่ ซัลเฟอร์ ไไดออกไซด์ ไนโโตรเจนออกไซดด์ และฝุ่ นขนาดดเล็ก ซึง่ บริ ษทฯ
ัท ได้ นําเอา
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เทคโนโโลยีตา่ งๆ เข้ ามาประยุ
ม
กต์ใช้ กกัับโรงไฟฟ้าทังที
้ ที่อยูใ่ นประเทศศไทย สาธารณ
ณรัฐประชาธิปไตตยประชาชน
ลาว แลละสาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น เชช่น เทคโนโลยีหัหวเผาลดไนโตรรเจนออกไซด์ ((Low NOx Burner) การใช้
หม้ อไอนํ ้าเผาไหม้ แบบบฟลูอิไดซ์เบดหหมุนวน (Circculating Fluiddized Bed : CFB) เพื่อลดซั
ล ลเฟอร์ ได
ออกไซด์และไนโตรเจนนออกไซด์ขณะะเผาไหม้ การกกําจัดฝุ่ นละอองงเถ้ าลอย (Flyy-ash) โดยการใช้ เครื่ องดัก
จับฝุ่ นแแบบใช้ ไฟฟ้าสถิถิต (Electrosttatic Precipitator : ESPP) และการใช้ เทคโนโลยีดกั จับซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ (Flue Gas Desulfurizattion : FGD) แบบกึง่ แห้ ง (SSemi-dry) แล ะแบบเปี ยก การกําจัดก๊ าซ
ย ธี Selectivve Non - Catalytic
C
Reduction (SNCCR), Selectivee Catalytic
ไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิ
้ ระบบกาารตรวจวัดแบบบต่อเนื่อง (Continuous Emisssion Monitorinng System :
Reducction (SCR) รววมทังมี
CEMS)) ทังที
้ ่ปากปปล่อง และชุมมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่
แ ใจว่าค่าดัชนี คณ
ุ ภาพอากาศเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกกําหนดโดยเฉพพาะโรงไฟฟ้าทีสาธารณรั
่ส
ฐประะชาชนจีน บริ ษษัั ทฯ ได้ ดําเนินการปรั
น
บปรุง
สอดคล้ องกั
ง บกฎหมาย
ระบบบํบําบัดอากาศทีมี่มอี ยูเ่ ดิมให้ มีปรระสิทธิภาพในกการบําบัดอากาาศได้ ดียิ่งขึ ้น
ท้ องถิ่นที
น ่เพิ่งมีการประะกาศออกมาใหหม่ในสาธารณรัรัฐประชาชนจีน โครงการดังกกล่าวเริ่ มดําเนินการตั
น งแต่
้ ปี
2555 และในปี
แ
2558 มีการลงทุนดํา เนินการในโครงงการนี ้ประมาณ
ณ 650 ล้ านบาทท
- การจัดการฝุ่
ก นละอองทีที่เกิดจากกิจกรรรมต่างๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่
แ านหิน กาารปรับปรุงคุณภาพของถ่
ภ
าน
หิน และขนส่
แ
งถ่านหิหน เป็ นต้ น บบริ ษัทฯ มีการรใช้ มาตรการทีหลากหลาย
่
เพื่อมุง่ เน้ นการรจัดการอย่าง
เหมาะสสมสําหรับแต่ละพื ้นที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูลูกต้ นไม้ สร้ างแนนวกันลมในพื นที
้น ่ที่มีกิจกรรมทีที่อาจมีความ
เสี่ยงในนการเกิดฝุ่ น การจํากัดควาามเร็วของรถทีวิ่ว่งิ ในพื ้นที่เหมืองเพื
อ ่อลดปริ มาาณฝุ่ นละออง และความ
ปลอดภภัยในการทํางานน การหมัน่ พรรมนํ ้าบนถนน และสเปรย์นํ ้ารอบกองถ่านหิน การใช้ ผ้าใบคลุ
า
มกอง
ถ่านหินและรถบรรทุ
น
กขนส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริริ ษัทฯ มีการตรรวจวัดปริ มาณฝฝุ่ นทังในบริ
้
เวณ
ณพื ้นที่เหมือง
คลังถ่านหิน และบริเวณชุ
เ มชนข้ างเเคียงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ แน่นใจว่าสามารถคควบคุมฝุ่ นละออองที่เกิดจาก
การทําเหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพพ
ก
ยอันตรายในหน่
น
วยธุรกิจต่างๆ กลุม่ บริ ษัทมีมาตรการในกา
ม
รคัดแยกและการกําจัดขยะ
- การจัดการของเสี
ประเภททต่างๆ เพื่อใหห้ แน่ใจว่าขยะเหหล่านันจะไม่
้
กอให้
่ เกิดผลกระะทบในทางลบตต่อสิง่ แวดล้ อม โดยเฉพาะ
ของเสียอั
ย นตราย ซึง่ จัดั ให้ มีการจัดกาารเพื่อการกําจัดั ที่ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดของกฎหหมาย ตามที่
มีกําหนนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ่น ในบางกกรณี บริ ษัทฯ สามารถขายขอ
ส
งเสีย เช่น นํ ้ามัมันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว แบตเตอรี่
รถยนต์ต์ เถ้ าลอย (Fly Ash)
A เป็ นต้ น ใให้ กบั ผู้รับซื ้อทีได้
่ไ รับการอนุญาตจากทางราช
า
ชการเพื่อนําไปรีรี ไซเคิลต่อไป
 การใช้ ทรัพยากรอย่
ย
างมีประสิทธิภาพ (Efffective Resouurce Utilizationn)
การใช้ ทรัพยากรอย่
ย
างมีประสิทธิภาพ เป็ นส่วนสําคัญในการช่
ญ
วยรักษาสิง่ แวดล้ อม
บริริ ษัทฯ มุง่ เน้ นกาารบริ หารจัดกาารการใช้ ทรัพยาากรใน 2 ประเด็ด็นหลัก ได้ แก่

และลดต้ นทุ
น นการผลิต

- การเปลีลี่ยนแปลงสภาพพภูมิอากาศ บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการมีสว่ นร่วมในนการลดการปลลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกรระจก จึงได้ ดําเนิ
เ นโครงการอนนุรักษ์ พลังงาน และศึกษาควาามเป็ นไปได้ ในกการใช้ พลังงานนทดแทนอื่นๆ
แทนนํามั
้า นดีเซล รวมถึถึงมองหาโอกาาสในการลงทุนในพลั
ใ งงานทางงเลือกอื่น โดยยมีเป้าหมายในนการลงทุนใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลัลังงานทดแทนจํจํานวน 200 เมกกะวัตต์ภายใน 3 ปี นอกจากกนี ้ ยังสนับสนุนการสร้
น
างโรง
ฒนาชุมชนใกล้ล้ พื ้นที่เหมือง Kitadin
K
Embaalut (คิทาดิน เอ็มบาลุท)
ผลิตแก๊ก๊ สชีวมวลชุมชนนในโครงการพัฒ
เพื่อให้ ประชาชนได้
ป
เรียนรู
ย ้ การสร้ างแหหล่งพลังงานเพืพื่อใช้ ประโยชน์ในชุ
ใ มชน จจนกลายเป็ นศูนย์
น การเรี ยนรู้
หน้ า 67

สําหรับผู้ที่สนใจ บริษัษทั ฯ ได้ มีการเปิปิ ดเผยข้ อมูลการปลดปล่อยก๊ก๊ าซเรื อนกระจกกต่อสาธารณะผผ่านโครงการ
P
(CDP)) และรายงานกการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
Carbonn Disclosure Project
- การใช้ ประโยชน์
ป
ที่ดินและความหลาก
แ
กหลายทางชีวภาพ
ภ (Biodiversity) บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการรบริ หารจัดการรและใช้ ประโยชชน์ที่ดินอย่างมีประสิ
ป ทธิภาพ
า องอย่าง
ด้ วยการววางแผนการทําเหมื
รอบคออบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบตต่อสภาพทางภูมิมศิ าสตร์ ความมหลากหลายทาางชีวภาพ และระบบนิเวศน์
ให้ น้อยที่สดุ โดยกําหนดให้
ห
มีการวาางแผนการฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Mine Closurre Plan) ตังแต
้ ต่เริ่ มโครงการ
น น้ ฟูพื ้นที่ และจัดการโครรงการพัฒนาชุมชนได้
ม อย่างมีปประสิทธิผล นอกจากนี ้
ซึง่ สามารถนํามาใช้ ในการฟื
เพื่อให้ มัมน่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการจัดกาารความหลากหหลายทางชีวภาาพอย่างเหมาะะสม บริ ษัท PT. Indo
Tambaangraya Megah Tbk ((ITM) ซึง่ เป็ นบริ
น ษัทย่อยในสสาธารณรัฐอินโโดนีเซีย ได้ ร่วมมื
ว อกับสวน
พฤกษศศาสตร์ เปอร์ โวดดาดี (Purwoddadi Botanicaal Gardens) ริ เิ ริ่ มให้ มีโครงกการศึกษาและออนุรักษ์ ความ
หลากหหลายทางชีวภาพในพื ้นที่เหมืออง Barinto (บาาริ นโต) ที่อยูบ่ นเกาะกาลิ
น
มนั ตั น ตังแต่
้ ปี 25553 และต่อมา
ในปี 25555 และ 25566 บริ ษัทฯ ได้ ขขยายขอบเขตของงานมายังพื ้นที
้น ่เหมือง Indoominco (อินโดดมินโค) ซึง่ มี
ความก้ก้ าวหน้ าในการศึศึกษาความหลลากหลายทางชีวภาพ และการขยายการสําารวจพื ้นที่เพิ่มเติมิ จากที่เคย
ทําไว้ ก่อนหน้
อ า เพืพื่อนําข้ อมูลมาใใช้ ประโยชน์ในการทําแบบจําลองของการฟื
ล
น้ นฟูสภาพพื ้นทีและคื
่แ นความ
หลากหหลายทางชีวภาพในอนาคต โดดยล่าสุดในปี 2558
2 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงงการอย่างต่อเนืนื่อง ได้ มีการ
คัดเลือกและเพาะพั
ก
นธุธ์พืชที่เหมาะสมมในการฟื น้ ฟูพื ้นที
้ ่ในช่วงเวลาาต่างๆ การคัคัดเลือกพื ้นที่อนุนรักษ์ ในพื ้นที่
ประทานบัตร การตัง้ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้ าไม้ และมีแผนในการบูรณาการโครงกา
ณ
รพัฒนาชุมชน ร่วมกับการ
ภ
อง เพือความยั
่อ
ง่ ยืนในนการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองต่อไป
ฟื น้ ฟูสภาพเหมื
- การใช้ นํน ้า บริ ษัทฯ ให้ห้ ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ทรั
ท พยากรนํ ้า มีโครงการลดกาารใช้ นํ ้าในกระบบวนการผลิต
การนํากลั
ก บมาใช้ ใหม่ การจําแนกนํนํ ้ ้าผิวดินมิให้ ปะปนกั
ะ บนํ ้าเสีย เป็ นต้ น โดยใในปี ที่ผา่ นมา โรงไฟฟ้าใน
สาธารณ
ณรัฐประชาชนจีนี มีโครงการปปรับปรุงกระบวนการทํางาน ทําให้ สามารถลลดการใช้ นํ ้าในนกระบวนการ
ผลิตได้ ราว 925,000 ตัตน คิดเป็ นร้ อยยละ 10 ของนํ ้าใในกระบวนการรผลิต
3.7 ความเสี่ยงจากผลกกระทบด้ านสังคมและชุ
ง
มชนน
นนอกจากบริ ษัทฯ ให้ ความสําคั
า ญกับมาตรกการการป้องกัน และการลดผผลกระทบจากกการดําเนินธุรกิจ ที่อาจจะ
เกิดขึนต่
้น อชุมชนและสสังคมแล้ ว บริษัทฯ ยังได้ สง่งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี
ภ วิตของปรระชาชน เพื่อให้
ใ ชมุ ชนรอบ
ข้ างได้ด้ เติบโตและเข้ มแข็
ม งไปพร้ อมกันั ซึง่ เป็ นการลลดความเสี่ยงอีอีกทางหนึง่ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ด้ ดําเนินการด้ านต่างๆ เพื่อ
บริ หารรจัดการความเสีสี่ยง ดังต่อไปนีน ้
1.) กการมีมาตรฐานนการปฏิบตั ิงานนด้ านพัฒนาชุมมชน (Community Developm
ment Standarrd Operation Procedure)
ที่ครอบคลุมด้ านการลดความเสี่ยงจากผลกรระทบต่อสังคมและชุมชน ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิ งานด้ านพัฒนาชุ
น มชนของ
บบริ ษัทฯ มีแนวททางการปฏิบตั ทีิท่ชี ดั เจน และเป็ป็ นมาตรฐานเดีดียวกันในทุกพืนที
้น ่ทํางาน
2.) จจัดให้ มีพนักงานนพัฒนาชุมชนขของบริ ษัทฯ (CCommunity Deevelopment Officer:
O
CDO) เข้ าไปทํางานใในแต่ละพื ้นที่
ออย่างเพียงพอ สามารถทํางานนในโครงการเพืพื่อพัฒนาคุณภาพชี
ภ วิตร่วมกับชุ
บ มชนได้ อย่างใใกล้ ชิด ทังพนั
้ นักงานเหล่านี ้
ยยังเป็ นกลไกหลัลักในการสื่อสารระหว่างบริ ษัททกับชุมชน เพือสร้
่อ างความเข้าใจต่
า อกันและสสามารถเห็นสัญญาณ
ญ
หรื อ
เเหตุการณ์ที่จะเเกิดผลกระทบไได้ ตงแต่
ั ้ ต้น ทําใให้ สามารถหาททางแก้ ไขหรื อลดผลกระทบนันนได้
้ อย่างรวดเร็ร็ว
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3.) กการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชดกั
ิด บฝ่ ายอื่นๆ ใในบริ ษัทฯ เพือร่
่อ วมกันวางแผน ติดตาม และะประเมินผล รวมถึงร่วมกัน
ป้องกันและแก้ ไข
ไ เพื่อลดควาามเสี่ยงต่อชุมชชนและสังคมทีอาจเกิ
่อ ดจากกาารดําเนินงานขอองบริ ษัทฯ โดยเฉพาะด้ าน
สิง่ แวดล้ อมและะความปลอดภัยั
นอกจากกนี ้ฝ่ ายพัฒนาชชุมชนได้ เป็ นช่องทางสื
อ
่อสารออย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
บบริ ษัทกับชุมชนน และหน่วยงานนภายนอกที่เกี่ยยวข้ อง เช่น องงค์กรปกครองสส่วนท้ องถิ่น ภาาครัฐ สื่อมวลชนนท้ องถิ่น ทํา
ใให้ ทราบถึงผลกกระทบต่างๆ ทีเกิ
่ ดขึ ้นได้ รวดเร็ร็ว และสามารถถประสานงานกักับฝ่ ายอื่นๆ ในนบริ ษัทฯ เพื่อแก้ก้ ไขปั ญหาได้
ททันท่วงที
4.) กการทํางานกับชุมชนด้ วยกระบบวนการการมีสส่่วนร่วม บริ ษทฯ
ัท ให้ ความสําคัคญกับการมีสว่ วนร่วมของชุมชน
ช ตังแต่
้ การ
จจัดทําแผนพัฒนาหมู
น บ่ ้ าน ที่ทําให้ ได้ โครงกการที่เหมาะสม ตรงตามควาามต้ องการของงชุมชน และสสอดคล้ องกับ
แแผนการพัฒนาาของภาครัฐ โดดยบริ ษัทฯ ได้ รร่่ วมกับชุมชนตังคณะกรรมกา
งั ้
รที่ปรึกษาการพพัฒนาชุมชน (Community
(
CConsultative Committee: CCC)
C
ที่ประกกอบด้ วยตัวแทนนจากชุมชน รัฐบาลในท้
ฐ
องถิ่น และบริ ษัทฯ เพื่อร่วมกัน
ววางแผน ดําเนินงานแต่
น
ละโครงการ ติดตามคความก้ าวหน้ าและร่
แ วมกันแก้ ไขปั ญหาอุปสรรรคต่างๆ เพื่อให้ห้ คนในชุมชน
มีความเป็ นอยูทีท่ ่ีดีขึ ้น
5.) กการดําเนินงานโโครงการพัฒนาาคุณภาพชีวิต ที่มงุ่ สนองตออบตรงตามควาามต้ องการของงชุมชนแต่ละแหห่ง โดยเน้ น
กกระบวนการกาารมีสว่ นร่วมควบคู่ไปกับการพัพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
ม เพื่อนําไปปสูก่ ารพัฒนาทีที่ชมุ ชนพึง่ พา
ตตนเองได้ อย่างยยัง่ ยืน โครงการพัฒนาคุณภาาพชีวิตที่บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุ
ส นประกอบด้ด้ วย การพัฒนาอาชีพ การ
สส่งเสริ มการศึกษา
ษ การพัฒนาสุ
น ขภาพอนาามัยและสาธารณ
ณสุขมูลฐาน การส่งเสริ มด้ านสังคม ศาาสนา และ
วัฒนธรรมประเเพณี การส่งเสริ มด้ านสิง่ แวดดล้ อมและการพพัฒนาโครงสร้ างพื
า ้นฐานที่จําเเป็ น ซึง่ ทําให้ ประชาชนใน
ชชุมชนรอบเหมือง
อ และรอบหนน่วยธุรกิจของบ ริิ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาาพชีวิตที่ดีขึ ้น เกิ
เ ดความพึงพออใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กกับบริ ษัทฯมากขึ ้น
6.) กการสํารวจทัศนคติ
น และความพึพึงพอใจของชุมมชนและผู้เกี่ยวข้
ว องที่มีต่อบริษัษทฯ (Stakehoolder Perception Survey)
ซึ่งมีการจัดทําเป็
เ นระยะ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ ท ราบจุดอ่อน และความเสี่ยงตต่างๆ รวมถึงข้ อเสนอแนะจาากชุมชนและ
ผ้ผู้เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ นี ้บริ ษัทฯ ได้ นําผลที
า ่ได้ จากกาารสํารวจ มาปรัรับปรุ งการดําเนินินงาน เพื่อให้ห้ เกิดประโยชน์และความพึ
แ
ง
พพอใจของผู้มีสวนเกี
ว่ ่ยวข้ องทุกฝ่ าย
7.) กการร่วมมือกับผู้รับเหมาในการทํางานด้ านพัฒ
ั นาชุมชน (Contractor Managemment in Community
DDevelopment Work) ในประเทศอินโดนีเซีซย ผู้รับเหมาราายใหญ่ของบริษัษทฯ ก็มีการทําางานพัฒนาชุมชนควบคู
ม
ไ่ ป
ด้ วย บริ ษัทฯ จึงได้ มีการประะสานความร่วมมือเพื่อทํางานรร่วมกัน ตังแต่
้ การวางแผน
ก
กการจัดสรรงบปรระมาณ การ
จจัดสรรบุคลากรร การแลกเปลียนความรู
่ย
้ ประะสบการณ์ และะข้ อมูลข่าวสารร ซึง่ สามารถทําาให้ โครงการมีประสิ
ป ทธิภาพ
มมากขึ ้น ครอบคคลุมผู้ได้ รับประะโยชน์มากขึ ้น แและลดการซํ ้าซ้ซ้ อนลง
8.) กการติดตามงานนของผู้บริ หารแแต่ละระดับ ผู้บบริ หารของบริษัษทั ฯ ได้ มีการติดตามงานอย่าางใกล้ ชิด รวมถึงการเข้ าไป
เเยี่ยมชมการดําเนิ
า นงานในชุมชนอย่
ช างสมํ่าเสสมอและต่อเนือง
่อ ซึง่ นอกจาากได้ เห็นความมก้ าวหน้ าของโคครงการต่างๆ
ใในพื ้นที่จริ ง ไดด้ พบกับผู้นําแลละประชาชนในนชุมชนแล้ ว ยังั ได้ ให้ คําแนะนนําเพื่อพัฒนางาานให้ เกิดประสิสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้นอีกด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ มี การดําเนินงาานที่รัดกุม มีแผนการทํางานแและการบริ หารรความเสี่ยงที่
ชชัดเจน ไม่สง่ ผลลกระทบใดๆ ทังมี
ั ้ การสร้ างปรระโยชน์และควาามพึงพอใจให้กักบชุมชนและสัสังคมได้ เป็ นอย่างดี
า
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3.8 ความเสี่ยงจากกรณี
ณีคดีโครงการโโรงไฟฟ้าหงสาา
บบริ ษัทฯ ให้ห้ ความสําคัญในนการบริ หารคววามเสี่ยงจากกรรณีคดีโครงการรโรงไฟฟ้าหงสาา โดยจัดตัง้งที
้ มทํางานที่
ประกออบด้ วยคณะกรรรมการบริ ษัทและผู
แ ้ บริ หาร เพืพื่อติดตามความมคืบหน้ าการดําเนินการของฝ่ฝายกฎหมาย และวิ
แ เคราะห์
สถานกการณ์อย่างใกล้ล้ ชิด โดยมีการรายงานความ
า
มคืบหน้ าของสถถานการณ์แก่ผูผ้ บู ริ หารและคณ
ณะกรรมการบริรษัท รวมทัง้
มุง่ เน้ นนทําความเข้ าใจจและความมัน่ ใจแก่
ใ ผ้ มู ีสว่ นได้ด้ สว่ นเสีย ซึง่ เมืมื่อวันที่ 9 กันยาายน 2557 ศาลลแพ่งได้ อา่ นคําพิพากษาศาล
อุทธรณ
ณ์ ให้ ยกฟ้องขอองโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจําเลยยได้ กระทําการโโดยสุจริ ตทังก่
้ อนและหลั
น
งเข้ าทําาสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
ฒ
และจําาเลยไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์ก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่
ญ วมพัฒนาาโครงการ และจํจําเลยไม่ต้องคืนเอกสาร
น
13
ฉบับซึ่งเป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหหงสาเดิมแก่โจททก์ ฝ่ ายโจทก์ได้
ไ ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอ
พ
อุทธรณ์ตอ่ ศาลลฎีกาและฝ่ าย
า กาฟ้องแแย้ งต่อศาลฏีกาแล้ ว ขณะนี ้คดีดีเข้ าสูก่ ระบวนกการพิจารณาในช
นชันฎี
้ กาตังแต่
้ ปี 2558 และ
จําเลยไได้ ยื่นคําแก้ ฎีกาและฎี
คาดว่าาน่าจะใช้ เวลาในนการพิจารณาคคดีนี ้อีกประมาณ
ณ 3 - 5 ปี ผู้บริ หารเชื่อมัน่ ในการดําเนินงานนโดยสุจริ ตของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ร์ จํากัด ในโครงการหงสาฯ
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการปประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัรั พย์ ถาวร
ที่ดนิ ออาคาร และสิ่งปลู
ง กสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2558
ที่ดิน ออาคารและอุปกรณ์
ก รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคา
ม
าทุน และแสดงด้ วยราคาทุนหักั ค่าเสื่อมราคาาสะสม
ค่าเสื่ออมราคาคํ านวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื่ อลดรราคาตามบัญชี ของสินทรั พย์์ แต่ละชนิ ดตลลอดอายุการให้ห้ ประโยชน์ ที่
ประมาาณการไว้ ของสิสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ไ ้
10 ปี
ตามอายุเหมืองหรื
อ อ 5 ถึง 200 ปี แล้ วแต่อย่างใดจะตํ
า
่ากว่า
5 ถึง 20 ปี
4 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

สส่วนปรับปรุงที่ดิดิน
ออาคาร สิง่ ปลูกสร้ างและส่วนปปรับปรุงอาคารร
เเครื่ องจักรและออุปกรณ์โรงงานน
เเครื่ องตกแต่ง
เเครื่ องมือและเคครื่ องใช้ สํานักงาาน
รรถยนต์
ออุปกรณ์ภายใต้้ สญ
ั ญาเช่าทางงการเงิน
-

รายละเอียดขอองที่ดินของบริษัษทฯ และบริ ษัททย่อย
ผู้ถือครองง

ขนาด (ไร่)

ประเภทถือสิ
อ ทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

BP

345-3-74*

ปลอดภาระะผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (BPP-1)

มูลค่าตามบั
า
ญชี
(เหรียญสหรัฐ)
1,1179,130.28

2. อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

BP

209-3-62*

ปลอดภาระะผูกพัน

ทําเหหมืองถ่านหิน (LPP-2)

74,036.13

BMC

412-3-62

ปลอดภาระะผูกพัน

ทําเหมือง

62,820.01

ที่ตงั ้

3. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

รวม

1,3315,986.42

หมายเหตุ : * ขนาดของพื ้นทีที่ที่ใช้ ในการทําเหหมือง
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- รายลละเอียดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้
ก างของบริ ษษัั ทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการ

บริ ษัท

ลักษณะกกรรมสิทธิ

1. อาคารสํสํานักงานและบ้ านพั
า ก อ. ลี ้
จ. ลําพูน
2. อาคารสํสํานักงานโรงเก็บวั
บ สดุและบ้ านพักั
ต. สบปปราบ อ. แม่ทะ จ. ลําปาง
3. อาคารสํสํานักงานและบ้ านพั
า ก เหมือง
Jorongg Indonesia
4. ท่าเรื อ เหมือง Jorong Indonesia

Banpu

บริ ษัท Banpu
B
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Banpu
B
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Jorong
J
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Jorong
J
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Inddominco
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Inddominco
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Inddominco
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Kitadin
K
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Kitadin
K
เป็ นเจ้จ้ าของ

Banpu
Jorong
Jorong

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี
( ยญสหรัฐ)
21,270.78

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระะผูกพัน

124,324.41

ไม่มีภาระะผูกพัน

14,275.73

ไม่มีภาระะผูกพัน

59,384.52

ไม่มีภาระะผูกพัน

13,090,198.41

ไม่มีภาระะผูกพัน

34,745,919.10

ไม่มีภาระะผูกพัน

88,846,199.50

ไม่มีภาระะผูกพัน

465,905.24

ไม่มีภาระะผูกพัน

616,452.74

ไม่มีภาระะผูกพัน

5. อาคารสสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Indom
minco Indonesiia
6. ท่าเรื อ เหมือง Indominnco Indonesia

Indomincco

7. เครื่ องจักั รและอุปกรณ์ เหมือง
Indom
minco Indonesiaa
8. อาคารสสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Kitadinn Indonesia
9. เครื่ องจัจักรและอุปกรณ์ เหมือง Kitadin
Indoneesia

Indomincco

10. อาคารสสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Trubaiindo Indonesiaa

Trubaind o

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้จ้ าของ

4,436,941.48

11. ท่าเรื อ เหมือง Trubaindo Indonesia

Trubaind o

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้จ้ าของ

174,334.96

12. เครื่ องจัจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Trubaiindo Indonesiaa
13. อาคารสสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Bharinnto Indonesia
14. เครื่ องจัจักรและอุปกรณ์ เหมือง Bharintto
Indoneesia
15. อาคารสสํานักงานและบ้ านพัก Trust

Trubaind o

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
B
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
B
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Taambang
Raya Usaaha Tama
เป็ นเจ้จ้ าของ
บริ ษัท Taambang
Raya Usaaha Tama
เป็ นเจ้จ้ าของ

3,242,525.26

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงิงินกู้กบั
ธนาคารรผู้ให้ ก้ ู
มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงิงินกู้กบั
ธนาคารรผู้ให้ ก้ ู
ไม่มีภาระะผูกพัน

598,662.64

ไม่มีภาระะผูกพัน

5,582,095.63

ไม่มีภาระะผูกพัน

725,532.05

ไม่มีภาระะผูกพัน

16,928,962.59

ไม่มีภาระะผูกพัน

16. เครื่ องจัจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trust

รวมม

Indomincco

Kitadin
Kitadin

Bharintoo
Bharintoo
Trust
Trust

169,672,985.04
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- รายละเอียดของสิสินทรัพย์ถาวรหหลักของกลุม่ บ ริิ ษัทในประเทศศออสเตรเลีย
รายการ

1. อาคารที่พพักอาศัยและที่ดิดิน
2. โรงงานแและเครื่ องจักรในนการทําเหมือง
3. อาคารที่พพักอาศัยและที่ดิดิน
4. โรงงานแและเครื่ องจักรในนการทําเหมือง
5. อาคารที่พพักอาศัยและที่ดิดิน
6. โรงงานแและเครื่ องจักรในนการทําเหมือง
7. โรงงานแและเครื่ องจักรในนการทําเหมือง
8. อาคารที่พพักอาศัยและที่ดิดิน
9. โรงงานแและเครื่ องจักรในนการทําเหมือง
10. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
11. อาคารทีที่พกั อาศัยและทีที่ดิน
12. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
13. อาคารทีที่พกั อาศัยและทีที่ดิน
14. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
15. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
16. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
17. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
18. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง

บริษัท

Airly Coal Pty

ลักษณะกรรมสิ
ษ
ทธิ

บริ ษัท Airly
A Coal Pty เป็
เ น
เจ้ าของ
Airly Coal Pty บริ ษัท Airly
A Coal Pty เป็
เ น
เจ้ าของ
Charbon CCoal บริ ษัท Charbon
C
Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Charbon CCoal บริ ษัท Charbon
C
Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Clarence CCoal บริ ษัท Clarence
C
Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Clarence CCoal บริ ษัท Clarence
C
Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Centenniial บริ ษัท Centennial
C
Drilling
Drilling PPty
Pty Lim
mited เป็ นเจ้ าของ
Limitedd
Centenniial
บริษัษท Centennial
Fassifern Pty Fassifeern Pty เป็ นเจ้ าของ
ข
Centenniial
บริษัษท Centennial
Fassifern Pty Fassifeern Pty เป็ นเจ้ าของ
ข
Centennial Coal บริ ษัท Centennial Cooal
Infrasstructure Pty เป็ปน
Infrastructture
Pty
เจ้ าของ
Centenniial
บริษัษท Centennial
Inglenook Pty Inglenoook Pty เป็ นเจ้ าของ
Centenniial
บริษัษท Centennial
Inglenook Pty Inglenoook Pty เป็ นเจ้ าของ
Ivanhoe CCoal บริ ษัท Ivanhoe Coal Pty
P
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Ivanhoe CCoal บริ ษัท Ivanhoe Coal Pty
P
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Centenniial
บริษัษท Centennial
Mandalongg Pty
Mandalong Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริษัษท Centennial
Centenniial
Manneringg Pty
Mannnering Pty เป็ น
เจ้ าของ
Centenniial
บริ ษัท Centennial
C
Myuuna
Myuna PPty
Ptty เป็ นเจ้ าของ
Centenniial
บริษัษท Centennial
Northern CCoal Northern Coal Servicce
Service PPty
Ptty เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าาตาม
บัญ
ญชี
(ล้ านเหหรี ยญ
ออสเตตรเลีย)
2.3

ภาระผู
ภ
กพัน

ไมม่มีภาระผูกพัน

125.2

ไมม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไมม่มีภาระผูกพัน

1.4

ไมม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไมม่มีภาระผูกพัน

98.1

ไมม่มีภาระผูกพัน

2.8

ไมม่มีภาระผูกพัน

49.0

ไมม่มีภาระผูกพัน

1.8

ไมม่มีภาระผูกพัน

36.8

ไมม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไมม่มีภาระผูกพัน

0.2

ไมม่มีภาระผูกพัน

10.1

ไมม่มีภาระผูกพัน

47.2

ไมม่มีภาระผูกพัน

260.0

ไมม่มีภาระผูกพัน

6.7

ไมม่มีภาระผูกพัน

56.1

ไมม่มีภาระผูกพัน

41.2

ไมม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิ
ษ
ทธิ

19. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง

Centenniial
บริษัษท Centennial
Newstan Pty Newstaan Pty เป็ นเจ้ าของ
ข
20. อาคารทีที่พกั อาศัยและทีที่ดิน
Centenniial
บริษัษท Centennial
Springvalee Pty Springvvale Pty เป็ นเจ้าของ
า
21. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง
Centenniial
บริษัษท Centennial
Springvalee Pty Springvvale Pty เป็ นเจ้าของ
า
22. โรงงานนและเครื่ องจักรใในการทําเหมือง Centennial Coal บริ ษัท Centennial Cooal
Comppany เป็ นเจ้ าขออง
Companny
รวม

มูลค่ าาตาม
บัญ
ญชี
(ล้ านเหหรี ยญ
ออสเตตรเลีย)
65.7

ภาระผู
ภ
กพัน

ไมม่มีภาระผูกพัน

1.4

ไมม่มีภาระผูกพัน

153.5

ไมม่มีภาระผูกพัน

3.0

ไมม่มีภาระผูกพัน

972.6

ข้ อมูลเเกี่ยวกับประททานบัตรและสิสิทธิ์ ในการปรระกอบธุรกิจ
1. รายลละเอียดเกี่ยวกับั ประทานบัตร และการส่งเสริริ มการลงทุนขอองบริ ษัทฯ บริษัษทั ย่อย และบริ ษษัทร่วม
โครงการ

ประทานบัตร
ต
เลขที่

อําเภออ

จังหวัด

เนื ้อที่
หมดอายุ
ไร่ -งาน-ตรว.

DONFAI

27564/149774

แม่ทะ

ลําปาง

181-2-10 16/11/63 บริ
บ ษัท บ้ านปู มินนเนอรัล จํากัด

อยู่ระหว่างการขขอ
เวนคื
เ นประทานบบัตร

LP-2

24414/144775 แม่ทะ-สบปปราบ ลําปาง

200-3-74 22/12/59 บริ
บ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27423/146663 แม่ทะ-สบปปราบ ลําปาง

237-2-28 23/06/59 บริ
บ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27501/150220 แม่ทะ-สบปปราบ ลําปาง

297-3-80 30/06/59 บริ
บ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

โดยบริรษัท

หมายเหตุ

BP-2
25982/160774
Expansion

ลี ้

ลําพูน

285-3-12 16/01/67 บริ
บ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) หยุดการทําเหมืมือง

BP-2
25983/160775
Expansion

ลี ้

ลําพูน

296-0-45 16/01/67 บริ
บ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) หยุดการทําเหมืมือง

หมายเหตุ :
อ ่ระหว่างการขออเวนคืนประทานนบัตร เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีความประสงค์ทําเหหมืองในพื ้นที่สมปทานแล้
มั
ว
- โครงงการ DONFAI อยู
- ประทานบัตรทุกแปลลงใน อําเภอแมม่ทะ จังหวัดลําปปาง ได้ หยุดกาารผลิต แต่พื ้นทีประทานบั
่
ตรเป็ปนพื ้นที่ร่วมโครงการทําเหมือง
า ด (มหาชน)
เดียววกันกับ บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากั
- ประททานบัตรใน อําเภภอลี ้ จังหวัดลําพูพน ได้ แจ้ งขอหยยุดการทําเหมือง
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 รรายละเอียดประะทานบัตรของบบริ ษัท บ้ านปู จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรั
ย
ฐฐอินโดนีเซีย
โครงการ
IndonesiaKalimantan

ประทานบัตร
เลขที่
05PB0318

เนื ้อที่
ไร่-งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
4,137
Kalimantan Hectares
อําเภอ

จังหวัด

หมดอายุ

โดยบริ ษษัท

หมายเหตุ

9 Dec 2029

PT. Jorong BBarutama
Greston (JJorong)

Prroduction Stage

7,341
Hectares
Indominco

01PB0435

Kitadin KTN 2003 00006
OP
(Embalut)

Prroduction Stage

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8 May 2028

PT. Indomincco Mandiri

Prroduction Stage

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegarra

2,973.3
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitaadin

Prroduction Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitaadin

Prroduction Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubainndo Coal
Mininng

Prroduction Stage

CCOW-BEKK Barito Utara & Central &
20Nov19977 Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

20 Nov 2027

PT. Bharinto Ekatama

Prroduction Stage

Bharinto
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 รายละเอียดปรระทานบัตรของงบริ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชนน) และบริ ษัทย่อยในประเทศอ
อ
ออสเตรเลีย

โครงการร

ประทานบัตั ร
เลขที่

อําเภออ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

NSW

2,745

11 Oct 2035

CENTENNIAAL AIRLY PTY
LIMITED

Production

NSW

7,735

18 Aug 2024

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD

Care &
Maintenance

NSW

2,541

14 Jan 2023

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
HARTLEY VA
VALLEY COAL
COMPANY PTY LIMITED
HARTLEY VA
VALLEY COAL
COMPANY PTY LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed

CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED

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

หมดอายุ

AIRLY

ML1331

ANGUS PLAACE

ML1424

ANGUS PLAACE

CCL704

AIRLY, COCO,
MORUNDURREY &
BANDAMORRA
WOLGAN, COX,
C
COOK &
MARANGARROO
COX & LIDSDALE

ANGUS PLAACE

ML1699

COOK

NSW

30.6

26 June 2035

ANGUS PLAACE

ML1720

COOK

NSW

158.9

23 Nov 2036

BLUE
MOUNTAINSS
BLUE
MOUNTAINSS
CHARBON

CCL738

LETT

NSW

1,116

28 Sep 2025

ML1457

LETT &
MARANGARROO
CLANDULLAA

NSW

185.1

3 Nov 2020

NSW

0.4097

11 Aug 2026

CHARBON

MPL526

NSW

7.106

14 Dec 2024

CHARBON

MPL499

WELLS,
CLANDULLAA &
RYLSTONE
CLANDULLAA

NSW

0.7917

28 May 2026

CHARBON

ML1318

CLANDULLAA

NSW

983

28 Jun 2026

CHARBON

ML1384

CLANDULLAA

NSW

195.5

19 Jan 2017

CHARBON

ML1501

CLANDULLAA

NSW

13

21 Dec 2022

CHARBON

ML1545

CLANDULLAA

NSW

204.65

9 Jan 2025

CHARBON

CCL732

CLANDULLAA

NSW

1024

2 Dec 2025

CHARBON

MPL670

NSW

9.92

26 Mar 2024

CHARBON

ML1524

RYLSTONE &
CLANDULLAA
CLANDULLAA

NSW

20.26

28 Oct 2023

CHARBON

MPL964

CLANDULLAA

NSW

4.932

20 Nov 2023

CHARBON

MPL270

CLANDULLAA

NSW

213.7

28 Apr 2026

MPL505

โดยยบริ ษัท

หมายเหตุ

Closed
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
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โครงการร

ประทานบัตั ร
เลขที่

อําเภออ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

CHARBON

ML1647

CLANDULLAA

NSW

570.9

17 Dec 2031

CHARBON

ML1663

CLANDULLAA

NSW

52.5

9 Jan 2033

CLARENCE

CCL705

CLWYDD,
MARANGARROO &
ROCK HILL

NSW

3,210

20 Dec 2026

CLARENCE

ML1354

CLWYDD & COOK
C

NSW

155.3

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, CO
OOK &
ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

CLARENCE

ML1721

CLWYDD,
MARANGARROO,
LETT
CLWYDD

NSW

5.11

7 Dec 2036

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1,628

IVANHOE
IVANHOE
MANDALONNG

ML1301
MPL348
ML1443

NSW
NSW
NSW

5.131
9.45
3,648

2 Feb 2030
12 Nov 2006
Renewal pendingg
28 Sep 2034
24 May 2025
1 Mar 2020

MANDALONNG

ML1543

CULLEN BULLEN
CULLEN BULLEN,
COX & FALNNASH
COX
COX
MORISSET, DORA
ONG
& MANDOLO
MANDOLONNG

NSW

172.5

25 Nov 2024

MANDALONNG

ML1431

MORISSET

NSW

2.093

27 May 2019

MANDALONNG

MPL191

COORUMBUUNG

NSW

0.5615

25 Feb 2023

MANDALONNG

CCL762

DORA, AWAABA,
MANDOLONNG,
MORISSET &
WALLARAH

NSW

2,940

13 Oct 2022

MANDALONNG

ML1553

MORISSET

NSW

64.32

7 Sep 2025

โดยยบริ ษัท

หมายเหตุ

CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
CHARBON CCOAL PTY
LIMITED
COALEX PTTY LIMITED
AND CLAREENCE COAL
INVESTMENNTS PTY
LIMITED
COALEX PTTY LIMITED
AND CLAREENCE COAL
INVESTMENNTS PTY
LIMITED
COALEX PTTY LIMITED
AND CLAREENCE COAL
INVESTMENNTS PTY
LIMITED
COALEX PTTY LIMITED

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Production

COALEX PTTY LIMITED
AND CLAREENCE COAL
INVESTMENNTS PTY
LIMITED
IVANHOE CCOAL PTY LTD
IVANHOE CCOAL PTY LTD

Production

IVANHOE CCOAL PTY LTD
IVANHOE CCOAL PTY LTD
CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD
CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD
CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD
CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD
CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD

Closed
Closed
Production

CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD

Production

Production

Production

Production

Closed
Closed

Production
Production
Production
Production

หน้ า 77

โครงการร

ประทานบัตั ร
เลขที่

MANDALONNG

ML1722

MANNERINGG

CCL721

MANNERINGG

อําเภออ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยยบริ ษัท

หมายเหตุ

MANDOLONNG,
MORISSET,
WYONG &
MUNMORAHH
MORISSET &
WALLARAH

NSW

3206

17 Dec 36

CENTENNIAAL
MANDALONNG PTY LTD

Production

NSW

3,526

29 Jul 2026

CENTENNIAAL
MANNERINGG PTY LTD

CCL719

WALLARAH

NSW

1,803.5

22 Dec 2020

CENTENNIAAL
MANNERINGG PTY LTD

MUNMORAHH

CCL720

NSW

3,735

16 Feb 2023

MUNMORAHH

CCL722

NSW

5,140

5 Jul 2019

CENTENNIAAL
MUNMORAAH PTY LTD
CENTENNIAAL
MUNMORAAH PTY LTD

MYUNA

MPL334

WALLARAH &
MUNMORAHH
MORISSET,
WALLARAH,
MUNMORAHH &
TUGGERAH
AWABA

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

NSW

33.3

19 Oct 2036

MYUNA

ML1370

WALLARAH

NSW

635

2 Dec 2016

MYUNA

ML1632

NSW

7,426

13 Oct 2022

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

AWABA,
COORUMBUUNG,W
ALLARAH &
MORISSET
COX

NSW

101

6 Dec 2024

NSW

3,308

31 Dec 2028

NEWSTAN

CCL764

NSW

108.8

18 May 2021

NEWSTAN

CCL763

AWABA &
COORUMBUUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

190.1

9 Jun 2022

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

20.23

24 Aug 2017

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

3

23 Oct 2027

NEWSTAN

ML1586

NSW

449.1

13 Oct 2022

NEWSTAN

ML1452

NSW

1587

6 Jul 2020

NEWSTAN

CCL727

AWABA &
COORUMBUUNG
AWABA &
COORUMBUUNG
TERALBA &
AWABA

NSW

2,194.08

CCL746

12 Aug 2027

Closed

CENTENNIAAL MYUNA PTY
LTD
CENTENNIAAL MYUNA PTY
LTD
CENTENNIAAL MYUNA PTY
LTD

Production

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD

Project

Production
Production

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
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โครงการร

ประทานบัตั ร
เลขที่

อําเภออ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

NEWSTAN

MPL328

AWABA

NSW

0.397

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

78

5 Aug 2015
Renewal pendingg
18 Sep 2016

NEWSTAN

MPL304

AWABA

NSW

0.07

25 Mar 2035

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

0.4047

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

NEWSTAN

MPL327

AWABA

SPRINGVALE

ML1303

SPRINGVALE

โดยยบริ ษัท

หมายเหตุ

CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance

25 Mar 2035

CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD

Care &
Maintenance

14.49

20 Jul 2023

NSW

1.041

LIDSDALE &
MARANGARROO

NSW

713

5 Aug 2015
Renewal pendingg
15 Dec 2034

CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Production

ML1588

COOK & CLW
WYDD

NSW

976 19
1 Oct 2027

Production

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

9 Mar 2025

SPRINGVALE

MPL314

LIDSDALE &
MARANGARROO
LIDSDALE

NSW

95.98

3 Aug 2035

SPRINGVALE

ML1323

NSW

30.24

3 Aug 2035

SPRINGVALE

ML1537

LIDSDALE &
MARANGARROO
MARANGARROO

NSW

4.125

16 Jun 2024

SPRINGVALE

ML1326

NSW

2157

18 Aug 2024

SPRINGVALE

ML1352

CLWYDD, CO
OOK ,
COX &
MARANAGRROO
COX & LIDSDDALE

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD

NSW

7.6

23 Jun 2036

Production

SPRINGVALE

ML1448

LIDSDALE

NSW

95.16

31 May 2020

SPRINGVALE

ML1670

COOK

NSW

0.3

17 Feb 2033

WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN

CL361

LIDSDALE

NSW

14.26

16 Jul 2032

PLL133

LIDSDALE

NSW

16.51

10 Aug 2024

ML204

LIDSDALE &
COOK

NSW

10.12

27 May 2033

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD

WESTERN
MAIN

CL394

LIDSDALE

NSW

17

27 May 2034

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD

Closed

WESTERN
MAIN

ML564

LIDSDALE

NSW

19.75

2 May 2023

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD

Closed

Production
Production
Production
Production
Production

Production
Production
Closed
Closed
Closed
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โครงการร
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
AIRLY

ประทานบัตั ร
เลขที่

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

NSW

723.5

3 Jul 2027

COX

NSW

1.476

5 Jul 2035

AIRLY, COCO,
MORUNDURREY &
BANDAMORRA

NSW

2,745

11 Oct 2035

อําเภออ

รัฐ

CCL733

COX & LIDSDALE

ML1319
ML1331

โดยยบริ ษัท

หมายเหตุ

CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL
SPRINGVALLE PTY LTD
CENTENNIAAL AIRLY PTY
LIMITED

Closed
Closed
Production

หมายยเหตุ :
- NSW : รัฐ Neew South Wales ประเทศออสเตร เลีย
- The District iss the Parish or Parishes
P
includeed in the Conceession

 รายละเอียดปรระทานบัตรของงบริ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชนน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรั
อ
รัฐประชาชนจีน
อําเภอ

จังหวัด

เนื ้อที่
ตร.กม.

หมดอายุ

โดยบริ ษษัท

หมายเหตุ

Gaohe Mine C1000002010110
1110077581

Changzhi
County,
Changzhi
City

Shanxi

65.4

14 Oct 2040

Shanxi Gaohhe Energy
Companyy Ltd.

Prroduction Stage

Hebi Mine

Hebi City,

Henan

23.4825

โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

10000005200880

14 July 2035 Hebi Zhong TTai Mining Prroduction Stage
Co.,Lttd.

ข้ อมูลเกี่ยววกับธรณีวทิ ยาาและปริมาณแร่ สาํ รอง
1. ปริ มาณททรัพยากร (Resources) และสํารองถ่านหิน (Reserves)
ปริ มาณสํารองถ่านหินของบริ
ข ษัทฯ และบริ ษัทย่ออยที่ดําเนินการเหมืองถ่านหินในประเทศไทย
ใ
ย สาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย
ณรัฐประชาชนจีจีน ออสเตรเลีย โดยข้ อมูลจาากการประเมินจะถู
น กนํามาใช้ในการวางแผนนการผลิตและพพัฒนาเหมือง
สาธารณ
ถ่านหินขของบริ ษัทในอนนาคต สําหรับรายงานปริ
ร
มาณ
ณสํารองถ่านหินนี
น ้ได้ จดั ทําขึ ้นและตรวจสอบรัรับรองโดย บริรษัทที่ปรึกษา
3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท SRK Consulting (UK) บริ ษษัั ท บริ ษัท Runge Limited (AAustralia) และะ บริ ษัท Marshhall Miller &
Associaates (USA)
ผลการปประเมินได้ แบ่งประเภทปริ
ป
มาณ
ณถ่านหินออกเป็ป็ น Reserves และ Resourcces ตามแนวท างของ Internaational Coal
Reportss Standards ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั มาตรฐานนการจัดทํารายยงานของ Thee Australasiaan Code for Reporting
Mineral Resources and Ore Reserrves หรื อที่เรี ยกกว่า “JORC Code”
ในการศึกษาปริ มาณสํารองถ่
า านหิน ส่สวนที่เป็ น Coaal Resources หมายถึงปริ มาณถ่
า านหินทังห
้ หมดที่ประเมินได้ ตามวิธีการ
ปริ มาณสํารองถ่
า านหินนี ้คิดเฉพาะปริ มาาณที่มีศกั ยภาพพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกั
บ นในระดับ
สํารวจ
เ นส่วนหนึง่ ขออง Coal Resources ซึง่ ได้
สากล สส่วนปริ มาณสํารองถ่านหินที่เป็ น Marketabble Coal Reserves ได้ รวมไว้เป็
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มีการศึกกษาเชิงวิศวกรรรมและพร้ อมทังมี
ง้ การประเมินนปริ มาณสํารองงถ่านหินที่คาดวว่าจะผลิตได้ ในนเชิงพาณิชย์โดยคํานึงถึง
ปั จจัยราายได้ และต้ นทุนแแล้
น ว
ณ วันที่ 31 ธันั วาคม 2558 ปริ มาณสํารองงถ่านหิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ไ ้
หน่วย : ล้านตัน
เหมืมืองถ่านหิน
1. อินโดนีนีเซีย
1.1 Jorong
1.2 Inddominco
1.3 Kittadin
1.4 Truubaindo
1.5 Bhharinto
2. ออสเตตรเลีย
2.1 Airly
2.2 Anngus Place
2.3 Chharbon
2.4 Claarence
2.5 Maandalong
2.6 Myyuna
2.7 Sppringavale
2.8 Neewstan
2.9 Neubeck (Projecct)
3. จีน
3.1 Gaohe
3.2 Hebi Zhongtai
รวม

ปริ มาณสํารองถ่านหิน
ปริ มาาณถ่านหินสํารออง ปริ มาณ
ณการขาย
ปริ มาณถ่านหิหินสํารอง
ณ 31 ธ.ค. 2557
ม.ค. – ธ.ค. 2558
ณ 31 ธ.ค. 2558
251.2
27.8
223.4
2
2.5
1.3
1.2
88.3
13.0
75.3
8.0
3.6
4.4
52.7
7.1
45.6
99.7
2.8
96.9
377.4
14.8
362.6
3
32.5
0.7
31.8
66.5
0.3
66.2
0.6
0.5
0.1
46.4
2.3
44.1
94.7
5.7
89.0
33.6
1.7
31.9
39.4
3.5
35.9
56.2
56.2
7.5
7.5
192.3
9.0
183.3
22.1
1.2
20.9
170.2
7.8
162.4
820.9
51.6
769.3
7
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2.

คําศัพั ท์สําคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ข้ องกับธรณีวิทยยา และคําศัพท์ทเฉพาะเกี่ยวกับธุ
บ รกิจการทําเหหมืองถ่านหิน

คําศัพท์เกี่ยวกับถ่านหิน (เรี ยงลํลําดับอักษรภาาษาอังกฤษ)
หมมวด B
Baarge

คํคาแปล
เรืเ ือท้ องแบนสํา หรับขนส่งสัมภาระหนั
ภ
กไปตามแม่นํ ้า โดยมีขขนาดระวางบรรรทุกสินค้ า
ได้
ไ ประมาณ 8,0000 – 10,000 ตันต่อลําต่อเทียว
่

Beelt Conveyor

สายพานลํ
ส
าเลียยงถ่านหิน

Cooal Blending

การผสมถ่
ก
านหินนคุณภาพต่างกกัน เพื่อให้ ได้ คณภาพถ่
ณ
ุ
านหินตตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
อ

Booom Stacker

เครื
เ ่ องโปรยกองงถ่านหิน ใช้ ในกการโปรยถ่านหิหนลงมาเป็ นกอ งๆ บนลานเก็บกอง
บ

หมมวด C
Cleean Coal Technology

คํคาแปล
เทคโนโลยี
เ
ถ่านหิหินสะอาด เป็ นเทคโนโลยี
น
ใหมม่ที่คิดค้ นขึ ้นเพื่ออการใช้ ถ่านหินที
น ่มี
ประสิ
ป ทธิภาพแลละประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น รวมทังช่
้ วยปกป้องงสิง่ แวดล้ อม อาาทิเช่น การ
กํกาจัดสิง่ เจือปนนต่างๆ ออกจากกถ่านหิน การเพิพิ่มประสิทธิภาพพในการเผาไหม้ ถ่านหิน
และลดมลพิ
แ
ษที ่เกิดระหว่างกาารเผาไหม้ ตลออดจนการกําจัดดมลพิษที่เกิดจาากการเผา
ไหม้
ไ และป้องกันนผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

Cooking Coal (หรืรื อ
Meetallurgical Cooal)

ถ่ถานหินที่ใช้ ในกการถลุงเหล็ก

Cooal Gasificatioon

เทคโนโลยี
เ
ที่เปลีลี่ยนสถานะถ่านหิ
น นให้ เป็ นก๊ าซ

Cooal Reserve

ปริ
ป มาณถ่านหินนสํารอง ได้ รวมไว้
ว เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coall Resourcess ซึง่ ได้ มี
การศึ
ก กษาเชิงวิศศวกรรมและพร้ร้ อมทังมี
้ การปรระเมินปริ มาณถถ่านหินสํารองทีที่คาดว่า
จะผลิ
จ ตได้ ในเชิงงพาณิชย์โดยคํคํานึงถึงปั จจัยราายได้ และต้ นทุนนแแล้ ว

Cooal Resource

ปริ
ป มาณถ่านหินนทังหมดที
้
่ประเเมินได้ ตามวิธการสํ
ีก ารวจ ปริ มมาณสํารองถ่านหิ
น นนี ้คิด
เฉพาะปริ
เ
มาณทีที่มีศกั ยภาพในนทางเศรษฐศาสสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ป็ นที่ยอมรับกันในระดั
น
บ
สากล
ส

Cooal Washing

กระบวนการแย
ก
ยกสิง่ ที่ไม่ต้องการออกจากถ่านหิ
นน
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หมมวด C
Coost Insurance & Freight
Disscharging Porrt (หรื อ
CIFF)

คํคาแปล
ผูผ้้ ขายรับภาระใในค่าสินค้ าที่ได้ รวมค่าขนส่งซึงจะขนส่
ง่
ง สินค้ าไปจนถึงท่าเรืรื อของผู้ซื ้อ
และค่
แ าประกันภภัยการขนส่งสินค้
น าเพื่อคุ้มครอองความเสี่ยงต่ออความเสียหายยหรื อ
สูสญเสียของสินคค้ าในระหว่างกการขนส่งด้ วย

Cruusher

เครื
เ ่ องโม่ถ่านหิน เพื่อย่อยถ่านหิ
น นให้ ได้ ขนาดดก่อนลําเลียงไปปตามสายพาน

หมมวด D
Deemurrage Chaarges

คํคาแปล
ค่คาเสียเวลาของงเรื อ หรื อค่าเสียเวลาของตู
ย
้ สนค้
นิ าที่ไม่สามารถถนําออกจากท่าได้ ตาม
เวลาที
เ
่กําหนด ((ภายในเขตท่าเรื อ)

Duumping Area

บริ
บ เวณสําหรับทิ ้งดิน

หมมวด F
Finnished Coal (หหรื อ FC)

คํคาแปล
ถ่ถานหินที่ผา่ นกกระบวนการบดจนได้ ขนาด

Freee On Board Loading
Poort (หรื อ FOB))

ผูผ้้ ขายส่งมอบสินนค้ า ข้ ามกาบเเรืือลงในระวางเรื อ ค่าใช้ จ่ายนนอกเหนือจากนีนี ้และความ
เสี
เ ่ยงต่างๆ เป็ นนของผู้ซื ้อ

หมมวด H
Haauling Road

คํคาแปล
เส้
เ นทางขนส่งถ่ านหิน

Heeating Value

ค่คาความร้ อนขอองถ่านหิน หน่วยเป็
ว นกิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม (kcal/kg)

หมมวด L
Longwall Miningg:

คํคาแปล
การทํ
ก าเหมืองแบบบกําแพงยาว เป็ นเทคนิคการทําเหมืองใต้ ดดิิ นแบบหนึง่ ทีมี่มกี ารใช้
เครื
เ ่ องจักรหลัก คือ หัวตัดถ่านหิ
น น (Shearer) และระบบคํ ้ายัยันไฮดรอลิค (HHydraulic
Jacks)
J
เพื่อขุดถถ่านหินทีละส่วน
ว เป็ นแนวระนนาบ ตลอดแนววการวางตัวของงชันถ่
้ าน
หิน
คํคาแปล
ความชื
ค
้นของถ่าานหิน

หมมวด M
Mooisture
Mt
ย่อมาจาก Millionn Tonne

ปริ
ป มาณล้ านตัน
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หมมวด M
Mtppa
ย่อมาจาก Millionn Tonne
per Annum
หมมวด O
Oppen–Cut
(หรืรื อ Open-Pit)

คํคาแปล
เป็
เ นการวัดปริ มมาณถ่านหินที่ขดได้
ุ ในหน่วยล้ล้ านตันต่อปี

Ovverburden

ดินปิ ดทับ เปลืออกดิน ชันดิ
้ นหรืรื อมวลหินที่ปิดทับในส่วนด้ านนบนของถ่านหิน ซึง่ เป็ น
ส่สวนที่จะต้ องถูกกขุดออกก่อนทํทําการขุดถ่านหิน

หมมวด P
Poort Stockyard

คํคาแปล
ลานกองเก็
ล
บถ่าานหิน

หมมวด R
Ruun-of-Mine Cooal
(หรืรื อ ROM)

คํคาแปล
ถ่ถานหินที่ขดุ ขึนมาจากเหมื
้น
อง

หมมวด S
Seeam (หรื อ Bedd):

คํคาแปล
ชัชนถ่
้ านหิน

Ship Loader:

ระบบอุ
ร
ปกรณ์ลลํํ าเลียงถ่านหินลงเรื อเดินสมุทร

Strripping Ratio:

อัอตราการเปิ ดห น้ าดินต่อถ่านหิหิน

Sulfur:

ค่คาซัลเฟอร์ ในถ่ านหิน

หมมวด T
Thermal Coal
(หรืรื อ Steam Cooal):

คํคาแปล
เป็
เ นถ่านหินประะเภทเชื ้อเพลิงให้
ใ ความร้ อน

tphh
ย่อมาจาก tonne per hour
หมมวด V
Veessel

เป็
เ นหน่วยวัดอัตตราการลําเลียงหรื
ง อขนถ่ายสิงของ
ง่
โดยวัดเป็ปนตันต่อชัว่ โมง

คํคาแปล
วิธีการทําเหมืองงแบบเปิ ดหน้ าดิน

คํคาแปล
เรืเ ื อขนส่ง สินค้ าาโดยการบรรททุกสิน ค้ า ลงในนระวางเรื อใหญ
ญ่ ส่วนใหญ่ ใช้ ในการขน
สินค้ าแบบเทกออง (Bulk Cargo) มักมีเส้นทางเดิ
น
นเรื อแบบบจากเมืองท่าต้
า นทางถึง
เมื
เ องท่าปลายททาง (End to end)
e มีขนาดระะวางบรรทุกสินนค้ าได้ ประมาณ
ณ 10,000 –
100,000
1
ตันต่ออลําต่อเที่ยว
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หมมวด W
Waashed Coal

คํคาแปล
ถ่ถานล้ าง คือถ่านนหินที่ผา่ นกระะบวนการล้ างถ่านหินแล้ ว

คําศัพท์สําคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรี ยยงลําดับอักษรรภาษาอังกฤษ
ษ)
คําศัพท์
Cooal Power Plant

คํคาแปล
โรงไฟฟ
โ
้ าประเภภทใช้ ความร้ อนจากเชื
น
้อเพลิงถ่ถานหิน

Coombined Heat and
Poower Plant
(โรรงไฟฟ้าพลังงาานร่ วม)

โรงไฟฟ
โ
้ าที่นําเออาเครื่ องกันหันก๊
น าซ และเครื่องกั
อ งหันไอนํ ้ามมาใช้ ร่วมกัน โดดยนําความ
ร้ อนจากไอเสี ยยที่ อ อกจากเคครื่ื อ งกัน หัน ก๊ าซที่ มี ความร้ อนนสูง ไปผ่า นหม้ม้ อ นํ า้ แล้ ว
ถ่ถายเทความร้ ออนให้ กบั นํ ้า ทําให้ นํ ้าเดือดกลาายเป็ นไอ ไปขับั กังหันไอนํ ้า ซึ่งต่ออยู่กบั
เพลาของเครื
เ
่ องงกําเนิดไฟฟ้า สามารถผลิ
ส
ตกรระแสไฟฟ้าออกกมาได้ อีกครัง้

Feed-in-tariff

อัอตรารับซื ้อไฟฟฟาคงที
้
่ตลอดอาายุโครงการ

Goodo Kaisha
(กาารลงทุนแบบจีจีเค)

การลงทุ
ก
นในปรระเทศญี่ปนโดย
ุ่ ยวิธีการจัดตังบ
้ ริ ษิ ัทประเภทจําากัดความรับผิด

Inddependent Poower
Prooducer (IPP)
Minne-mouth Powwer Plant

ผูผ้้ ผลิตไฟฟ้าอิสรระ

Thermal Power Plant

โรงไฟฟ
โ
้ าที่ใช้ พพลังความร้ อนจจากไอนํ ้าหรื อก๊ าซ จากการเผผาไหม้ เชื ้อเพลิงมาเป็
ง นต้ น
พลั
พ งขับเคลื่อนเเครื่ องกังหันไอ

โรงงานไฟฟ
โ
้ าที่ตตังอยู
้ ป่ ากเหมืองถ่
อ านหิน

Tokumei Kumiai structure โครงสร้
โ
างโทคุเมมอิ คุมิไอ ซึง่ เป็ป็ นการลงทุนโดยการเป็ นหุ้นส่ วนแบบญี่ปนต
ุ่ ตามสัญญา
ระหว่
ร างนักลงทุทุนและผู้ดําเนินกิ
น จการโดยนักลงทุ
ล นจะลงทุนจจํานวนหนึ่งให้ แก่ผ้ ดู ําเนิน
กิจการ ในรู ป ของเงินสด หรืรอทรัพย์สินที่มมูี ลค่า) โดยได้ ้ รับผลตอบแทนนในรู ปของ
สิทธิที่จะได้ รับสส่วนแบ่งปั นกําไรที
ไ ่เกิดจากกิจการที
ก ่ร่วมลงทุน
Traansmission Line

อุอปกรณ์ประเภททตัวนําทําหน้ าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ
ง
้ าไปสูสู่ ปลายทาง
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4.2 นโยบบายการลงทุนในบริ
ใ ษัทย่ อยและบริษัทร่ ว ม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเปป้าหมายในการรดําเนินงาน โดดยมุง่ เน้ นการลลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็ นหลักั เช่น การลงทุนในเหมือง
ไ ้ า รวมถึงธุ
ง รกิจที่เอื ้ออํา นวยและเป็ นประโยชน์ตอ่ การรทําธุรกิจในปั จจจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ถ่านหินนและในธุรกิจไฟฟ
เช่น ปประเทศไทย สาธารณรั
ส
ฐอินโดนี
โ เซีย สาธธารณรัฐประชาชนจีน ประเททศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิ
ป
ปไตย
ประชาาชนลาว ประเททศมองโกเลีย และประเทศญี
แ
่ปปุ่ น
ปี 25558 เหมืองถ่านหิ
น นในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซียมี ปริ มาณการผผลิต 28.5 ล้ านตั
น น ในประเททศออสเตรเลียมีปริ มาณการ
ผลิต 113 ล้ านตัน บริษัษทฯ ได้ เข้ าไปดํดําเนินการพัฒนนาธุรกิจในด้ านการจั
น ดหาเงินทุทน การสํารวจ การผลิต การขขนส่ง การจัด
ฒ
ลาดด้ วยมาตรฐฐานที่ทดั เทียมผผู้ผลิตถ่านหินและบริ
แ ษัทผู้ผลิตตไฟฟ้าในระดับสากล
บ
จําหน่าาย และการพัฒนาฐานการตล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในนบริ ษัทย่อยและะบริ ษัทร่วมในธธุรกิจหลัก 2 ธุรรกิจ คือ ธุรกิจถ่ถานหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า โดยมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมมูลค่ารวม 6444.27 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐฯ หรืรอ 23,250.74 ล้ านบาทหรื อมีสดั ส่วนเงิน
ลงทุนใในบริ ษัทร่ วมทังหมดคิ
งั ้
ดเป็ นร้ อยละ
อ 9.8 ของงสินทรัพย์รวมขของงบการเงินรวมตามวิธีสว่ นนได้ เสีย และมีมีเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยมูลค่ารวม 1,022.38 ล้้ านเหรี ยญสหรัรัฐฯ หรื อ 36,8892.22 ล้ านบบาท หรื อมีสดั สส่วนเงินลงทุนในบริ
ใ ษัทย่อย
น พย์รวมของงงบการเงินเฉพพาะบริ ษัทตามวิธิ ีราคาทุน (ดูดูรายละเอียดตาามหมายเหตุ
ทังหมด
้ ดคิดเป็ นร้ อยละะ 27.4 ของสินทรั
ประกออบงบการเงินข้ อ 13 เงินลงทุนในบริ
น ษัทย่อยแและส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้ค้ า)
ในส่วนนของการบริ หารบริ ษัทย่อย บริ
บ ษัทฯ ควบคุมมดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยการส่งกกรรมการหรื อผู้บริ
บ หารเข้ าไป
เป็ นตัววแทนในบริ ษัทย่ยอยในจํานวนมมากกว่ากึง่ หนึง่งของจํานวนคณ
ณะกรรมการทังหมดของบริ
ง้
ษัท ย่อยนันๆ
้ แลละใช้ นโยบาย
การบริริ หารงานเช่นเดีดียวกับของบริษัษทั ฯ เป็ นแบบบ Matrix Organization และในส่วนขอองบริ ษัทร่วม บริ ษัทฯ ได้
ควบคุมมดูแลโดยการสส่งกรรมการหรือผู
อ ้ บริ หารเข้ าไปปเป็ นกรรมการรตามสัดส่วนกาารถือหุ้น ซึง่ ผู้เป็ นกรรมการจะะต้ องผลักดัน
ให้ บริ ษษัทร่วมนันๆ
้ ดําเนินการให้ เป็ นผลสํ
น าเร็จในเรืรื่ องสําคัญๆ เชช่น ให้ ได้ ผลตาามเป้าหมาย ใหห้ มีการบริ หารงงานที่โปร่งใส
และมีกการรายงานผลลประกอบการทุกเดือน ให้ สาามารถจ่ายเงินปัปนผลได้ ตามเปป้าหมาย และะไม่ลงทุนเกินจํานวนที่ได้ รับ
อนุมตั ิ
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5. ข้ อพพิพาททางกกฎหมาย
1) ในระหวว่างปี 2550 บุคคลและกลุ
ค
ม่ บริิษัท (“โจทก์”) ซึง่ เคยเป็ นผู้พัพฒ
ั นาโครงการเหมืองถ่านหินแและโรงไฟฟ้าในนสาธารณรัฐ
ประชาธิธิปไตยประชาชชนลาว (“โครงกการหงสา”) ได้ ยยืื ่นฟ้องบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้านปู อินเตอร์ เนนชัน่ แนล จํากัดั และบริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด(มหาชน)
ด
(ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นใน Hoongsa Power Company
C
Limmited โดย Honngsa Power
ม
องถ่ถ่านหินและโรงไไฟฟ้าจากรัฐบาาลของสาธารณ
ณรัฐประชาธิปไตตยประชาชน
Compaany Limited เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานเหมื
ลาว (“รัรัฐบาลลาว”)) และผู้บริ หารขอองกลุม่ บริ ษัท 3 คน เป็ นจําเลลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าาจําเลยหลอกลลวงโจทก์โดย
เข้ าร่วมมทําสัญญาร่วมพั
ม ฒนาโครงกาาร เพื่อประสงค์ค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสา แลละได้ ใช้ สทิ ธิไม่ สุจริ ตในการราายงานเท็จทํา
ให้ รัฐบาาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงกการหงสาของโจจทก์ เพื่อที่บริษัษทจะได้ เข้ าทําสั
า ญญาสัมปทาานกับรัฐบาลลลาวเอง โดย
เรี ยกร้ อองให้ จําเลยชดใใช้ คา่ เสียหายให้ห้ แก่โจทก์เป็ นคค่าข้ อมูลโครงการหงสาจํานวนน 2,000 ล้ านบบาท ค่าลงทุนในการศึ
ใ
กษา
และค่าใใช้ จ่ายในโครงกการหงสาจํานววน 2,000 ล้ าานบาท และคค่าขาดประโยชนน์จากการที่ถกู รั ฐบาลลาวยกเเลิกสัมปทาน
โครงกาารหงสาอีกจํานวน
น 59,500 ล้ านบาท
า
รวมเป็ นนค่าเสียหายทังสิ
ง้ ้น 63,500 ล้านบาทพร้
า
อมด อกเบี ้ย
ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้ มีคําพิพากกษาว่าจําเลยไมม่ได้ ผิดสัญญาร่รวมพัฒนาโครงงการหงสา โจททก์ผิดสัญญา
ฒนาโครงการหงงสา แต่จําเลยกระทํ
เ
าละเมิมิดด้ วยการนําเอาข้
เ อมูลโครงกการหงสาของโจจทก์ (สําหรัรับการพัฒนา
ร่วมพัฒ
โรงไฟฟฟาขนาด
้
600 เมมกกะวัตต์) ไปใใช้ ในการพัฒนนาโครงการหงสาสําหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,8000 เมกกะวัตต์ในปั
น จจุบนั
แ ษัท บ้ านนปู เพาเวอร์ จํจากัด (มหาชนน) ต้ องชดใช้ คา่ าเสียหายให้ แก่กโจทก์เป็ นค่า
และพิพพากษาให้ จําเลยยเฉพาะบริ ษัทและบริ
ข้ อมูลจํานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าลงทุนในการรศึกษาและค่าใช้
ใ จ่ายในโครงกการหงสาอีกจําานวน 2,000 ล้ านบาท รวม
เป็ นเงินนจํานวน 4,0000 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ย้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจจะชําระเสร็จสิน้น และชดใช้
ค่าเสียหหายอันได้ แก่คาขาดประโยชน์
า่
น์ในอนาคตที่จะะได้ รับจากการพพัฒนาโครงการรเป็ นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปี ละ
860 ล้ าานบาท และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปี ละ 1 ,380 ล้ านบาทท ชําระทุกสิ ้นปีป เป็ นจํานวนรววม 27,740 ล้านบาท รวม
ค่าเสียหหายทังสิ
้ ้น 31,7740 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ศาลแพ่งไได้ ยกฟ้องบริ ษทั บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด และผู้บริหารของกลุม่
บริ ษัท
ํา พากษาให้ ยกกฟ้องโจทก์ โดยยให้ เหตุผลว่าจําเลยได้
า
กระทํากการโดยสุจริ ตทัง้ ก่อนและหลัง
ต่อมาในนปี 2557 ศาลลอุทธรณ์ได้ มีคาพิ
เข้ าทําสัญญาร่วมพัฒนาโครงการและ
น
ะจําเลยไม่ได้ กระะทําละเมิดต่อโจจทก์ แต่ฝ่ายโโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
ฒ
และจําเเลยไม่ต้องคืนเออกสาร 13 ฉบับั ซึง่ เป็ นเอกสสารข้ อมูลโครงกการหงสาแก่โจททก์ ซึง่ ฝ่ ายโจททก์ได้ ยื่นฎีกาคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา
ก ส่วนฝ่ ายจําเลยได้ คําแก้ ฎีกกาและฎีกาในส่วนของฟ
ว
้ องแย้ งต่ตอศาลฎีกาแล้ ว ซึง่ คดีได้ เข้ าสูสก่ ระบวนการ
ณาในชันฎี
้ กาในปีปี 2558 และคาดว่าใช้ เวลาาการพิจารณาขอองศาลฎีกาประะมาณ 3-5 ปี โดยผู้บริ หารมัน่ ใจในการ
พิจารณ
ดําเนินงงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ าน ปูเพาเวอร์ จําากัด (มหาชน) ในนโครงการหงสาาว่าได้ กระทํากาารด้ วยความสุจริ ต
ง่
งโกเลียได้ ยื่นฟฟองบริ
้
ษัทย่อยแแห่งหนึง่ ในประะเทศมองโกเลียยและบริ ษัทย่อยอี
ย กแห่งหนึง่
2) บริ ษัทร่รวมทุนแห่งหนึงในประเทศมอ
ย อศาลชันต้
้ นในประเทศมอง
น
งโกเลีย โดยเรียกร้ องค่าเสียหายเป็
ห นจํานวนนเงิน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ในประเเทศออสเตรเลียต่
และให้ โโอนสัมปทานเหหมือง 3 ฉบับคืน
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เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายนน 2558 บริ ษัทย่ยอยแห่งหนึง่ ในนประเทศมองโกกเลีย ได้ รับคําตัดสินจาก Mineeral Resourcees Authority
of Monngolia (“MRAM
M”) เพิกถอนใบบอนุญาตสํารว จแร่จํานวน 2 ใบ และเมื่อวันที
น ่ 2 กรกฎาคมม 2558 บริ ษัทย่อยดังกล่าว
ได้ ยื่นอุทธรณ์คําตัดสินของ
น MRAM ต่ตอศาลปกครองง (Administrative Primary Court)
C
เพื่อขอยยกเลิกคําตัดสินของ
น MRAM
ดังกล่าว
ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยเชื่อว่าบริ ษัทมีข้อต่อสู้ที่หนักกแน่นเพียงพอใในการโต้ แย้ งกาารเพิกถอนใบออนุญาตดังกล่าว เนื่องจาก
MRAM ตัดสินเพิ
เ กถอนใบอนุญาตทั
ญ ง้ 2 ใบ โโดยอ้ างอิงคําตัดั สินชันต้
้ นของงอัยการชันต้
้ น (First Level Prosecutors)
P
การที่ M
นันเป็
้ นนการดําเนินการรผิดกระบวนกาารตามกฎหมายย
บริ ษัทยย่อยได้ รับความมเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายเกี่ ยวกับเรื่ องนี ้ ซึง่ ที่ปรึกษากฎหหมายไม่เห็นด้ ววยกับคําตัดสินดั
น งกล่าวของ
MRAM
M และแนะนําให้ห้ บริ ษัทย่อยยืนโต้
่น แย้ งสิทธิตอ่ MRAM และอุทธรณ์คําตัดสินของ
น MRAM ตต่อศาลปกครองง
นอกจาากนี ้ บริ ษัทย่อยได้
ย ยื่นโต้ แย้ งสิทธิตอ่ อัยการชัชันสู
้ ง (the Uppper Level Prosecutor) เพืพื่อขอเปลี่ยนแปปลงคําตัดสิน
้ ง (the Uppper Level Proosecutor) ได้ ตตัั ดสินเปลี่ยนแปปลงคําตัดสิน
ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมม 2558 อัยการรชันสู
้ ต้ น (First Leveel Prosecutorrs) โดยยืนยันยกคํ
ย าฟ้อง และะตัดสินว่าบริ ษัททย่อยไม่เคยยืนรายงานเท็
่น
จ
ชันต้
้ นขของอัยการชันต้
ต่อ MRRAM
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
2 บริ ษัทย่อยดั
อ งกล่าวได้ รับบสําเนาคําฟ้องงจากศาลแพ่งชันต้
้ น (Primaryy Civil Court) โดยมีเนื ้อหา
ข้ อกล่าวหาเหมือนกันกั
น บข้ อกล่าวหาาเดิมซึง่ เคยถูกยยกฟ้องเมื่อปี ทีผ่่ผานมา โดยบุคคลและกลุ
ค
ม่ บริริ ษัท (โจทก์) โตต้ แย้ งว่าตนมี
สิทธิในหุ้นจํานวนร้ อยละ 60 ในบบริ ษัทย่อยอีกแหห่งหนึง่ ซึง่ ข้ อกล่าวหาดังกล่าวได้ ถกู ยกฟ้องงโดยคําตัดสินของศาลแพ่ง
า 2558 คําตัดสินของศาลแแพ่งดังกล่าวให้ห้ เหตุผลว่าคําฟ้องและข้ อกล่าววหาไม่ชดั เจน ด้ วยเหตุที่ข้อ
ชันต้
้ น ลงวันที่ 5 มีนาคม
า
กล่าวหาเป็ นข้ อกล่าวหหาเดิมที่ปรึกษาากฎหมายให้ ความเห็นว่าผลกการตัดสินน่าจะะถูกยกฟ้องด้ วยยเหตุผลข้ อกล่าวหาไม่
ชัดเจน
3) ในระหวว่างปี 2553 DGT
D แจ้ งผลกการประเมินภาษีษี สําหรับปี 25551 แก่บริ ษัทย่ยอยแห่งหนึง่ ในนสาธารณรัฐอินโดนี
น เซียเป็ น
จํานวนนเงิน 9.33 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ และ 161,7699 ล้ านอินโดนีเซียนรูเปี ยะห์ หรื
ห อเทียบเท่ากับ 22.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โดยผู้บริิ หารของบริ ษัทย่
ท อยดังกล่าวไไม่เห็นด้ วยกับผผลการประเมินและได้ ยื่นหนังสือื อุทธรณ์ตอ่ ศศาลภาษี อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปี 2556 ศาลภาษี ของสสาธารณรัฐอินโโดนีเซียได้ พิพากษาให้ บริ ษัทย่ยอยดังกล่าวไม่ ต่ ้ องจ่ายภาษีทีท่ปี ระเมินโดย
ญ ฐ หากแตต่ต้องจ่ายสําหรัรับภาษี ที่ประเมิมินจํานวน 2.433 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ และ
DGT จจํานวนเงิน 6.990 ล้ านเหรี ยญสหรั
161,7669 ล้ านอินโดดนีเซียนรูเปี ยะหห์ หรื อเทียบเท่ากับ 15.43 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ ผู้บริ หารขอองบริ ษัทย่อยดังั กล่าวได้ ยื่น
อุทธรณ
ณ์ตอ่ ศาลฎีกาในนปี 2557 โดยยในเดือน ธันว าคม 2558 ศาาลฎีกาได้ สง่ คําพิพากษาซึง่ บริริ ษัทย่อยดังกล่าวชนะคดีไป
ยังศาลลภาษี เพื่อให้ ศาลภาษี
า
ออกคําพิพากษาให้ บริ ษษัทย่อยต่อไป
D แจ้ งผลการประเมินภาษี สสําหรับปี 25544 แก่บริ ษัทย่อยแห่
ย งหนึง่ ในสาาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน
4) ในระหวว่างปี 2556 DGT
เงิน 377.68 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐ เกี่ยวกับการจ่ายเงิ นปั นผล ซึง่ ผู้บริ
บ หารของบริษัทย่อยดังกล่าวไไม่เห็นด้ วยกับหลั
ห กการและ
ผลประเมิน และได้ ยื่นหนั
น งสือคัดค้ านการประเมิ
น
นดังกล่าว แต่ DGT
D ได้ ตอบปฏิฏิเสธคําคัดค้ านนในเดือนพฤษภภาคม 2557
2 กรกฎาคม 22557 นอกจากกนี ้ในระหว่าง
อย่างไรรก็ตาม ผู้บริ หารยื่นฟ้องต่อศาลภาษี ของสาธธารณรัฐอินโดนีนเซีย เมื่อวันที่ 25
ปี 25577 DGT แจ้ งผลลการประเมินภาษี สําหรับปี 2 555 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในนสาธารณรัฐอินนโดนีเซียจํานววนเงิน 14.30
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ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ เกีกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล ซึง่งผู้บริ หารของบบริ ษัทย่อยดังกลล่าวไม่เห็นด้ วยกกับหลักการและผลประเมิน
โดยผู้บริิ หารเชื่อว่าสามารถชี ้แจงกับ DGT ได้ เมื่ออวันที่ 25 กรกฎฎาคม 2557 ผูผ้้ บริ หารของบริริ ษัทย่อยดังกล่าวยื
า ่นหนังสือ
คัดค้ านนการประเมินไปปยัง DGT ต่อมาในวั
ม นที่ 6 ตุลลาคม 2558 ผู้บริ หารบริ ษัทย่ยอยดังกล่าวได้ ยยืื ่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลภาษี
ศ
ของ
สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย
นอกจากที่กล่าวไว้ ข้างต้
ง น ในระหว่างปี
ง 2557 DGTT ได้ แจ้ งประเมิมินภาษี เพิ่มเติมในส่
ม วนของกาารนําส่งภาษี เงินได้
น หกั ณ ที่
น ยญสหรัฐ โดยเป็ นผลจากกเงินปั นผลที่
จ่ายของงบริ ษัทย่อยสอองแห่งในสาธารรณรัฐอินโดนีเซี ยเป็ นจํานวนเงิงิน 16.7 ล้ านเหรี
จ่ายให้ กกับบริ ษัทใหญ่ของกลุ
ข
ม่ บริ ษัทในสาธารณรัฐอิ นโดนีเซีย เมือวั
่อ นที่ 15 มกรราคม 2557 ผู้บบริ หารของบริษัษทย่อยได้ ยื่น
หนังสืออคัดค้ านผลการรประเมินภาษีดัดงั กล่าวไปยัง DDGT และในเดือนพฤศจิ
อ
กายนน 2557 DGT ไได้ ตอบปฏิเสธคํคําคัดค้ านนัน้
ต่อมาในนระหว่างปี สิ ้นสุ
้ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25558 ผู้บริ หารบบริ ษัทย่อยดังกลล่าวได้ ยื่นฟ้องตต่อศาลภาษี ของสาธารณรัฐ
อินโดนีนเซีย
น เซียเป็ น
5) ในระหวว่างปี 2556 DGT แจ้ งผลกการประเมินภา ษี สําหรับปี 25552 แก่บริ ษัทย่ยอยแห่งหนึง่ ในนสาธารณรัฐอินโดนี
จํานวนนเงิน 28.63 ล้ลานเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่บบริ ษัทย่อยดังกล่
ก าวเห็นว่าหากกใช้ หลักเกณฑ์ฑ์เดียวกับภาษีทีท่ปี ระเมินเพิ่ม
จํานวนน 28.63 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ น่นาจะมีผลให้ บริรษัทย่อยดังกล่าวจ่
า ายภาษี เงินได้ สําหรับปี 25551 เกินไปเป็ นจํ
น านวน 21
ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ ดังนั
ง น้ ผู้บริ หารขของบริ ษัทย่อยดดังกล่าวได้ ยื่นคําร้ องขอให้ DGT
D เข้ ามาตรววจสอบภาษี เงินได้
น สําหรับปี
2551 เพื่อที่จะขอคืนภาษี เงินได้ ที่จายเกิ
่า นไปดังกล่าว แต่ในเดือนธั
น นวาคม 25556 DGT ได้ มมีี หนังสือตอบปฏิเสธการเข้ า
ค
นว่าการรปฏิเสธของ DDGT ดังกล่าวเเป็ นหลักฐาน
ตรวจสออบภาษี เงินได้ สํสาหรับปี 25511 ผู้บริ หารของงบริ ษัทย่อยมีความเห็
สําคัญเเกี่ยวกับการที่บริ
บ ษัทย่อยดังกลล่าวจะมีโอกาสสได้ รับคืนภาษีทีท่จี ่ายเกินไปดังกล่
ก าว
จึงงได้ ยื่นฟ้องต่อศาลภาษี
ศ
ของ
สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซียในเดื
ย อนกุมภาาพันธ์ 2557 เพืพื่อให้ ศาลมีคําสัง่ ให้ DGT เข้ข้ ามาตรวจสอบบภาษี เงินได้ สําหรั
ห บปี 2551
และขณ
ณะนี ้คดีอยูร่ ะหวว่างการพิจารณ
ณาของศาลภาษีษี
6) เมื่อวันที่ 30 เมษายนน 2557 DGT ได้ แจ้ งประเมินนภาษี สําหรับปปี 2555 ของบริ ษิ ัทย่อยแห่งหหนึ่ง จํานวนเงิน 0.96 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐโดยเป็ นผลจากราคาขา
ผ
ายถ่านหินระหวว่างบริ ษัทในเครืรื อ และจํานวนนเงิน 81,8566 ล้ านอินโดนีเซี
เ ยนรูเปี ยะห์
ง่ ้ บริ หารของ
หรื อเทียยบเท่ากับ 6.588 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นผลมมาจากตีความขข้ อกฎหมายการใช้ สนธิสญ
ั ญ าภาษี ซ้อน ซึงผู
บริ ษัทยย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับหลัลักการและผลปประเมิน โดยได้ ยื่นหนังสือคัดค้ านผลการประะเมินภาษี ดงั กลล่าว เมื่อวันที่
24 กรกกฎาคม 2557
ในระหวว่างปี 2558 DGT
D ปฎิเสธกาารอุทธรณ์ของบบริ ษัทย่อยแห่งหนึ
ห ง่ ในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย กรณี DGT ประเมิ
ป นภาษี
สําหรับปีี 2555 สําหรรับบริ ษัทย่อยดัดังกล่าวเป็ นจํานนวนเงิน 5.6 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ โดยผู้บริ หาารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่
เห็นด้ วยยกับผลการตัดสินใจของ DGTT และได้ ยื่นหนันังสือต่อศาลภาาษี แล้ วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมม 2558
เ ยถูกฟ้องเพื่อ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจํ
ย
านวน
7) เมื่อวันที่ 4 พฤษภภาคม 2557 บริ ษัทย่อยแหห่งหนึง่ ในสาธาารณรัฐอินโดนีเซี
500,0000 ล้ านอินโดนีนีเซียนรูเปี ยะห์หรื
ห อเทียบเท่ากับั 41.78 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ และค่าชดเชยกการใช้ ที่ดินจํานวน
น 11,700
ล้ านอินนโดนีเซียนรูเปี ยะห์
ย หรื อเทียบเทท่ากับ 0.98 ล้ าานเหรี ยญสหรัฐ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
น
2557 ศศาลแขวงได้ ตดสิ
ดั นให้ บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวจ่ายค่าเสีสียหายทังสิ
้ ้นจํานวน
า 400 ล้ านนอินโดนีเซียนรูรูเปี ยะห์ บริ ษัทย่อยจึงได้ ยื่นอุททธรณ์คําพิพากกษาของศาล
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แขวงต่ออศาลอุทธรณ์ และในเดือนกรรกฎาคม 25588 ศาลอุทธรณ์
ณ์ได้ มีคําพิพากษ
ษายกฟ้องของโโจทก์ โจทก์จงึ ได้
ไ ยื่นฎีกาคํา
พิพากษษาศาลอุทธรณ์
ณ์ตอ่ ศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 คดีนีนี ้อยูใ่ นกระบวนนการพิจารณาพพิพากษาของศศาลฎีกา
GT ได้ แจ้ งประเมินภาษี เพิ่มเติติมสําหรับปี 25552 เกี่ยวกับภาาษี เงินได้ และภ าษี หกั ณ ที่จ่าย ของบริ ษัท
8) ในระหวว่างปี 2557 DG
ย่อยแห่ห่งหนึง่ ในสาธารรณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิงิน 13.03 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐและ
แ 48,296 ล้ าานอินโดนีเซียนรู
น เปี ยะห์หรื อ
เทียบเทท่ากับ 3.88 ล้ านเหรี
า ยญสหรัฐ โดยเป็ นผลจจาก DGT ตีความค่
ว าบริ หารจัดั การและค่าใช้ช้ จ่ายทางการตตลาดที่บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวจ่ายให้ แก่กบริ ษัทว่าเป็ นการจ่
ก ายเงินปั นนผล ซึง่ ไม่เป็ นคค่าใช้ จ่ายทางภภาษี และต้ องหักกและนําส่งภาษีษี หัก ณ ที่
จ่าย ซึง่ ผู้บริ หารขอองบริ ษัทย่อยดังั กล่าวไม่เห็นด้ วยกับหลักการรและผลการปรระเมิน โดยไได้ ยื่นหนังสือคัดั ค้ านผลการ
ล 2557
ประเมินนภาษี ดงั กล่าวเเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
ในระหวว่างปี 2558 DGT
D แจ้ งผลกการประเมินภาษีษี สําหรับปี 25552 แก่บริ ษัทย่ยอยแห่งหนึง่ ในนสาธารณรัฐอินโดนี
น เซียเป็ น
จํานวนนเงิน 13 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐตามลําดับ โดยผู้บริ หารของบริษัษทย่อยดังกล่าว ไม่เห็นด้ วยกักับผลการประเมิมินและได้ ยื่น
หนังสือออุทธรณ์ตอ่ DG
GT แล้ วเมื่อวันที
น ่ 28 มีนาคมม 2558 ตามลําดั
า บ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่ออยดังกล่าวได้ จายเงิ
่ นภาษี ที่
ประเมินนแล้ วทังจํ
้ านวนน
9) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 DGT ได้ด้ แจ้ งประเมินภ าษี เพิ่มเติมในสส่วนของการนําส่
า งภาษี เงินได้ หหัก ณ ที่จ่ายขอองบริ ษัทย่อย
สองแห่งเป็ นจํานวนเงิน 38,618 ล้ านอิ
น นโดนีเซียนรู เปี ยะห์หรื อเทียบเท่
ย ากับ 2.85 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ โดยเป็ นผลลจากตีความ
น ิสญ
ั ญาภาษีซ้ซ้อนและนําส่งหหนังสือรับรองถิถิ่นที่อยู่ โดยผูผู้บริ หารของบริ ษษัทย่อยดังกล่าวไม่
า เห็นด้ วย
ข้ อกฎหหมายการใช้ สนธิ
กับผลกการประเมินและะได้ ยื่นหนังสืออุอทธรณ์ตอ่ DGGT แล้ วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558
2 อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทย่อยดั
อ งกล่าวได้
จ่ายเงินนภาษี ที่ประเมินแล้
น วทังจํ
้ านวนน
10) ในระหวว่างปี 2558 DG
GT ไม่รับคําร้ องขอคืนภาษี สําาหรับปี 2556 ของบริ
ข ษัทย่อยสีสี่แห่งในสาธารรณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวน
เงิน 8.55 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ ซึง่ การขอคืนภาษี ดงั กลล่าวเกิดจากเปลีลี่ยนแปลงวิธีการบั
า ญชีสําหรับบการรับรู้ต้นทุนการเปิ
น
ดหน้ า
ดิน อยย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริษัษทย่อยดังกล่าาวไม่เห็นด้ วยกับั ผลการตัดสินของ
น
DGT แและได้ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ตอ่
DGT แแล้ วเมื่อวันที่ 8 และ
แ 14 กรกฎาาคม 2558
11) ในระหวว่างปี 2558 DGT แจ้ งผลกการประเมินภาาษี สําหรับปี 2554 ถึงปี 25556 แก่บริ ษัทยย่อยสามแห่งในนสาธารณรัฐ
อินโดนีนเซียเป็ นจํานวนนเงิน 66.82 ล้านเหรี ยญสหรัรัฐ ผู้บริ หารของงบริ ษัทย่อยทัง้ สามยอมรับผลลการประเมินเพืพื่อที่จะมีสทิ ธิ
า
่ประกาศศในเดือนพฤศจิจิกายน 2558
ได้ รับลดดหย่อนค่า Administrative Sanctions ซึง่ เป็ป็ นไปตามข้ อกําหนดที
โดย Minister of Finance Regulatioon ของสาธารณ
ณรัฐอินโดนิเซีย บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ จ่ายภาาษี ที่ถกู ประเมินหลั
น งจากหัก
้ ้น 55.92 ล้ านเหรี ยญแล้ล้ วในเดือนธันววาคม 2558 และรั
แ บรู้ในงบ
ลดหย่ออนที่คาดว่าจะไได้ รับร้ อยละ 50 รวมเป็ นเงินนทังสิ
การเงิน ส่วนค่า Adm
ministrative Sanction คาดว่าาจะจ่ายในปี 25559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25558 ผู้บริ หารขอองบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวกําลังอยูใ่ นระะหว่างขันตอนก
้
การจัดเตรี ยมหนนังสือเพื่อขอลดดหย่อนค่า Adm
ministrave Sa nction จาก DG
GT
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อื่นๆ
ment Departmment ("AusIndustry") ว่า
12) บริ ษัทยย่อยแห่งหนึง่ ในนประเทศออสเตตรเลียได้ รับแจ้ งงจาก Australian Governm
รายจ่ายยที่ใช้ ในการลดดหย่อนภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับค่าวิ จยั และพัฒนาาในการออกแบบ
และกาารป้องกันการททรุ ดตัวลงของ
Longwwall สําหรับการรทําเหมืองใต้ ดนิ ไม่สามารถนนํามาลดหย่อนภาษี
น ได้ ซึง่ มีผลทํ
ผ าให้ บริ ษัทยย่อยดังกล่าวอาาจจะต้ องเสีย
ภาษี เพิ่มเติมรวมดอกเบี ้ยเป็ นจํานวนนเงินทังสิ
้ ้น 36 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ผู้บบริ หารของบริษัษทั ย่อยเชื่อว่า
ก าวถูกต้ องแลละสามารถชี ้แจ งกับ Administtrative Appeaals Tribunal ได้ด้ ดังนัน้ กลุม่ บริ
บ ษัทจึงไม่ได้
การลดหหย่อนภาษี ดงั กล่
บันทึกหหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นดังกล่าวไว้
ว ในงบการเงิน
13) บริ ษัทยย่อยในประเทศออสเตรเลียแห่หงหนึง่ ได้ ทําสัญ
ญญาบริ การกับผูผ้ บริ หารระดับสูงของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะะต้ องจ่ายเงิน
ชดเชยใให้ แก่ผ้ บู ริ หารใในกรณีที่สญ
ั ญาถูกยกเลิกก่อนนกําหนด จํานววนเงินที่ต้องจ่ายถ้ าสัญญาถูกกยกเลิก ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินเท่ากับ 2.90
2 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลี
ญ
ย (ปี 2557 จํานววน 2.90 ล้ านเหหรี ยญออสเตรเลีลีย)
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6.
6 ข้ อมูลทั่วั ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบริ
ข
ษัท บ้ านปู
น จํากัด (มหหาชน)
ชื่ออบริ ษัท
ชื่ออภาษาอังกฤษ
ปรระกอบธุรกิจหลัลัก
เลขทะเบียนบริ ษัษัท
ทุนนจดทะเบียน
ทุนนที่เรี ยกชําระแลล้ ว
จําานวนหุ้น
ราคาพาร์
้ านักงานใหหญ่
ที่ตตังสํ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โททรศัพท์
โททรสาร
W
Web Site
เลขานุการบริ ษัท

:
:
:
:

ฝ่ าายนักลงทุนสัมพัพนธ์

:

ก
ฝ่ าายสื่อสารองค์กร

:

บริริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Baanpu Public Company
C
Limited
พลลังงาน
บมมจ. 152
3,4404,904,790 บาท**
2,581,878,550 บาท**
2,581,878,550 หุ้น**
1 บบาท*
ชัน้ 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
1 ถนนเพชรรบุรีตดั ใหม่ แขขวงมักกะสัน
เข ตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0--2694-6600
0--2207-0696-8
m
wwww.banpu.com
โททรศัพท์ 0-26944-6825
e--mail : bodsecc@banpu.co.th
โททรศัพท์ 0-26944-6744
e--mail : investor@banpu.co.tth
โททรศัพท์ 0-26944-6923
e--mail : corp_com@banpu.co.th

หมมายเหตุ :
* เมือ่ วันที่ 9 กันยายน
น
2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถถืื อหุ้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปปลีย่ นแปลงมูลค่าาหุ้นที่ตราไว้ จากกเดิมหุ้นละ 10
บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นนสามัญจดทะเบียนจากเดิ
ย
ม 354,050,479 หุ้น เป็ป็ น 3,540,504,790 หุ้น และ
จํานวนหุ้นสามัมัญที่ออกและเรียกชํ
ย าระแล้ วจากเเดิม 271,747,8855 หุ้น เป็ น 2,717,478,5500 หุ้น บริ ษัทได้ด้ ดําเนินการจด
ทะเบียนการเปปลี่ยนแปลงดังกลล่าวกับกระทรวงพพาณิชย์แล้ วเมือ่ วัวนที่ 19 กันยายนน 2556
** เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25557 บริ ษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จาก 2,717,478,5500 บาท เป็ น
น 135,600,0000 หุ้น มูลค่าที ่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
2,581,878,5550 บาท โดยกาารตัดหุ้นที่ซื ้อคืนนของบริ ษัท จํานวน
135,600,000 บาท หลังจดททะเบียนลดทุนแแล้ วบริษัทฯ จะมมีทนุ จดทะเบียนที
น ช่ ําระแล้ ว จําานวน 2,581,8778,550 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสาามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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2. ชื่อ สถานนที่ตงั ้ ของนิตบุิ คคลที่บริษทฯ
ัท ถือหุ้นตัง้ แแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบบริษัท

1

บริษัท บ้ านปู
จํากัด (มมหาชน)

ประเภทธุรกิจ

พ งงาน
พลั

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

บาท
3,4004,904,790

บบาท
22,581,878,550

2,581,878,550
2

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))
-

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่
1550 อาคารธนภภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์

0 2694 6600

บริษัททย่ อย
ประเททศไทย
2

บริษัท บ้ านปู
มินเนอรัรัล จํากัด

แ
ผลิตและ
จําหนน่าย
ถ่านหิหิน

บาท
3,2000,000,000

บบาท
33,200,000,000

3,200,000

1,000

99.99% 58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1
0 2694 6600
ถ.ยันตรกิจโกศล ม.1
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่
อ
จ.แพร่ ประเทศไททย

3

บริษัท บ้ านปู
อินเตอร์ร์ เนชัน่ แนล
จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
ถ่านหิหิน

บาท
250,,000,000

บบาท
2250,000,000

25,000,000

10

4

บริษัท เหหมืองเชียง
ม่วน จํากัด

แ
ผลิตและ
จําหนน่ายถ่านหิน

บาท
57,8837,500

บบาท
557,837,500

5,783,750
5

10

5

บริษัท บ้ านปู
เอ็นจิเนียยริ่ง
เซอร์ วสิ เเซส จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
247,,000,000

บบาท
2247,000,000

24,700,000

10

6

บริษัท บ้ านปู
เอนเนอรร์ จี
เซอร์ วสิ เเซส
(ไทยแลนนด์) จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
150,,000,000

บบาท
1150,000,000

15,000,000

10

7

บริษัท ไบบโอฟูเอล
เดเวลอปปเมนท์
โฮลดิ ้งส์ส์ จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
76,0000,000

บบาท
776,000,000

7,600,000

10

8

บริษัท ปประจวบ
พลังงานนลม จํากัด

น รกิจ
ลงทุนในธุ
พลังงานทดแทน

บาท
10,0000,000

บบาท
110,000,000

1,000,000

10

99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไไทย
100.00%
% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไไทย
99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไไทย
99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไไทย
99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย
99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600

หน้ า 93

9

บริษัท บีโอจี
จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงาน

บาท
110,,000,000

บบาท
1110,000,000

1,100,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
100

10

บริษัท ศิลามณี
จํากัด

ค้ าถ่านหิน

บาท
75,0000,000

บบาท
775,000,000

7,500,000

11

บริษัท ศิลามณีหิน
อ่อน จํากัด

ค้ าถ่านหิน

บาท
50,0000,000

บบาท
550,000,000

12

บริษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ร์ จํากัด
(มหาชนน)

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงาน

บาท
19,9956,920,000

13

บริษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ร์ จํากัด

น รกิจ
ลงทุนในธุ
พลังงาน

14

บริษัท บ้ านปู รี นิว
เอเบิล เออนเนอร์ จี
จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงานทดแทน

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

0 2694 6600

10

99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

0 2694 6600

500,0000

100

99.96% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

0 2694 6600

บบาท
112,971,995,000

1,297,199,50
0

10

99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 26 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไททย

0 2694 6000

บาท
5,9221,587,160

บบาท
55,921,587,160

592,158,716

10

99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 26 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

0 2694 6000

บาท
960,,000,000

บบาท
5508,750,000

96,000,000

10

99.99% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 26 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไทย

0 2694 6000

500

65.14% Pondok Indah Office
O
6221
29328100
Tower 3, 3rd flooor,
Jl. Sultan Iskanddar
Muda, Pondok
Indah Kav. V-TAA,
Jakarta 12310,
Indonesia

สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย
15

PT. Indoo
Tambanngraya
Megah Tbk

Constrruction in
1,129,925,000
I DR
IDR
miningg, electricity 1,5000,000,000,000 5664,962,500,000
suppoort business,
Transpportation,
Worksshop,
Generral Trading,
Industtry, Services
in Indoonesia

หน้ า 94

16

PT. Indoominco
Mandirii

Coal Mining in
Indonnesia

IDR
20,0000,000,000

I DR
122,500,000,000

12,500

มูลค่ า สัดส่ วน
หุ้น
การถือ
ต่ อ
หุ้น (%))
หน่ วย
1,0000,000 99.99%

17

PT. Joroong
Barutam
ma
Grestonn

Coal Mining in
Indonnesia

IDR
318,,855,000,000

I DR
3118,855,000,000

21,257

15,000,000 99.99%

18

PT. Trubaindo
Coal Mining

Coal Mining in
Indonnesia

IDR
100,0000,000,000

IDDR
633,500,000,000

63,500

1,0000,000 99.99%

19

PT. Kitaadin

Mininng,
Contrractor &
Trading in
Indonnesia

IDR
IDDR
1,0000,000,000,000 3777,890,000,000

188,945

2,0000,000 99.99%

20

PT. Bhaarinto
Ekatam
ma

Coal Mining in
Indonnesia

IDR
68,0000,000,000

IDDR
177,000,000,000

17,000

1,0000,000 99.99%

21

PT. ITM
M
Indonessia

IDR
Coal trading
inclouuding coal 40,0000,000,000
agent and coal
blendding,
transportation
businness

IDDR
111,000,000,000

11,000

6221
1,0000,000 99.99% Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl. 29328100
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia

22

PT. Tam
mbang
Raya Usaha
Tama

Mininng services IDR
500,0000,000,000

IDDR
1225,000,000,000

12,500

6222
1,0000,000 99.99% Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl. 29328100
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

Pondok Indah
Office Tower 3,
3 3rd
floor, Jl. Sultann
Iskandar Mudaa,
Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta
12310, Indoneesia
Pondok Indah
Office Tower 3,
3 3rd
floor, Jl. Sultann
Iskandar Mudaa,
Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta
12310, Indoneesia
Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia
Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia
Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia

6221
29328100

6221
29328100

6221
29328100

6221
29328100

6221
29328100
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ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

23

PT. ITM
M Energi
Utama

Energgy
businness

IDR
40,0000,000,000

I DR
111,000,000,000

11,000

24

PT. ITM
M
Batubara Utama

Coal mining
businness

IDR
40,0000,000,000

I DR
111,000,000,000

11,000

มูลค่ า สัดส่ วน
หุ้น
การถือ
ที่ตงั ้
ต่ อ
หุ้น (%))
สํานักงานให
หญ่
หน่ วย
1,0000,000 99.99% Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia
1,0000,000 99.99% Pondok Indah Office
O
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandarr
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakaarta
12310, Indonessia

โทรศัพท์

6223
29328100

6224
29328100

ประเททศออสเตรเลีย
25

Banpu AAustralia
Co. Pty Ltd

Invesstment in
coal mining
m
in Australia

AUDD
2,4228,021,000

AAUD
22,428,021,000

2,428,021,000
2

1

26

Centennial Coal
Compaany Ltd

Coal Mining
and Marketing
M

AUDD
2,4449,783,562

AAUD
22,449,783,562

395,126,381

$6.20

27

Centennial
Northerrn Coal
Servicees Pty Ltd

AUDD
1

AAUD
1

1

1

28

Berrimaa Coal
Pty Ltd

Employer
Comppany for
Newsstan
Washhery
Dorm
mant

AUDD
2

AAUD
2

2

1

29

Centennial Airly
Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
2

AAUD
2

2

1

30

Centennial
Angus Place Pty
Ltd

Coal Mining

AUDD
1

AAUD
1

1

31

Centennial Coal
Infrastruucture
Pty Ltd

Coal exporting
logisttics and
infrasstructure

AUDD
2

AAUD
2

2

100.00%
% Level 18, BT Tower,
1 Market Street,,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower ,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

1

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

1

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

หน้ า 96

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

Centennial Coal Coal Marketing
Sales aand
Marketing Pty Ltd

AUDD
1

AAUD
1

1

Centennial
Coal Mining
Fassifern Pty Ltd

AUDD
2

AAUD
2

2

Centennial
Northerrn Mining
Servicees Pty Ltd

Employer
Comppany for
Newsstan

AUDD
1

AAUD
1

1

35

Centennial
Coal Mining
Inglenoook Pty Ltd

AUDD
1

AAUD
1

1

1

36

Centennial
Mandallong Pty
Ltd

Coal Mining

AUDD
1

AAUD
1

1

1

37

Centennial
Mannerring Pty
Ltd

Coal Mining

AUDD
1

AAUD
1

1

1

38

Centennial
Munmoorah Pty
Ltd

Coal Mining
(noww Dormant)

AUDD
1

AAUD
1

1

1

39

Centennial
Myuna Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
1

AAUD
1

1

1

40

Centennial
Newstaan Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
1

AAUD
1

1

1

41

Charboon Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
2

AAUD
2

2

1

42

Coalex Pty Ltd

Coal Mining Clareence JV

AUDD
7,5000,000

AAUD
77,500,000

750,000

10

32

33

34

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

1

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

1

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

1

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

หน้ า 97

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
15,500,002
Ord
O A shares
4,000,000
Ord
O B shares
10,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

43

Clarencce Coal
Investm
ments
Pty Ltd

Coal Mining Clareence JV

AUDD
19,5500,002

AAUD
119,500,002

44

Clarencce
Collieryy Pty Ltd

Coal Mining Clareence JV

AUDD
10,0000

AAUD
110,000

45

Clarencce Coal
Pty Ltd

Coal Mining Clareence JV

AUDD
2

AAUD
2

2

1

46

Centennial
Clarencce Pty Ltd

Coal Mining Clareence JV

AUDD
8,8000,000

AAUD
88,800,000

8,800,000

1

47

Powerccoal Pty Ltd Dorm
mant
Holding
comppany

AUDD
4,5990,001

AAUD
44,590,001

4,590,001

1

48

Powerccoal
Superannuation
Pty Ltd

Supeerannuation
Comppany
(Dorm
mant)

AUDD
2

AAUD
2

2

1

49

Collieriees
Superannuation
Pty Ltd

Supeerannuation
Comppany
(Dorm
mant)

AUDD
2

AAUD
2

2

1

50

Elcom CCollieries
Pty Ltd

Dorm
mant

AUDD
1,5000,000

AAUD
11,500,000

750,000

2

51

Huntleyy Colliery
Pty Ltd

Dorm
mant

AUDD
354,,000

AAUD
3354,000

177,000

2

52

Mandallong
Pastoraal
Manageement
Pty Ltd

Dorm
mant

AUDD
2,7336,028

AAUD
22,736,028.00

53

Powerccoal
Employee Trust
Comppany
Employyees
Entitlem
ments
Ex Poowercoal
Compaany Pty Ltd

AUDD
2

AAUD
2

10,000,000
2
Ord
O partly paid
shares
s
- $0.20
368,014
3
Ord
Shares
S
- $2.00
2
1

1

1

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

หน้ า 98

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
1
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
1
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
1
50.00% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
1
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
1
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
1
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
ไมม่มีการ 100.00%
% Level 1, 330
Churchill Avenuue,
กําหนด
มูลค่าหุ้น
Subiaco, WA 60008,
ต่ตอ
Australia
หน่
ห วย*

61 2 9266
2700

mant
Dorm

AUDD
1,0000,000

AAUD
11,000,000

1,000,000

1

55

Ivanhoee Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
2

AAUD
2

2

1

56

Centennial
Drilling Services
Pty Ltd

Drillinng
Services

AUDD
1,2550,000

AAUD

750,000
1
A Class Shares
250,000
2
B Class shares
250,000
C Class shares
1
1

Coal Mining
Centennial
Springvvale
Holdinggs Pty Ltd

AUDD
1

AAUD
1

58

Centennial
Springvvale Pty
Ltd

Coal Mining

AUDD
1,0000,000

AAUD
11,000,000

1,000,000

59

Springvvale Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
2,0000,000

AAUD
22,000,000

2,000,000

60

Springvvale Coal
Sales PPty Ltd

Coal Marketing

AUDD
2

AAUD
2

2

61

Boulder Mining
Pty Ltd

Coal Mining

AUDD
1,0000

AAUD
11,000

1,000

62

AFE Invvestments
Pty Limited

Mininng
Invesstment

AUDD
2

AAUD
2

2

63

Banpu AAustralia
Resourcces Pty
Ltd

Invesstment in
coal mining
m

AUDD
2

AAUD
2

2

64

Hunnu Coal Pty
Ltd

Coal mining
and trading
t

AUDD
222,,160,154

AAUD
2222,160,154

353,761,242

โทรศัพท์

61 2 9266
2700

Hartley Valley
Coal Coo Pty Ltd

57

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia
100.00%
% Level 18, BT Toower,
1 Market Street,
Sydney NSW 20000,
Australia

54

11,250,000.00

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 8 9328
6262

หน้ า 99

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

สาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน
65

Shijiazhhuang
Chengffeng
Cogen Co., Ltd

Poweer and
heat
produuction and
saless

USDD
30,5516,000

UUSD
224,125,883

6,390,117

NA
N

66

Banpu
Investm
ment
(China) Co.,
Ltd.

Invesstment in
electrrical
poweer
businness

USDD
30,0000,000

UUSD
330,000,000

NA

NA
N

67

Tangshhan
Banpu Heat and
Power CCo., Ltd

Poweer and
heat
produuction and
saless

USDD
47,5504,000

UUSD
447,504,000

NA

NA
N

68

Zoupingg Peak
CHP Coo., Ltd

Poweer and heat
produuction and
saless

RMBB
261,,800,000

RRMB
2261,800,000

NA

NA
N

100.00%
% North Beiguan,
Zhengding
County,Shijiazhuang
City 050800, Heebei
Province, PRC
100.00%
% 9A, 9th Floor, Toower
B, Gateway
Plaza, No. 18 Xia
Guang Li, Northh
Road of East Thhird
Ring, Chaoyangg
District, Beijing,, PRC
100027
100.00%
% West of Gujiayinng
Villiage, Bensi Road,
R
Luannan Countyy,
Tangshan City
063500, Hebei
Province, PRC
70.00% Xiwang Industrial
Region, Handiaan
Town, Zouping
County, Binzhouu City
256209, Shandoong
Province, PRC

(86311)
85176918

(8610)
5758 03888

(86315)
4168274

(86543)
4615655

ประเททศมองโกเลีย
69

Hunnu AAltai LLC

Foreign Trade ,
Minerrals
Mininng

MNTT
93,142,351,744

M
MNT
993,142,351,744

672,557

138,490

100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

70

Munkh Sumber
Uul LLCC

Foreign Trade

MNTT
2,1331,220,000

M
MNT
22,131,220,000

213,122

10,000

100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

หน้ า 100

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

71

Golden Gobi
Mining LLC

Foreign Trade ,
Minerral
explooration

MNTT
11,6605,810,000

M
MNT
111,605,810,000

1,160,581

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
10,000

72

Great EEast
Minerals LLC

Foreign Trade,
Minerral
explooration

MNTT
1,0000,000

M
MNT
11,000,000

100

10,000

73

Bilegt KKhairkhan
Uul LLCC

Foreign Trade,
Minerral
explooration

MNTT
4,412,186,900

M
MNT
44,412,186,900

441,218. 69

10,000

74

Hunnu Power
LLC

Foreign Trade

MNTT
1,0000,000

M
MNT
11,000,000

100

10,000

75

Borganchan
LLC

Foreign Trade

MNTT
11,5586,000

M
MNT
111,586,000

11,586

76

Munkhnnoyon
Suvragaa LLC

Foreign Trade,
Minerrals
mininng,
Tourism, and
Consstruction

MNTT
1,0000,000

M
MNT
11,000,000

77

Hunnu Gobi
Altai LLLC

Foreign Trade,
Minerral
explooration,
Mininng

MNTT
155,,000,000

M
MNT
1155,000,000

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia
70.00% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia
100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia
100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

1,000

100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

1,000

1,000

90.00% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

155,000

1,000

80.00% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

หน้ า 101

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

78

Hunnu AAltai
Minerals LLC

Foreign Trade,
Minerrals
Explooraiton

MNTT
145,,000,000

79

Hunnu
Resourcces LLC

Foreign Trade

MNTT
M
MNT
153,037,879
245,,560,550,508. 2445,560,550,508.
40
400

Invesstment in
coal mining
m

SGDD
17,6670,002
USDD
11,0000,000
USDD
5,0000,000

SSGD
117,670,002
UUSD
111,000,000
UUSD
55,000,000

17,670,002

SGDD
1,5000,000
USDD
300,,000,000
USDD
2,219,211,708
SGDD 100
USDD
34,7708,188.82

SSGD
11,500,000
UUSD
3300,000,000
UUSD
22,219,211,708
SSGD 100
UUSD
334,708,188.82

1,500,000

M
MNT
1145,000,000

145,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1,000

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia
1,604.57 100.00%
% Suite 1502, Fidees
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-UUul
district, Ulaanbaaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*
ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*
ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

% One Marina
100.00%
Boulevard, #28-00
Singapore 0189989

65 6890
7188

% One Marina
100.00%
Boulevard, #28-00
Singapore 0189989

65 6890
7188

% 8 Marina Boulevvard
100.00%
#05-02, Marina Bay
Financial Centree,
Singapore 0189981

65 6338
1888

100.00%
% One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 0189989

65 6890
7188

ไมม่มีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*
ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

% One Marina
100.00%
Boulevard, #28-00
Singapore 0189989

65 6890
7188

100.00%
% 8 Marina Boulevvard
#05-02, Marina Bay
Financial Centree,
Singapore 0189981

65 6338
1888

ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

% 8 Marina Boulevvard
100.00%
#05-02, Marina Bay
Financial Centree,
Singapore 0189981

65 6338
1888

(976)
75551221,
(976)
75551551

ประเททศสิงคโปร์
80

Banpu Minerals
(Singappore) Pte.
Ltd.

81

BMS Cooal Sales
Pte. Ltdd.

82

Banpu
Singapoore Pte.
Ltd.

Coal trading
includding coal
agent and coal
blendding
Coal trading

11,000,000
5,000,000

300,000,000

2,219,211,708
2
ไมม่มีการ
100
กําหนด
า
34,708,188 มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

83

Hunnu
Investm
ments Pte.
Ltd.

Foreign Trade

84

Banpu Power
Investm
ment Co.,
Ltd.

USDD
84,177,391

UUSD
884,177,391

77,132,663

85

Zoupingg Peak
Pte. Ltdd.

Invesstment in
electrrical
poweer
businness
Invesstment in
electrrical
poweer
businness

SGDD
2

SSGD
2

2

86

Banpu
Renewaable
Singapoore Pte.
Ltd.

Invesstment in
energgy
businness

USDD
1

UUSD
1

1
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ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

สาธารรณรัฐมอริเชียส
87

Banpu Coal
Investm
ment
Compaany
Limited

Invesstment in
coal mining
m

USDD
11,0050,500

UUSD
111,050,500

11,050,500

1

88

BP Oveerseas
Developpment
Compaany
Limited

Invesstment in
coal mining
m

USDD
515,,533,002

UUSD
5515,533,002

515,533,002

1

89

Banpu Power
Internattional
Limited

Invesstment in
poweer

USDD
63,0050,000

UUSD
663,050,000

63,050,000

1

90

Banpu
Renewaable
Energy
Internattional Ltd.

Invesstment in
solar and other
renewwable
energgy
businness

USDD
100

UUSD
1100

100

1

100.00%
% 4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius
100.00%
% 4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius
100.00%
% 4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius
100.00%
% 4th Floor, Ebene
Skies, Rue de L'L
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius

230 404
8000

100.00%
% Geneva Place, 2nd
Floor, #333
Waterfront Drivee,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
100.00%
% P.O. Box 957,
Offshore
Incorporations
Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin
V
Islands

284 494
4388

230 404
8000

230 404
8000

230 404
8000

บริตชิ เวอร์ จนิ ไอส์ แลนนด์
91

Asian AAmerican
Coal, Innc.

Invesstment in
coal mining
m

USDD
50,0000,000

UUSD
440,917,026

40,917,026

1

92

AACI SAAADEC
(BVI) Holdings
Limited

Invesstment in
coal mining
m

USDD
50,0000

UUSD
1

1

1

USDD
100,,000

UUSD
1100,000

10,000,000

0.01

284 494
2233

เคย์ แมมนไอส์ แลนด์
93

Pan-Weestern
Energy
Corporaation LLC

Invesstment in
poweer

100.00%
% PO Box 309, Uggland 1 345 949
House, Grand
8066
Cayman, KY1-1104
Cayman Islandss
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ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

81 3 5219
8777

ประเททศญี่ปุ่น
Cosulttancy
services to the
operattor of
powerr generation
in Japan
Land owner
o
of
Solar project
p

JPY
50,0000,100

JJPY
550,000,100

500,001

ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

% 1-1 Marunouchi 3100.00%
chome,Chiyo-ku,
Tokyo

JYP
10,0000,000

JJYP
110,000,000

NA

ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

60.00% 1-1-7 Moto-akasaka, 81 3 3560
Minato-ku, Tokyyo
1115

Investment in oil
and gaas
busineess

USDD
100

UUSD
1100

10,000

0.001

100.00%
% 2711 Centervillee
Road, Suite 4000,
Wilmington,
Delaware 19808

1 302 654
7584

Investment in
solar energy
e
busineess

HKDD
62,0017,100

HHKD
662,017,100

62,017,100

1

97

Akira Energy
Limited

852 2522
8101

Akira Energy
(South) Limited

Investment in
solar energy
e
busineess

HKDD
19,120,063

HHKD
119,120,063

19,120,063

1

98

100.00%
% 9th Floor,
York House,
The Landmark,
15 Queen’s Roaad,
Central, Hong Kong
K
100.00%
% 9th Floor,
York House,
The Landmark,
15 Queen’s Roaad,
Central, Hong Kong
K

Akira Hokkaido
Limited

Investment in
solar energy
e
busineess

HKDD
500

HHKD
5500

500

1

100.00%
% 9th Floor,
York House,
The Landmark,
15 Queen’s Roaad,
Central, Hong Kong
K

852 2522
8101

ลงทุนในธุ
น รกิจ
บริการให้
คําปรึรกษาแก่
ผู้ประะกอบการ
ผลิตไฟฟ
ไ ้า

บาท
100,,000

บบาท
1100,000

1,000

100

75.00% 1550 อาคารธนภูภูมิ
ชั ้น 27 ถ.เพชรบุรีรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัสัน
เขตราชเทวี กรุงเททพฯ
10400 ประเทศไไทย

0 2694
6600

94

Banpu Energy
Servicees Japan
Co., Ltdd.

95

Hokkaiddo Solar
Estate

สหรัฐออเมริกา
96

Banpu North
Americaa
Corporaation

ฮ่ องกงง

99

852 2522
8101

การร่ ววมค้ า
ประเททศไทย
100

บริษัท บีพีพีอาร์
จํากัด
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101

บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ร์ จํากัด

ผลิตและ
แ
จําหนน่าย
กระแสสไฟฟ้า

บาท
12,0010,000,000

บบาท
112,010,000,000

120,100,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
100

102

บริษัท รราชสีมา
กรี น เอ็นนเนอร์ ยี
จํากัด

ลงทุนในธุ
น รกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
250,,000,000

บบาท
2250,000,000

25,000,000

ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

50.00% 9 ถนนไอ-แปด นคม
นิ
อุตสาหกรรมมาบบตา
พุด อ.เมือง จ.ระยยอง
ประเทศไทย

038
925100

10

30.00% 2 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย

0 2794
1000

(8610)
5820 36633

สาธารรณรัฐประชาชนจีน
103

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

น รกิจ
ลงทุนในธุ
ถ่านหิหิน

RMBB
1,519,860,000

RRMB
11,519,860,000

NA

NA
N

45.00% Changzhi Counnty,
Changzhi City,
Shanxi, P.R. Chhina

104

Hebi Zhhong Tai
Mining Co., Ltd

ลงทุนในธุ
น รกิจ
ถ่านหิหิน

RMBB
783,,330,000

RRMB
7783,330,000

NA

NA
N

(86) 392
40.00% No. 98, Hongqi
Street, Hebi, Heenan 291 7401-22
Province, the PRC

105

Shanxi Lu
Guang Power
Co., Ltdd.

Poweer and heat
produuction and
saless

RMBB
1,5000,000,000

RRMB
660,250,000

389,750,000

NA
N

30.00% Songcunxiang,
Zhangzi Countyy,
Changzhi City,
Shanxi Provincee,
China

(86355)
8580511

Shiploading
Coal Port

AUDD
600,,000

AAUD
6600,000

600,000

1

16.66% Port Kembla Rooad,
Inner Harbour ,
Wollongong NSSW
2520, Australia

61 2 4228
0288

ประเททศออสเตรเลีย
106

Port Keembla
Coal Teerminal
Limited

ประเททศสิงคโปร์
107

Aura Laand
Developpment
Pte. Ltdd.

Invesstment in
propeerty for
solar energy
businness

USDD
3,8440,989.20

UUSD
33,840,989.20

3,840,988

ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

75.00% 8 Marina Boulevvard
#05-02 Marina Bay
Financial Centree,
Singapore 0189981

65 6338
1888

108

Aizu Ennergy Pte.
Ltd.

Invesstment in
solar energy
businness

USDD
2,0880,061.12

UUSD
22,080,061.12

2,080,059

ไมม่ ีการ
กําหนด
า
มูลค่
ล าหุ้น
ต่อหน่
อ วย*

75.00% 8 Marina Boulevvard
#05-02 Marina Bay
Financial Centree,
Singapore 0189981

65 6338
1888
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ชื่อบบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบี
น
ยน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น (%))

ที่ตงั ้
สํานักงานให
หญ่

โทรศัพท์

ประเททศญี่ปุ่น
109

BPPR JJapan
Co., Ltdd.

Conssultancy
servicces to the
operaator of
poweer
generation in
Japan

JYP
100,,000

JJYP
1100,000

1,000

ไมม่มีการ 100.00%
% 4th Floor, Olympia
Building, 13-3
กําหนด
Tomizawa-cho,
มูลค่าหุ้น
ต่ตอ
Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyoo
หน่
ห วย*

81 3 6661
0328

สาธารรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล
ไ
าว
110

Hongsaa Power
Compaany
Limited

Poweer
Geneerating
and Sales
S

USDD
927,,000,000

UUSD
4431,000,000

7,600,000

10

40.00% Souphanouvongg
Road, Sithanneau
Village,
Sikhottabong
District, Vientianne
Capital, Lao PDDR

865(0)212
22482

111

Phu Faii Mining
Compaany
Limited

Invesstment in
Coal Mining
and Limestone
L
Mininng

USDD
50,0000

UUSD
550,000

5,000

10

37.50% Souphanouvongg
Road, Sithanneau
Village,
Sikhottabong
District, Vientianne
Capital, Lao PDDR

865(0)212
22483

หมายเหตุ: * under Corporatte Law
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3. ชื่อ สถาานที่ตัง้ ของบุคคลอ้
ค างอิงอื่นๆ
น
1) นายทะะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์
น รับฝากหลักทรั
ท พย์ (ประเทศศไทย) จํากัด
ชัน้ 1 อาคคารตลาดหลักทรั
ท พย์แห่งประเเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โททรศัพท์ 0 2009 9999

2) นายทะะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(
333 ถนนนสีลม เขตบางรัรัก กรุงเทพฯ 100500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

3) ผู้แทนผูผู้ ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากั
า ด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2544 1111
ธนาคารกกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานนใหญ่: 1 ซอยรราษฎร์ บรู ณะ 227/1 ถนนราษฎฎร์ บรู ณะ
เขตราษฎฎร์ บรู ณะ กรุงเททพฯ 10140
สถานที่ตดต่
ิ อ: 400/22 ถนนพหลโยธิ
ถ
น เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2470 3687, 0 2470 1946
ธนาคารกกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(
333 ถนนนสีลม เขตบางรัรัก กรุงเทพฯ 100500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

4) ผู้สอบบับัญชี

นางสาวออมรรัตน์ เพิ่มพูนู วัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชี
ญ รับอนุญาต เลขที
เ ่ 4599
บริ ษัท ไพพร้ ซวอเตอร์ เฮาสส์คเู ปร์ ส เอบีเออเอส จํากัด
ชัน้ 15 อาาคารบางกอกซิซตี ้ ทาวเวอร์ เลขขที่ 179/74-800
ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 9999, 0 2344 1000

5) ที่ปรึกษษาทางการเงิน

--ไม่มี--
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6) ที่ปรึกษษาหรื อผู้จดั การรภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการ

บริ ษัทฯ ไม่
ไ ได้ วา่ จ้ างทีปรึ
่ป กษาและหรื ออผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการ
จัดการ เป็ป็ นการประจําถาวร
ถ แต่จะมีกการว่าจ้ างที่ปรึกษา
ก (เช่น ที่
ปรึกษาทาางการเงิน) เป็ นการเฉพาะะเรื่ องเฉพาะกรรณีตามความ
จําเป็ นในนการดําเนินงานนเป็ นครัง้ คราว การบริ หารงานบริ ษัทฯ
จะดําเนินการภายใต้
น
การรกํากับดูแลของงคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
สําคัญ

อ นประจํา
7) สถาบันนการเงินที่ติดต่อเป็

้
างประเทศ
ธนาคารพพาณิชย์และสถาบันการเงินทังงในและต่
ประมาณ
ณ 30 แห่ง
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ส่สวนที่ 2
กการจัดั การรและกการกํากับดูแลกิกิจการร
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7. ข้ อมูลหหลักทรัพย์ และผู
แ ้ ถือหุ้น
7.1 จํานวนนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้
า
ว
(1) ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริ ษัท
:
ง
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อในการซื ้อขายในตลาดห
้อ
หลักทรัพย์:
ประกอบธุรกิ
ร จหลัก
:
เลขทะเบียนบริ
น ษัท
:
ทุนจดทะเบีบียน
:
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว

:

จํานวนหุ้น
ราคาพาร์

:
:

บริ ษัท บ้ านปปู จํากัด (มหาชชน)
Banpu Pubblic Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
3,404,904,7790 บาท ประะกอบด้ วยหุ้นสาามัญ 3,404,9904,790 หุ้น
มูลค่าที่ตราไไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท**
2,581,878,5550 บาท ประะกอบด้ วยหุ้นสาามัญ 2,581,8878,550 หุ้น
มูลค่าที่ตราไไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท**
2,581,878,5550 หุ้น
1 บาท (หนึงบาท)*
ง่

หมมายเหตุ :
* เมื่อวันที่ 9 กันยายน
ย 2556 ที่ประะชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ
อ มตั ิการเปลี่ยนแแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
บ และจํานวนห้หุ้นสามัญจดทะเบีบียนจากเดิม 354,0050,479 หุ้น เป็ น 3,540,504,790 หหุ้น และ จํานวนห้หุ้นสามัญที่ออก
และเรี ยกชําระแแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ปน 2,717,478,5550 หุ้น บริ ษัทได้ดํดาเนินการจดทะเบีบียนการเปลีย่ นแปปลงดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์
ช แล้ วเมื่อวันที่ 199 กันยายน 2556
** เมื่อวันที่ 6 กุมภาพั
ภ นธ์ 2557 บริรษัทฯ ดําเนินการลลดทุนจดทะเบียนชํ
น าระแล้ ว จาก 2,717,478,550
2
บบาท เป็ น 2,581,,878,550 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนของบริ ษัท จํานวน 135,6000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 135,6600,000 บาท หลั
ห งจดทะเบียน
ลดทุนแล้ วบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะะเบียนที่ชําระแล้ ว จํานวน 2,581,8878,550 บาท แบบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํ านวน 2,581,8788,550 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ล 1 บาท

ณ วันนที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัษท ไทยเอ็นวีดดีี อาร์ จํากัด (TThai NVDR) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่ออยของตลาดหลลักทรัพย์แห่ง
ประเททศไทยได้ ออก NVDR
N
ให้ แก่ผูผ้ ถือหุ้นของบริ ษษัทฯ เป็ นหลักทรั
ท พย์อ้างอิงจํานวน
า 164,2888,279 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
6.36 ขของหุ้นที่ออกแลละชําระแล้ ว ณ วันดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ถือ NVDRR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นนของบริ ษัทฯ ที่นําไปอ้ างอิง
ทุกประะการ จึงไม่สามารถใช้
า
สิทธิออกเสี
อ ยงในการรประชุมผู้ถือหุ้นได้
น เนื่องจากกมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นโดดยตรงของบริษัษทั ฯ แต่ทงนี
ั้ ้
ในทางงปฏิบตั ิ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
า จํากัด จะเข้ข้ าร่วมประชุมผู้ถือื หุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแแนนตามดุลยพินิจอิสระของ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอารร์ จํากัด มิใช่ออกเสี
อ ยงตามคําาสัง่ ของผู้ถือ NVVDR
ทังงนี
้ ้จํานวนหุ้นขอองบริ ษัทฯ ที่ผ้ ลงทุ
ู นเข้ ามาลงงทุนใน NVDRR นันอาจมี
้
การรเปลี่ยนแปลง ซึง่ บริ ษัทฯ จะไม่
จ สามารถ
กําหนดดได้ อย่างไรกก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสออบจํานวนหุ้นที่เป็ น NVDR ได้ จากเว็บไซซต์ของตลาดหลลักทรัพย์แห่ง
ประเททศไทย คือ wwww.set.or.th/nvddr
ข้ อจํากกัดการถือหุ้นขอองชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นนที่เป็ นชาวต่างชาติ
ง สามารถถืถือครองหุ้นของงบริ ษัทฯ รวมกันั ได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานนวนหุ้นที่ออกแและชําระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 หุ้นของบริ
น
ษัทฯ ที่ ถือครองโดยชาาวต่างชาติมีประมาณร้
ร
อยละ 18.07 ของทุนชํ
น าระแล้ ว
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7.2 รายชื่ออผู้ถือหุ้น
(ก) ผู้ถถืือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2558 มีดงั นนี ้
รายชื่อผูผ้ ถือหุ้นรายใหหญ่

จํานวนนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ

1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุ
อ ศลกิจ
บริิ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริิ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
บริิ ษัท ซิตี ้ โฮลดิ ้ง้ จํากัด
บริิ ษัท รวมเกษตตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บริิ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํจากัด
บริิ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด
บริิ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรรชัน่ จํากัด
บริิ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
บริิ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภู
( เวียง) จํากัด
บริิ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากั
าด
2. บบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. นนายประทีป ตัง้ มติธรรม
4. SSOCIAL SECUURITY OFFICEE
5. UUBS AG SING
GAPORE BRANCH
6. SSTATE STREEET BANK EURROPE LIMITEDD
7. CCHASE NOMINEES LIMITEED
8. G
GIC PRIVATE LIMITED
9. นนายทวีฉตั ร จุฬางกู
ฬ ร
10. EEAST FOURTEEEN LIMITED-DIMENSIONAAL EMER MKKTS VALUE FD
D
รวม

274,2269,860
144,0064,080
62,1116,000
26,9950,000
17,7794,450
15,2209,650
7,4453,500
6,8819,050
6,6606,110
6,1152,000
4,8800,000
164,2288,279
52,7720,100
46,2249,000
34,6668,000
31,4491,489
22,7790,150
21,6619,300
18,3350,000
17,3340,100
981,7751,118

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

หมายเหตุ :
ต จํากัด มีผูผ้ ถือหุ้นประกอ บด้ วย บริ ษัท นํน ้าตาลมิตรสยาาม จํากัด ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุน
- บริริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล
ชําาระแล้ ว
- บริริ ษัท ทีเอ็มอี แคคปิ ตอล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกกอบด้ วยดังนี ้
1. กลุมครอบครั
ม่
วว่องกุ
ง ศลกิจ
ย
54.23 ของทุนชําระะแล้ ว
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
2. บริ ษัษท ยูฟินเวส จํากั
าด
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
ย
15.23 ของทุนชําระะแล้ ว
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- บริริ ษัท ซิตี ้ โฮลดิง้ง จํากัด มีผ้ ถู ือหุห้้ นประกอบด้ วย กลุม่ ครอบครัรัวว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยล ะ 100 ของทุนชํชาระแล้ ว
- บริริ ษัท รวมเกษตรรกรอุตสาหกรรรม จํากัด มีผ้ ถู ืออหุ้นประกอบด้ด้ วย บริ ษัท นํ ้าตตาลมิตรผล จํา กัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.56
ขอองทุนชําระแล้ ว
- บริริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํจากัด มีผ้ ถู ือหุ้นนประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกกษตรกรอุตสาหหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อย
ละะ 99.99 ของทุนชํ
น าระแล้ ว
- บริริ ษัท ทุนมิตรสยยาม จํากัด มีผูผ้ ถู ือหุ้นประกอบบด้ วย บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาาม จํากัด ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 999.99 ของทุน
ชําาระแล้ ว
- บริริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชชัน่ จํากัด มีผ้ ถู ืออหุ้นประกอบด้ด้ วย บริ ษัท นํ ้าตตาลมิตรผล จําากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99
ขอองทุนชําระแล้ ว
- บริริ ษัท ยูฟินเวส จํจากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้
น
วย บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากักด ถือหุ้นอยูร่ ้ ออยละ 100.00 ของทุนชําระ
แล้ล้ ว
- บริริ ษัท มิตรผล ไบบโอ-เพาเวอร์ (ภภูเวียง) จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกกอบด้ วย บริ ษทั รวมเกษตรกรรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้น
อยูยูร่ ้ อยละ 51.04 ของทุนชําระแแล้ ว
- บริริ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสิ
ต
นธุ์ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นปประกอบด้ วย บริ
บ ษัท รวมเกษตตรกรอุตสาหกรรรม จํากัด ถือหุห้ นอยูร่ ้ อยละ
999.99 ของทุนชําระแล้ ว
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7.2 การอออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
(1) หลัลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี
ต
้ (หุ้นกู้)
รายละเอียดหุ้นนกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ค ง้ ที่ 1/2552
ครั
ชุดที่ 3
บ บ้ านปู
บมจ.

หุ้นกู้บ้านนปู
ครัง้ ที่ 1/22554
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บบ้ านปู
ครัง้ ที่ 11/2554
ชุดทที่ 3
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 4
บมจ. บ้ านปู

2,100
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลั
ห กประกัน และ
มีผูผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

5,5000
ล้ านบบาท
ระบุชื่อผ้ผู้ถือ
ไม่ด้อยสิสิทธิ
ไม่มีหลักประะกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถถืื อหุ้นกู้

4,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและะ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,5500
ล้ านนบาท
ระบุชชืื่ อผู้ถือ
ไม่ด้ออยสิทธิ
ไม่มีหลักปประกันและ
มีผ้ แู ทนผ้ผู้ถือหุ้นกู้

2,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่
ไ มีหลักประกันและ
แ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู
น้

จํานวนหุ
น ้ นกู้
มูลค่คาที่ตราไว้ ตอ่ หน่ววย
มูลค่คาที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถออน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี
ร
้ยต่อปี

2,100,000 หน่วย
1,000 บาท
2,100
ล้ านบาท
5.00%

5,500,0000 หน่วย
1,000 บบาท
5,5000
ล้ านบาาท
4.00% ในนปี ที่ 1-4
5.10% ในนปี ที่ 5-7

3,500,0000 หน่วย
1,0000 บาท
3,5500
ล้ านนบาท
5.008%

2,000,000 หน่วย
ว
1,000 บาท
2,000
ล้ านบาท
5.19%

อายยุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกํ
ค าหนดไถ่ถอนน
สิทธิในการไถ่ถอนก่ออนครบ
กําหนดของผู
ห
้ ถือหุ้นแและผู้
ออกกหุ้นกู้

7 ปี
14 พฤษภาคม
พ
2552
14 พฤษภาคม
พ
2559
-ไม่มี-

7 ปี
1 เมษายนน 2554
1 เมษายนน 2561
-ไม่มมีี -

4,000,000
4
หน่วย
1,000 บาท
4,000
ล้ านบาท
4.30%
4
ในปี ที่ 1-44
4.40% ในปี ที่ 5
5.40% ในปี ที่ 6-100
10 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2564
-ไม่มี-

122 ปี
1 เมษายยน 2554
1 เมษายยน 2566
-ไมม่มี-

15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่มี-

การรชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกํ
น
าหนดไถ่ถอน

ผู้ออกกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชชําระคืน
เงิงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังห
้ หมด
ในววันครบกําหนด
ในวันครบกกําหนด
ไ ถอนหุ้นกู้
ไถ่
ไถ่ถอนหุหุ้ นกู้

ผู้ออกหุ
อ ้ นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ จะชําระคืน
เงินต้ นททังหมด
้
ในวันครบบกําหนด
ไถ่ถอนนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระะคืน
เงินต้ นทังหมด
้ ด
ในวันครบกําหนนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ
อ ้ นกู้
มูลค่คารวมของหุ้นกู้
ประะเภทของหุ้นกู้

มูลค่คาการไถ่ถอนตามมอายุ
ต่อหน่
ห วย
หลักประกั
ก น
การรจัดอันดับเครดิต
ตราาสารหนี ้

1 บาท
1,000

1,000 บบาท

1,000 บาท

1,0000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริ ษัษท ทริ สเรทติ ้ง
จํากัด

-ไม่มี A+
บริ ษัท ทริ สสเรทติ ้ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ
บ ษัท ทริ สเรทติ ้ง
จํากัด

-ไมม่มีA++
บริ ษัท ททริิ สเรทติ ้ง
จําากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติติ ้ง
จํากัด
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รายละเอียดดหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้
มูมลค่ารวมของหุ้นนกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครั
ค ง้ ที่ 1/2556
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้าานปู
ครัง้ ที่ 2/22556
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ าานปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 2/2556
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู

2,30 0
ล้ านบาาท
ระบุชื่อผ้ผู้ถือ
ไม่ด้อย สิิ ทธิ
ไม่มีหลักประะกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถถืื อหุ้นกู้

2,100
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีมหี ลักประกันและะ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2,300,0000 หน่วย
1,000 บบาท
2,30 0
ล้ านบาาท
4.75%
%
7 ปีป
10 กรกฏาคคม 2556
10 กรกฏาคคม 2563
-ไม่มมีี -

2,100,000 หน่วย
1,000 บาท
2,100
ล้ านบาท
5.05%
12 ปี
10 กรกฏาคม 2556
10 กรกฏาคม 2558
-ไม่มี-

จํจานวนหุ้นกู้
มูมลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หหน่วย
มูมลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัอตราดอกเบี ้ยต่อปีี
อายุ
อ ห้ นุ กู้
วัวนที่ออกหุ้นกู้
วัวนครบกําหนดไถ่ถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนนก่อนครบ
กํกาหนดของผู้ถือห้หุ้นและผู้
ออกหุ
อ ้ นกู้

33,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,850
ล้ านบาท
4.83%
7 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2562
-ไม่มี-

3,0000
150
ล้ านบบาท
ล้ านเหรี
า ยญสหรัฐ
ระบุชื่อ ผู้ถือ
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยยสิทธิ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักปประกัน
ไม่มีมหี ลักประกันและ
และะ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถถืื อหุ้นกู้
3,000,0000 หน่วย
15,000 หน่วย
1,000 บบาท
10,000 เหรี ยญสหรัฐ
3,0000
150
ล้ านบบาท
ล้ านเหรี
า ยญสหรัฐ
5.044%
4.09%
10 ปี
10 ปี
24 พฤษภาาคม 2555 4 เมษายน 2556
24 พฤษภาาคม 2565 4 เมษายน 2566
-ไม่มมีี -ไม่มี-

การชํ
ก าระต้ นเงิน
ก่กอนครบกําหนดไไถ่ถอน

ผู้ออกหุ
อ ้ นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ใ นครบกําหนด
ในวั
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จู ะชําระ
คืนเงินต้ นททังหมด
้
ในวันครบกกําหนด
ไถ่ถอนหหุ้นกู้

มูมลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลั
ห กประกัน
การจั
ก ดอันดับเครดิดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บบาท

10,0000 เหรี ยญสหรัฐ

1,000 บบาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บ ษัท ทริ สเรทติ ้ง
บริ
จํากัด

-ไม่มมีี A+
บริ ษัท ทริ สสเรทติ ้ง
จํากัดั

-ไม่มีA+
บริริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง
จํากัด

-ไม่มมีี A+
บริ ษัท ทริ สสเรทติ ้ง
จํากัดั

-ไม่มีA+
บริิษัท ทริ สเรทติ ้ง
จํากัด

ประเภทของหุ
ป
้ นกู้

3,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีมหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้าานปู
ครัง้ ที่ 1//2555
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะะชําระคืน ผู้ออกหุ
อ ้ นกู้จะชําระคืน
เงิงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทัง้ ้งหมด
เงินต้ นทังหมด
้
ในววันครบกําหนด
ในวันครบกกําหนด
ในนวันครบกําหนด
ไถ่
ไ ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนห้หุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
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รายละเอียดดหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
หุ้นกู้บ้านนปู
ครัง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 2/22557
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู
บมจ. บ้ าานปู
3,000
5,0000
ล้ านบาท
ล้ านบาาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ด้อยสิสิทธิ
ไม่มีมีหลักประกันและะ ไม่มีหลักประะกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถืออหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครั
ค ง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู
1,000
ล้ านบาท
ระบุบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้บ้าานปู
ครัง้ ที่ 1/22558
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ าานปู
1,7500
ล้ านบาาท
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลั กั ประกัน

จํจานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558
อัตราดอกเบี ้ยต่อปีี
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือห้หุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

3,,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้ านบาท
4.36%
6 ปี
4 กรกฏาคม 2557
4 กรกฏาคม 2563
-ไม่มี-

5,000,000 หน่วย
1,000 บบาท
5,0000
ล้ านบาาท
4.80%
%
10 ปีป
4 กรกฏาคมม 2557
10 กรกฏาคมม 2567
-ไม่ม-ี

1,0000,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000
ล้ านบาท
3.85%
7 ปี
12 พฤศจิ
พ กายน 2558
12 พฤศจิ
พ กายน 2565
-ไม่มี-

1,750,0000 หน่วย
1,250,000 หน่วย
1,000 บบาท
1,000 บาท
1,7500
1,250
ล้ านบาาท
ล้ านบาท
4.00%
%
4.10%
10 ปี
12 ปี
12 พฤศจิกายยน 2558 12 พฤศจิ
พ กายน 25588
12 พฤศจิกายยน 2568 12 พฤศจิ
พ กายน 25700
-ไม่มมีี -ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไไถ่ถอน

ผู้ออกหุ
อ ้ นกู้จะชําระ
คืนเงิ
น นต้ นทังหมด
้
ในนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จจะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกํกําหนด
ไถ่ถอนหุหุ้ นกู้

ผู้ออกกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะะชําระคืน ผู้ออกหุ
อ ้ นกู้จะชําระคืน
เงิงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังงหมด
้
เงิเ นต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกํกําหนด
ในนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนห้หุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลั
ห กประกัน
การจัดอันดับเครดิดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาาท

1,000 บาท

1,000 บบาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริิ ษัท ทริ สเรทติ ้ง
จํากัด

-ไม่ม-ี
A+
บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง
จํากัด

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มมีี -ไม่มมีี -

-ไม่มี-ไม่มี-

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นนกู้
ประเภทของหุ
ป
้ นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู
1,250
ล้ านบาท
ระบบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน
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1.4 นโโยบายการจ่ ายเงิ
ย นปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่
จ ายเงินปั นผลประมาณร้
ผ
อยยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหหลังหักเงินสํารอองต่างๆ ทุก
ประเภททที่กฎหมายแลละบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
ํา
อย่างไไรก็ตาม อัตรากการจ่ายเงินปันผลดั
น งกล่าวจะะขึึ ้นอยูก่ บั กระแแสเงินสดและ
ภาระกาารลงทุนของบริริ ษัทฯ และบริษัษทั ในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางงกฎหมายและความจําเป็ นอื่นนๆ
บริ ษัทยย่อยมีนโยบายจจ่ายเงินปั นจากผลกําไรสุทธิจาากการประกอบบกิจการหลังหักสํ
ก ารองตามที่กกฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรรมการจะพิจารณาถึ
า
งกําไรจาากการดําเนินงาาน เงื่อนไขทางงการเงิน และความต้ องการเงิงินทุน และเสนออผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิกการจ่ายเงินปั นผล
ผ 5 ปี ที่ผา่ นมาของบริ
น
ษัท บบ้ านปู จํากัด (มมหาชน) เป็ นดังนี ้

ปี
22554
22555
22556
22557
22558

ออัตรากําไร
(ขาดทุน)
สุสทธิตอ่ หุ้น
(บบาทต่อหุ้น)
73.82
34.19
1.22*
1.038
(0.594)

เงินปั นผลพิเศศษ
(บาทต่อหุ้น)

เงินปั นผลประจํ
ผ
าปี
(บาททต่อหุ้น)

รวม
(บาทต่อหุ้นน)

อัตรากการจ่ายเงิน
ปั นผลตต่อกําไรสุทธิ
(%)

3.00
-

18.00
18.00
1.20
1
1.20
1
1.00
1

21.00
18.00
1.20**
1.20
1.00

28%
2
53%
5
98%
9
116%
n.a.

หมายเเหตุ:
* ที่ปประชุมวิสามัญผู้ถืถือหุ้นเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 25556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลียนแปลงมู
ย่
ลค่าหุ้นนที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10
บาาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํจํานวนหุ้นสามัญ
ญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,4779 หุ้น เป็ น 3,5440,504,790 หุ้น และ จํานวน
หุ้นนสามัญทีอ่ อกแลละเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,7447,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,5550 หุ้น บริ ษัทไได้ ดําเนินการจดททะเบียนการ
เปลีลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพพาณิชย์แล้ วเมือ่ วันที่ 19 กันยายนน 2556
** เมือ่อวันที่ 18 กุมภาพั
ภ นธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรรมการบริ ษัทได้ด้ มีมติอนุมตั ิให้บริ
บ ษัทฯ จ่ายเงินนปั นผลในอัตราห้หุ้นละ 1.00
บาาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงิ
า นปั นผลสําหรั
ห บผลการดําเนินินงาน ประจําปี 2558 งวด 1 มกกราคม – 31 ธันนวาคม 2558 (ซึงได้
่ จ่ายเงิน
ปั นนผลระหว่างกาลลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50
0 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายยน 2558 อัตราห้หุ้นละ 0.50 บาทท ดังนันคงเหลื
้
อจ่
อ ายเงินปั น
ผลลสําหรับผลการดํดําเนินงานประจําปี 2558 ในงว ดนี ้อีกหุ้นละ 0.550 บาท จึงเสนออให้ บริ ษัทฯ จ่าายเงินปั นผลจากกกําไรสะสม
แลละผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 255 8 ถึงวันที่ 31 ธันั วาคม 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในออัตราหุ้นละ 0.500 บาท โดย
จ่ายจากกําไรที่ได้ รัรับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานววณภาษีเงินได้ นติิตบิ คุ คล ซึง่ ผู้รบเงิ
ับ นปั นผลจะไมม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันั ที่ 13 พฤษภาคคม 2559
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8. โคครงสร้ างการรจัดการ
8.1 คณะกกรรมการบริษัท
โครงสรร้ างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 25588
ปรระกอบด้ วย คณ
ณะกรรมการ และคณะผู
แ
้ บริ หหาร คณะกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
งั ้ ้น 13 คน ปประกอบด้ วยกรรรมการอิสระ
จําานวน 6 คน กรรรมการที่ไม่เป็ นผู
น ้ บริ หาร 5 คนน และกรรมการรที่เป็ นผู้บริ หารร 2 คน กรรมกการอิสระคิดเป็ นจํ
น านวนร้ อย
ละะ 46 ของกรรมกการทังคณะ
้
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทกําหนดให้ มีมคี ณะกรรมกาารย่อย 3 คณะะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจจสอบ (Audit Committee)
จําานวน 3 คน คณะกรรมการบ
ค
บรรษัทภิบาลแลละสรรหา (Corporate Goveernance and Nomination Committee)
จําานวน 4 คนและะคณะกรรมการรกําหนดค่าตอบบแทน (Compensation Com
mmittee) จํานววน 3 คน
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมก
ป
การบริ ษัท ประธานกรรมกการบรรษัทภิบาาลและสรรหา ประธาน
กรรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนใในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ป็ นกรรมการอิสสระ
คณ
ณะกรรมการบบริษัทประกอบ
บด้ วย
11. นายเกริ กไกร จีระแพพทย์
22. นายอโนททัย เตชะมนตรี กลุ
33. นายรัตน์

พานิชพัพนธ์

44. นายตีรณ

พงศ์มฆพั
ฆ ฒน์

55.
66.
77.
88.
99.
110.
111.
112.
113.

เศรษฐ์์ บญ
ุ สร้ าง
Prasettio
ว่องกุศลกิ
ศ จ
เอื ้ออภิภิญญกุล
ว่องกุศลกิ
ศ จ
เอื ้ออภิภิญญกุล
คอศิริ
ว่องกุศลกิ
ศ จ
ชัยมงคคล

นายสุทศั น์น
Mr.Sudiaarso
นายบรรเททิง
นายเมธี
นายชนินท์ท
นายองอาาจ
นายระวิ
นายวีระเจจตน์
นางสมฤดีดี

ปประธานกรรมกการบริ ษัท/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรรมการบริ ษัท/ กรรมการอิสระะ/ ประธานกรรมมการ
บบรรษัทภิบาลแและสรรหา
กกรรมการอิสระะ/ ประธานกรรมมการกําหนดค่าาตอบแทน/กรรรมการ
ตรวจสอบ
กกรรมการอิสระะ/ ประธานกรรมมการตรวจสอบบ/กรรมการกําหนด
ห
ค่าตอบแทน
กกรรมการอิสระะ/กรรมการตรวจสอบ
กกรรมการอิสระะ/กรรมการบรรษ
ษัทภิบาลและสสรรหา
กกรรมการ/กรรมมการกําหนดค่าตอบแทน
า
กกรรมการ
กกรรมการ
กกรรมการ
กกรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาา
กกรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาา
กกรรมการ

หหมายเหตุ:

- ทีป่ ระชุมสาามัญผูถ้ ือหุน้ ประจจําปี 2558 มีมติ เเพิ่ มจํานวนกรรมกการจาก 12 คนเป็ป็ น 13 คน และแตต่งตัง้ นางสมฤดี ชัชยมงคล เป็ น
กรรมการบบริิ ษัท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 4 เมษายยน 2558
- ข้อมูลและปประวัติของคณะกกรรมการบริ ษัทในนเอกสารแนบ 1
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กรรรมการผู้มีอํานาจลงนามผู
น
กพันบริ ษัทฯ
กรรรมการผู้มีอํานาจลงนามผู
น
กพันบริ ษัทฯ ประะกอบด้ วย นายยชนินท์ ว่องกุศลกิ
ศ จ หรื อ นายยเมธี เอื ้ออภิญญกุ
ญ ล หรื อ
นาายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล หรืรื อ นายระวิ คคอศิริ หรื อ นาางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองใในห้ าคนลงนามมร่วมกันและ
ปรระทับตราของบบริ ษัทฯ
อําานาจหน้ าที่ของงคณะกรรมการรบริ ษัท
คณะกรรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชออบต่อผู้ถือหุ้นเกีกี่ยวกับการดําเนิ
เ นธุรกิจของบบริิ ษัทฯ และกาารกํากับดูแล
ให้ห้ การบริ หารจัดการเป็
ก นไปตามมเป้าหมายและะแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ถืื อหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริรยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประะโยชน์ของผู้มีสส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
ป
ข้ อบังั คับของบริ ษทฯ
ัท และมติที่
คณะกรรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิใให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ปรระชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิ
โ
บตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่ออสัตย์สจุ ริ ต แลละระมัดระวังรักษาผลประโยช
ก
ชน์ของผู้ถือหุ้นทัทงในปั
้ จจุบนั
แลละในระยะยาว
รวมทังก
้ การปฏิบตั ิให้ เป็ปนไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังั คับของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ง
สําานักงานคณะกรรมการกํากับหลั
ห กทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
พ
และคณ
ณะกรรมการกํากกับตลาดทุนทีจั่จดตังขึ
้ ้นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ยและตลาดหลักั ทรัพย์ พ.ศ. 22535 แก้ ไขเพิมเติ
่ มโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์แและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551
ม
ปรระธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ น
ในการกกํากับดูแลกิจกาารของบริ ษัทฯ คณะกรรมกาารบริ ษัทเป็ นผู้มอบหมายให้
า
ารดําเนินงานในนการประชุมคณ
ณะกรรมการ
ผู้รรัับผิดชอบการดดําเนินธุรกิจของงบริ ษัทฯ แลละให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลกา
บริริ ษัทเป็ นประจําทุ
า กเดือน
นอกจากนันค
้ คณะกรรมการตตรวจสอบซึง่ ปรระกอบด้ วยกรรรมการที่มีประสสบการณ์และ
คววามรู้ความสามมารถในการสอบบทานงบการเงิ นตามที่ตลาดหหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกํ
ป
าาหนด ได้ ปฏิบับตั ิหน้ าที่สอบ
ทาานความถูกต้ องของการดํ
ง
าเนินงานด้
น านการเเงิิ น ด้ านการปฏิฏิบตั ิงาน และคความเพียงพอขของมาตรการการตรวจสอบ
แลละรายงานความมคืบหน้ าต่อคณ
ณะกรรมการบริริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบ
ค
บริ ษัทได้ กําหนดด “แนวปฏิบตั ิ บริ ษัท บ้ านปูปู จํากัด (มหาาชน) ว่าด้ วย
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัท” เมื่อปี 25552 เพื่อใช้ เป็ นนแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย คํานิยามที่
เกี่ยวข้ อง องค์ประกอบและหล
ป
ลักเกณฑ์ของค ณะกรรมการบริิษัท คุณสมบบัติของกรรมกาารบริ ษัท วาาระการดํารง
อํานาจจหน้ าที่และความรับผิดชอบขของคณะกรรมกการบริ ษัท
ตําาแหน่งและการรพ้ นจากตําแหนน่ง
การประชุม
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทและการอออกเสียง ได้ มีกาารปรับปรุง แก้ก้ ไขเพิ่มเติม แนนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว เมือปี
่อ 2554 ปี
25555 และปี 2557 ตามลําดับเพื่อให้ สอดคล้ อองกับหน้ าที่ความรั
ว บผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เเปลี่ยนแปลงไปปและเพื่อการ
พัฒ
ฒนาบรรษัทภิบาลของคณะก
บ
รรมการบริ ษัท
แนนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ ววยคณะกรรมกการบริ ษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2557
แนวปฏิฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู
น จํากัด (มหาาชน) ว่าด้ วยคณ
ณะกรรมการบริ ษิ ัทเป็ นการรววบรวม องค์ประะกอบ หน้ าที่
คววามรับผิดชอบแและแนวทางปฏิฏิบตั ิของคณะกกรรมการบริ ษทที
ัท ่มีการปรับปรุรงเพื่อให้ สอดคลล้ องกับ พ.ร.บบ.หลักทรัพย์
แลละตลาดหลักทรรัพย์ พ.ศ. 25335 แก้ ไขเพิ่มเติติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และะตลาดหลักทรัพพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หลลักเกณฑ์ที่คณะะกรรมการกํากับตลาดทุน
ท พย์และตลาดดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับหลักทรั
และตลาด
หลลักทรัพย์แห่งปรระเทศไทยกําหนด
ห คณะกรรมมการบริ ษัทจึงออกแนวปฏิบตั ไว้
ไิ ดังต่อไปนี ้
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ข้ อ 1. แนวปฏิบตั ินี ้เรี ยกว่า “แนนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมกการบริ ษัท พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครั
ค ง้ ที่ 3 พ.ศ. 25557”
ข้ อ 2. ให้ ใช้ แนววปฏิบตั ินี ้ตังแต่
้ วัวนที่ประธานกรรรมการบริ ษัทลงนามเป็
ล
นต้ นไปโดยให้
ไ
ยกเลิกกแนวปฏิบตั ิ พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครั
ค ง้ ที่ 1 พ.ศ. 25554 และปรับปปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555
ข้ อ 3. นิยามของงคําที่สําคัญ ในนแนวปฏิบตั ินี ้
3.1. “บริรษัท” หมายควาามว่า บริ ษัท บ้ ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ณะกรรมการบริรษัท” หมายควาามว่า คณะกรรรมการของบริษัษทั บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.2. “คณ
3.3. “กรรมการบริ ษัท” หมายความว่า กรรมการของบบริ ษัทบ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.4. “ปรระธานกรรมการรบริ ษัท” หมายยความว่า ประธธานคณะกรรมกการของบริ ษัท
3.5. “คณ
ณะกรรมการชุดย่
ด อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้ แแก่ก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณ
ณะกรรมการกําหนดค่
ห าตอบแททน และ คณะกรรมการบรรษัทภิ
ท บาลและสรรรหา
3.6. “ผู้ทีท่ีเกี่ยวข้ อง” หมมายถึง บุคคลตตามมาตรา 2588 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตตลาดหลักทรัพย์ย พ.ศ. 2535
แก้ ไขเพิ
ไ ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพพย์และตลาดหหลักทรัพย์ (ฉบับที
บ ่ 4) พ.ศ. 25551
3.7. “บริรษัทย่อย” หมายความว่า บริ ษษัั ทที่บริ ษัท บ้ านปู
น จํากัด (มหาาชน) ถือหุ้นไม่วว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิน
า อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วขของบริ ษัทนัน้
กว่าร้
3.8. “บริรษัทร่วม” หมายความว่า บริ ษษัทที่บริ ษัท บ้ านปู
า จํากัด (มมหาชน) ถือหุ้นนไม่วา่ ทางตรงหหรื อทางอ้ อม
ย าร้ อยละ 500 ของทุนชําระ แล้ วของบริ ษัทนัน้
น้ อยกว่
้
3.9. “ผู้ถืถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่
น าร้ อยละ 100 ของจํานวนห้หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตาามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15
ว 2551 แลละ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ธันวาคม
ข้ อ 4. องค์ประกกอบและหลักเกกณฑ์ของคณะกกรรมการบริ ษทั
4.1. มีกรรมการบริ
ร
ษัทจํานวนไม่น้อยกกว่า 5 คน และะเลือกตังโดยที
้
ประชุ
่ป มผู้ถือหุ้น
4.2. มีกรรมการบริ
ร
ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หาารไม่น้อยกว่ากึงหนึ
ง่ ง่
4.3. มีกรรมการบริ
ร
ษัทที่มีความเป็ นอิสสระอย่างแท้ จริงจากฝ่ ายบริ หารและปราศจา
า
ากความสัมพันธ์ธทางธุรกิจ
หรื อความสั
อ
มพันธ์์อ่ืนใดอันอาจมี อิทธิพลต่อการรใช้ ดลุ ยพินิจอยย่างเป็ นอิสระไมม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบ
น
บริิษัททังหมดแล
้
ละต้ องไม่ตํ่ากวว่า 3 คน
4.4. กรรรมการบริ ษัทไม่น้ อยกว่ากึง่ หนึนึ่งต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจัจักร
4.5. ประะธานเจ้ าหน้ าทีบริ
่ หารได้ รับกาารแต่งตังเป็
้ นกรรรมการบริ ษัทในคณะกรรมกา
ใ
ารบริ ษัทโดยตําแหน่
า ง
4.6. ประะธานกรรมการบบริ ษัทเป็ นบุคคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้น้ าที่บริ หาร
4.7. ประะธานกรรมการบบริ ษัท ไม่เป็ นปประธานหรื อสมมาชิกของคณะกกรรมการชุดย่ออย
4.8. ประะธานคณะกรรมมการชุดย่อย ต้ องเป็ นกรรมกาารอิสระ
4.9. กรรรมการบริ ษัทแตต่ละคนจะเป็ นกกรรมการในคณ
ณะกรรมการชุดย่ยอยได้ ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ
ห
บริ ษัษทคนใดเป็ นปรระธานคณะกรรรมการชุดย่อยจจะเป็ นประธานนกรรมการในคณ
ณะกรรมการชุดย่
ด อยอื่นอีก
ไม่ได้
ไ
4.10. เลขานุการบริ ษัท เป็
เ นเลขานุการคคณะกรรมการบบริ ษัท
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ข้ อ 5. คุณสมบัติตขิ องกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บ
า กําหนดเกณ
ณฑ์คณ
ุ สมบัติของผู
อ ้ ที่จะเป็ นกรรรมการบริ ษัท โดยกําหนด
คุณสมบัติตทิ ี่ใช้ พิจารณา 3 ประการคือ
5.1. คุณสมบั
ณ ติทวั่ ไป
(1) ไม่เป็ นบุคคลลวิกลจริ ตหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
ส
(2) ไม่เคยต้ องโททษจําคุกโดยคําาพิพากษาถึงทีสุ่ ดให้ จําคุก เว้นแต่ในความผิผิดที่ได้ กระทําโดดยประมาท
ท พย์สินตกเป็ นของแผ่
น
นดิน
(3) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาหรื ออคําสัง่ ศาลให้ ทรั
(4) ไม่เป็ นหรื อเคคยเป็ นบุคคลล้ มมละลาย
(5) เป็ นผู้ที่สามาารถอุทิศเวลาให้ห้ กบั บริ ษัท ได้ อย่างเพียงพอ และเป็ นกรรมมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริ ษทั
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงานน (integrity andd accountabillity)
(6) มีคณ
ย อมูลและเหตตุผล
(7) ตัดสินใจด้ วยข้
ุ ิภาวะ ความมั
ค
น่ คง กล้ล้ าแสดงความคิคิดเห็นที่แตกต่างและเป็
า
นอิสระะ
(8) มีวฒ
(9) ยึดมัน่ ในการรทํางานอย่างมีมีหลักการและมมาตรฐานเยี่ยงมืมืออาชีพ
(10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรรมการบรรษัทภิภบาลและสรรหหาเห็นว่ามีควาามสําคัญ
5.2. ควาามรู้ความชํานาาญเฉพาะด้ านเเพื่อความเหมาะสมโดยรวมขอองคณะกรรมกาารบริ ษัท ได้ แก่ด้านบัญชี
และะการเงินด้ านกฎฎหมายธุรกิจขอองบริ ษัทการตลาด และอื่นๆ
5.3. กรรรมการอิสระต้ องมี
ง คณ
ุ สมบัติทั่วไป และคความรู้ความชํานาญเฉพาะด้
น
าาน และต้ องมี
ง คณ
ุ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามที
ต ่กําหนดไว้ว้ ในแนวปฏิบตั นีิ ้
ข้ อ 6. วาระการดดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากกตําแหน่ง
6.1. กรรรมการบริ ษัทมีวาระการดํ
ว
ารงตํตําแหน่งคราวละ 3 ปี
6.2. กรรรมการอิสระมีวาระการดํ
า
ารงตําาแหน่ง 9 ปี หรืรื อ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
6.3. ในกการประชุมผู้ถอหุ
ือ ้ นสามัญประ จําปี ให้ กรรมกาารบริ ษัทออกจาากตําแหน่งเป็ นนจํานวนหนึง่ ในนสามของ
จํานวนกรรมการบ
น
บริิษัททังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ต รงเป็ นสามส่วนไม่
น ได้ ก็ให้
ออกกโดยจํานวนใกกล้ ที่สดุ กับส่วนหหนึง่ ในสาม
6.4. กรรรมการบริ ษัทซึง่ พ้ นจากตําแหนน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ามาดํ
า ารงตําแหหน่งใหม่ได้
6.5. กรรรมการบริ ษัทเกษษี ยณอายุเมื่อมี อายุ 72 ปี โดดยมีผลตังแต่
้ วนถั
นั ดจากวันประะชุมสามัญประจําปี ซึง่ มีขึ ้น
หลังจากที
ง
่กรรมกาารบริ ษัทผู้นนมี
ั ้ ออายุครบ 72 ปี บริ
บ บรู ณ์
6.6. นอกกจากการพ้ นจาากตําแหน่งตามมวาระแล้ ว กรรรมการบริ ษัทพ้นจากตํ
น
าแหน่งเเมื่อ
(1) ตาย
บ ษัท และกการลาออกมีผลลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
(2) ลาออกจากตตําแหน่งโดยยื่นนใบลาออกต่อบริ
บริ ษัท
ณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษทมหาชนจํ
ัท
ากัด พ.ศ. 2535 แลละ พ.ร.บ.
(3) ขาดคุณสมบับัติ หรื อมีลกั ษณ
หลักทรัพย์และตลาดหลั
ล
กททรัพย์ พ.ศ. 25335 แก้ ไขเพิ่มเติติมโดย พ.ร.บ.หหลักทรัพย์และตตลาด
หลักทรัพย์ (ฉฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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(4) ที่ประชุมผู้ถอหุ
ือ ้ นลงมติให้ อออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวว่าสามในสี่ของ จํานวนผู้ถือหุ้นที
น ่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสี
อ ยง และมีจจํานวนหุ้นนับรวมกั
ร นได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ขอองจํานวนหุ้นทีถื่ อโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชชุมและมีสทิ ธิอออกเสียง
ใ ออก
(5) ศาลมีคําสัง่ ให้
ข้ อ 7. อํานาจหน้น้ าที่และความรัรับผิดชอบของคคณะกรรมการบริ ษัท
ในการกํากับดูแลกิจการรของบริ ษัท บบริิ ษัทย่อย แลละบริ ษัทร่ วม นอกเหนือจาก การดําเนินการรอื่นใดเพื่อให้
ือ ้ นของบริ ษัททแล้ ว คณะกรรรมการบริ ษัท
เป็ นไปตาามกฎหมาย วัตั ถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมมติที่ประชุมผู้ถอหุ
กําหนดให้ห้ เรื่ องดังต่อไปนีนี ้เป็ นอํานาจหน้น้ าที่และความรรับผิดชอบของคณะกรรมการบบริ ษัทที่จะเป็ นผู
น ้ พิจารณา
อนุมตั ิ
ท
และแแผนงานงบประะมาณประจําปของบริ
ปี
ษัทฯ
7.1. นโโยบาย แผนยุทธศาสตร์
7.2. ผลงานและผลประกอบการประะจําเดือนและปประจําไตรมาสขของบริ ษัท เทียยบกับแผนและะงบประมาณ
แลละแนวโน้ มในรระยะต่อไปของ ปีี
7.3. กาารลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่า สูงกว่า 1,500 ล้ านบาท
7.4. กาารใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโคครงการที่ได้ รับอนุ
อ มตั ิไว้ รวมร้ อยละ 15 และะมีจํานวนเกิน 1,000 ล้ าน
บาท
การซื ้อกิจการและเข้
จ
าร่วมในโครงการร่
ว
รวมทุนที่ไม่ขดั กับเกณฑ์ของ
7.5. กาารซื ้อและจําหนน่ายสินทรัพย์
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั
ก พย์ และตตลาดหลักทรัพยย์แห่งประเทศไไทยที่มีมลู ค่า
า
ประธาานเจ้ าหน้ าที่บรหาร
ริ
เกิกินกว่าที่มอบอํานาจให้
7.6. กาารทําธุรกรรมหหรืือการกระทําใใดๆที่มีผลกระททบที่สําคัญต่อฐานะทางการเงิ
ฐ
งิน ภาระหนี ้สิน ยุทธศาสตร์
กาารทําธุรกิจ และะชื่อเสียงของบบริิ ษัทฯ
7.7. กาารทําสัญญาใดดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับบการทําธุรกิจปกติ
ป
และสัญญาที
ญ ่เกี่ยวกับกการทําธุรกิจปกกติที่มี
ความสําคัญ
7.8. กาารทํารายการเกีกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริิษัทย่อย บริษัษทร่ วม กับบุ คคลที่เกี่ยวโยงงกัน ตามที่
กําหนดใน
า
พ.ร.บบ.หลักทรัพย์แลละตลาดหลักทรรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมมโดย พ.ร.บ.หลลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2551
ร
ที่มผลให้
ีผ โครงสร้ างงเงินทุนในงบดุดุลรวมของบริษัษทั มีอตั ราส่วนหหนี ้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
7.9. ธุรกรรมใดๆ
7.10. กาารจ่ายเงินปั นผลระหว่
ผ
างกาล
7.11. กาารกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กําหหนดไว้ ในงบปรระมาณมากกว่า 5,000 ล้ านบบาท
7.12. กาารเปลี่ยนนโยบบายและวิธีปฏิบบัติที่มีนยั สําคัญเกี
ญ ่ยวกับการบั
บัญชี การบริรหารความเสี่ยงและการเก็
ง
บ
รักษาเงิ
ก น
7.13. กาารเปลี่ยนแปลงงที่สําคัญเกี่ยวกกับระบบการคววบคุมการบริ หารงานและการ
า
รเงิน
7.14. กาารกําหนดและททบทวนอํานาจจอนุมตั ิที่มอบใหห้ ประธานเจ้ าหน้
ห าที่บริ หาร แลละเจ้ าหน้ าที่บรหาร
ริ
7.15. กาารแต่งตังประธ
้ ธานเจ้ าหน้ าที่บ ริิ หาร เจ้ าหน้ าที
า ่บริ หาร ประะธานเจ้ าหน้ าที่ ปฏิบตั ิการ ผู้ช่วยประธาน
เจ้จ้ าหน้ าที่บริ หารร-การเงิน
7.16. อนนุมตั ิโครงสร้ างเงินเดือน งงบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแททนอื่น หรื อสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู
ข ้ บริ หารแลละพนักงาน
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7.17. กาารเสนอแต่งตัง้ และการสิ ้นสุดสถานภาพของงกรรมการบริ ษัท และเลขานุนุการบริ ษัท หรืรื อเลขานุการ
คณะกรรมการบริิษัท
7.18. กาารมอบอํานาจใให้ ประธานกรรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้น้ าที่บริ หาร หรื ออกรรมการบริษัษท คนใดคน
หนึง่ รวมถึงการปปรับปรุงเปลี่ยนนแปลงแก้ ไขกาารมอบอํานาจดัดังกล่าว
้ กําหนดอํานาจหหน้ าที่แก่คณะกกรรมการย่อย
7.19. กาารแต่งตังและกํ
7.20. กาารจัดให้ มีและกกํากับดูแลให้ มีกการบริ หารจัดการตามหลั
ก
กกาารกํากับดูแลกิจจการที่ดี
7.21. กาารแต่งตังกรรม
้
การบริ ษัทหรื อ ผู้บริ หารไปเป็ นกรรมการในบ
น
ริ ษิ ัทย่อยและบบริ ษัทในเครื อ
7.22. กาารจดทะเบียนตตังบริ
้ ษัทใหม่ แและแจ้ งเลิกบริษัษท
7.23. กาารทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิกิจ อย่างน้ อยทุทุก 5 ปี
7.24. กรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เก็บรักษษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่
อ างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูล
ปิ
อสาธารรณะ หรื อข้ อมู
อ ลที่มีผลกระททบต่อการดําเนินินธุรกิจหรื อราคคาหุ้น โดย
ภายในที่ยงั ไม่เปดเผยต่
า
นข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้
กําหนดเป็
- ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นการรายยงานประจํารอบบระยะเวลาบัญชี
ญ ได้ แก่รายงาานผลการดําเนินงานและงบ
น
ล นการซื ้อขายหลักทรัพย์บบริ ษัทไม่น้อยกวว่า 30 วัน
การเงินและรรายงานประจําาปี กรรมการพึงละเว้
ก่อนการเปิ ดเผยข้
ด อมูลต่อสสาธารณะ
-

ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นการรายยงานตามเหตุการณ์
ก การดําเนินงานของบริ
น
ษัท ได้ แก่ การได้ด้ มา/จําหน่าย
ไป

น พย์รายการทีที่เกี่ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่
ก วมทุน
ซึง่ สินทรั

การเพิ่มทุน/ลดดทุนการออก

หลักทรัพย์ใหม่
ห การซื ้อหุ้นคื น การจ่ายหรืรื อไม่จ่ายเงินปันผล
น หรื อเหตุกการณ์ที่มีผลกระะทบต่อราคา
หุ้น ฯลฯ กรรรมการพึงละเว้ว้ นการซื ้อขายหหลักทรัพย์บริ ษัทในช่วงเวลาตั งแต่
ั ้ ได้ รับทราบบข้ อมูลจนถึง
วันที่บริ ษัทเปิปิ ดเผยข้ อมูลต่ออสาธารณะ
7.25. กาารปรับเปลี่ยนขขอบเขตอํานาจจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท ตตามข้ อ 7.1– 7.24
ข้ อ 8. การประชุชุมคณะกรรมกาารบริ ษัท และกการออกเสียง
8.1. กําหนดให้
า
มีการปประชุมคณะกรรรมการบริ ษัทอย่
อ างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
8.2. ประธานกรรมกาารบริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณ
ณะกรรมการบริษัษท หรื อมอบหมมายให้ ผ้ ใู ดกระะทําแทนก็ได้
ม บประธานเจ้ าาหน้ าที่บริ หาร
8.3. ประธานกรรมกาารบริ ษัทกําหนดดระเบียบวาระกการประชุมร่วมกั
ป มไปยังกรรรมการบริ ษัทไม่
ไ น้อยกว่า 7
8.4. ประธานกรรมกาารบริ ษัทหรื อผู้ไได้ รับมอบหมายยส่งหนังสือนัดประชุ
วันั ก่อนวันประชุม
8.5. ต้ องมีกรรมการบบริ ษัทมาประชุมมไม่น้อยกว่ากึงหนึ
ง่ ง่ ของจํานวนกรรมการบริษษัททังหมดจึ
้
งจะนั
จ บเป็ น
องงค์ประชุม โดยยในการลงมติแแต่ละวาระต้ องมีกรรมการบริษัษทในที่ประชุมไไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการ
า
รบริ ษัททังหมด
้
8.6. ประธานกรรมกาารบริ ษัทเป็ นปรระธานในที่ประชุม ในกรณีทีท่ปี ระธานกรรมกการบริ ษัทไม่อยูยใ่ นที่ประชุม
ให้ห้ รองประธานกกรรมการบริ ษัท เป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประะธาน หรื อมีแตต่ไม่สามารถปฏิฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ห้ กรรมการบริษัษทั ซึง่ มาประชุมมเลือกกรรมการรบริ ษัทคนหนึง่ เป็ นประธานที่ปประชุม
8.7. กาารวินิจฉัยชี ้ขาดดของที่ประชุมใให้ ถือเสียงข้ างมมากของกรรมกการบริ ษัทที่มาปประชุม
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8.8. ในนการเลือกกรรมมการบริ ษัทแทนนกรรมการบริษัษทที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจจากการออกตาามวาระ มติ
ขอองคณะกรรมการบริ ษัทต้ องปประกอบด้ วยคะะแนนเสียงไม่น้อยกว่
อ า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
น
บริิ ษัทที่เหลืออยู่
8.9. กรรมการบริ ษัทคนหนึ
ค ง่ ให้ มีหนึนงเสี
่ ยงในการลงคะแนน กรรมมการบริ ษัทซึง่ มี สว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
ท ออกเสียงลงงคะแนนในเรื่ องงนัน้ ถ้ าคะแนนนเสียงเท่ากันให้ห้ ประธานที่ประะชุมเป็ นผู้ชี ้ขาดด
สิทธิ
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทได้ จดั ให้ มกฎบั
ีก ตรคณะกรรรมการตรวจสออบ กฎบัตรคณ
ณะกรรมการบรรรษัทภิบาลและะสรรหา และ
กฎฎบัตรคณะกรรมมการกําหนดค่าตอบแทน เพื่ออใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรรมการย่อยดังกล่
ก าวด้ วย
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทกําหนดให้ มีมกี ารปฐมนิเทศศกรรมการใหมม่ทกุ คน เพือให้
่อ กรรมการใหหม่รับทราบควาามคาดหวังที่
บริริ ษัทฯ มีตอ่ บททบาท หน้ าที่ ความรับผิดช อบของกรรมกาาร นโยบายแลละแนวปฏิบตั ิใในการกํากับดูแลกิ
แ จการของ
บริริ ษัทฯ ตลอดจนนสร้ างความรู้ ความเข้
ค
าใจในธุธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริ หารควาามเสี่ยง รวมถึงการเยี
ง
่ยมชม
หนน่วยปฏิบตั ิการดด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อเตรีี ยมความพร้ อมในการปฏิบติตั หิ น้ าที่ของกรรมมการ
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทมีนโยบายทีที่จะเสริ มสร้ างคความรู้และมุมมองใหม่
ม
ๆ ให้ กบั กรรมการรทุกคนทังในด้
า
ากับ
้ านการกํ
ดูแแลกิจการ ภาววะอุตสาหกรรมม ธุรกิจ เทคโโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ต
ๆ โดยสนั
โ
บสนุนใหห้ กรรมการทุกคนเข้
ค ารับการ
สัมมมนาและศึกษาในหลั
ษ
กสูตรทีเป็
่ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบั
ส นกรรมกาารบริ ษัทไทย และสถาบัน
ที่มมีีชื่อเสียง เพืพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ออย่างมีประสิทธิภาพของกรรมมการ รวมถึงงการจัดสัมมนาาร่วมกับฝ่ าย
บริริ หารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้ด้ านเทคโนโลยีใในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจจของบริ ษัทฯ และจัดให้
ผู้บบริ หารที่ไปร่วมสสัมมนาเกี่ยวกับวิ
บ ทยาการใหมม่ๆ
ด้ านพพลังงานได้ มีโอกกาสแบ่งปั นประะสบการณ์และความรู้ ที่เป็ น
ปรระโยชน์ให้ กบั กรรมการด้ วย นอกจากนันไ
้ ด้ จดั ให้ กรรมกาารติดตามความมคืบหน้ าของโคครงการที่สําคัญของบริ
ญ
ษัทฯ
แลละเยี่ยมเยียนผู้ปฏิ
ป บตั ิงานในท้้ องที่หา่ งไกลเพืพื่อเป็ นขวัญและะกําลังใจเป็ นระะยะ ในปี 25558 มีกรรมการรที่เข้ ารับการ
อบบรมในหลักสูตรต่
ร างๆ ดังนี ้
รายชื่อกรรรมการ
นนายอโนทัย เตชชะมนตรี กลุ

นนางสมฤดี ชัยมงงคล

นนายชนินท์ ว่องกกุศลกิจ

รายยชื่อหลักสูตร
Implication off Advance Coaal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technology
to Thailand
- นักบริ หารระดดับสูงด้ านการพัฒ
ั นา
ธุรกิจอุตสาหก รรมและการลงททุน รุ่นที่ 2
- Implication oof Advance Cooal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technnology
to Thailand
Implication off Advance Coaal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technology
to Thailand

สถาบัน
บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการรธุรกิจและอุตสาาหกรรม
บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)

บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรรมการ
นนายวีระเจตน์ ว่องกุ
อ ศลกิจ

นนายระวิ คอศิริ

นนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

M
Mr. Sudiarso Prasetio
P

รายยชื่อหลักสูตร

สถาบัน

- Re-energizingg Growth througgh Better
Governance

สมาคมส่งเสริ มสถถาบันกรรมการบริรษัทไทย
(IOD)

- Implication oof Advance Cooal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technnology
to Thailand
Implication off Advance Coaal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technology
to Thailand
Implication off Advance Coaal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technology
to Thailand
Implication off Advance Coaal-fired
Generation wwith High Efficieency and
Low Emissionn (HELE) Technology
to Thailand

บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)

บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)

บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)

บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน)

คณะกรรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการรประชุมร่วมกันระหว่
น างกรรมกการอิสระและก รรมการที่ไม่ใชผู
ช่ ้ บริ หารเป็ น
ปรระจําอย่างน้ อยปี
ย ละ 2 ครัง้ เพืพื่อให้ มีโอกาสออภิปรายประเด็นหรื
น อแสดงข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับบการบริ หารจัดการในเรื่ องที่
สนนใจอย่างอิสระ และเลขานุการบริ
า ษัททํารายยงานสรุปให้ กรรมการทุ
ร
กคนไดด้ ทราบ
คณะกรรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการรทํา Board Reetreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่ออให้ กรรมการทุกคนมี
ก โอกาส
นําาเสนอประเด็นต่ตางๆ ที่น่าสนใใจ และร่วมกัน แสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนนอแนะ ซึง่ จะเเป็ นประโยชน์ต่ตอ่ การทํางาน
ร่วมกันของคณะกกรรมการบริ ษทั รวมถึงประโโยชน์สําหรับแนนวทางการบริ หารจัดการของฝ่ฝ่ ายบริ หารและะแผนสืบทอด
ตําาแหน่งของผู้บริ หารระดับสูงขอองบริ ษัทฯด้ วย
คณะกรรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการรประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมกาารบริ ษัทเป็ นปรระจําทุกปี
แลละเริ่ มให้ มีการปประเมินผลการปฏิบตั ิงานของงคณะกรรมการรบริ ษัทเป็ นรายบุคคล ตังแต่
้ ปปีี 2557 เป็ นต้้ นไป รวมทัง้
กาารประเมินความมเป็ นอิสระของงกรรมการ โดยยมอบให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกกรรมการบรรษัษัท ภิบาลและสรรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนนดให้ คณะกรรมมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยคคณะกรรมการบบรรษัทภิบาล
ห ในกฎ
และสรรหาไได้ กําหนดแบบกการประเมินให้ เป็ นมาตรฐานเเดียวกัน โดยเน้ นรายละเอียดตามบทบาทแและหน้ าที่ที่กําหนดไว้
ล
คณ
ณะกรรมการย่อยยจะใช้ แบบประะเมินเป็ นส่วนหหนึง่ ในการรายงงานผลการปฏิบับติงานที่ต้อง
บัตรของกรรรมการย่อยแต่ละคณะ
รายงานต่อคคณะกรรมการบบริ ษัทเป็ นประจํจําทุกปี การประะเมินตนเองดังกล่าวดําเนินกาารมาตังแต่
้ ปี 25555
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ในปี 2558 คคณะกรรมการบบริ ษัทมีการประชุมทังหมด
้
133 ครัง้ จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่รวมประชุมของงกรรมการบริษัษทั แต่ละคนมี
ดังนี ้

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายเกริรกไกร จีระแพททย์

ประธาน

2. นายอโนนทัย เตชะมนตรีรี กลุ

รองประธาน
กรรมการอิสระ

3. นายรัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการอิสระ

4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ

5. นายสุทศศน์
ั เศรษฐ์ บญ
ุ สร้
ส าง

กรรมการอิสระ

6. นายชนินนท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

7. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

8. นายองออาจ เอื ้ออภิญญกุ
ญ ล

กรรมการ

9. นายระวิ คอศิริ

กรรมการ

10. นายวีรระเจตน์ ว่องกุศลกิ
ศ จ

กรรมการ

11. นายบรรรเทิง ว่องกุศลกิ
ล จ

กรรมการ

12. Mr. Suudiarso Praseetio

กรรมการอิสระ

13. นางสมมฤดี ชัยมงคล *

กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ง
เม.ย. 2557 – วันประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2558 - วันประชุมสามัมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2557 – วันประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2556 – วันประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2557– วันประชุมสามัญ
ั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2556 – วันประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2557– วันประชุมสามัญ
ั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2558– วันประชุมสามัญ
ั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2556 – วันประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2558– วันประชุมสามัญ
ั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2558– วันประชุมสามัญ
ั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2556– วันประชุมสามัญ
ั
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2558 – วันประชุมสามมัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

กการเข้ าร่วมประชชุม

วาระปกติติ วาระพิเศษษ

รวม

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13

10

-

10/13

11

1

12/13

12

1

13/13

10

1

11/13

12

1

13/13

11

1

12/13

12

1

13/13

12

-

12/13

9

-

9/9

หมายเหหตุ - นางสมฤฤดี ชัยมงคล ได้ รบแต่
ับ งตังให้
้ ดํารงตํ าแหน่งกรรมการ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 เมษายน 2558
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8.2 ผู้บริหหาร
ผู้บริหหาร* ประกอบบด้ วย
1. นางสมฤดี
2. นายสมยศ
3. นายวรวุฒิ
4. Mr.Peter
5. นายสถิตพงษ์
6. นายอัครพงษษ์
ษ
7. นางอุดมลักษณ์

ชัยมงคล
ย
รุจิจริ วัฒน์
ลีนานนท์
น
Peerry
วัฒนานุ
ฒ ชิต
ไททยานนท์
โอฬาร

ประธานเจ้ าหน้
า าที่บริ หาร
รองประธานนเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้
า าที่ปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยประธาานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธาานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - บริ หารแและพัฒนาองค์ค์กร
ผู้ช่วยประธาานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – แผนงานนองค์กรและพัฒ
ั นาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์

หมายเหตุ:
-

ผูบ้ ริ หาร 4 อันดับแรกรองงลงมาจากประธาานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร
า เป็ นไปตามโครรงสร้างองค์กรของงบริ ษัทฯ ทีป่ ระกกาศใช้เมือ่ วันที ่
1 มกราคคม 2552 และปรับ
ั ปรุงในปี 2556, 2558 ได้แก่ รองปประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร ประธานนเจ้าหน้าทีป่ ฏิ บตั ิการ
ก

ได้รบั การรแต่งตัง้ ให้ทําหน้าที
า บ่ ริ หารจัดการ หน่วยธุรกิ จถ่านหิ
น น หน่วยธุรกิจไฟฟ้
จ า

การเงิงิ น

และผูท้ ี ่

บริ หารและะพัฒนาองค์กร

แผนงานนองค์กรและพัฒนาธุรกิ จ และองค์กกรสัมพันธ์
-

ข้อมูลแลละประวัติของผูบ้ ริ หารในเอกสารแนนบ 1

อําานาจหน้ าที่ของงประธานเจ้ าหนน้ าที่บริ หาร
1. การปรับปรุรงแผนการปฏิบับตั ิการ 1 ปี อนุนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่
น เกินร้ อยละ 5 ของงบดําเนินินการรวมที่ได้ รัรบั การอนุมตั ิ
แล้ ว
2. การอนุมตั ิการใช้
ก เงินลงทุนเกิ
น นงบลงทุนโคครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมไมม่เกินร้ อยละ 10 และอนุนุมตั ิการใช้ งบ
ลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมไไม่เกินร้ อยละ 10
3. การอนุมตั ิงบลงทุ
ง
นรายการใหม่ที่ไม่ได้ ตงังงบประมาณไว้
้
ว้ อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 1000 ล้ านบาทต่อรายการ
ร
ง าเนินการโดดยรวมที่เพิ่มขึนเนื
้น ่องจากการปปรับปรุงอัตราสส่วนเปิ ดหน้ าดินนต่อถ่านหิน (Stripping
4. การอนุมตั ิงบดํ
Ratio S/R) อนุมตั ิได้ ในวงงเงินไม่เกิน 5000 ล้ านบาท
5. การลงทุนในนโครงการที่มมูีมลู ค่ารวมของโคครงการในวงเงิน 1,500 ล้ านบบาท
า งบประมาณจ่ายโบนัสพนนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ
6. กลัน่ กรองแและนําเสนองบปประมาณปรับเงิงินเดือนประจําปี
ของพนักงาาน
7. พิจารณาแลละอนุมตั ิการเข้ข้ าทําสัญญาซื อ้อ สัญญาเช่า หรืือสัญญาบริ การ
า ดังนี ้
7.1. การทําสัญญาบริ การเปิ ดหน้ าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่
ร
เกิน 5 ปี และมูลคค่าไม่เกิน 4,0000 ล้ านบาท
ล าไม่เกิน 4,0000 ล้ านบาท
7.2. การทําสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่
7.3. การทําสัญญาบริ การขนส่งระยะเวลลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้ านบบาท
7.4. การทําสัญญาจัดซือ้อ จัดจ้ าง บริ กาาร เช่า/เช่าซื ้อ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลลค่าไม่เกิน 1,600 ล้ านบาท
เ น 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ
7.5. การอนุมตั ิทําสัญญาาซื ้อขายถ่านหินนระยะเวลาไม่เกิ
ท พย์ถาวรประะเภทที่ดินและสส่วนปรับปรุงทีดิ่ดนิ ราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
8. การขายสินทรั
ท พย์ถาวรประะเภทอาคารและะสิง่ ปลูกสร้ าง ราคาตลาด
ร
ณ วันที่ขาย อนุมั ติได้ ไม่เกิน 3000 ล้ านบาท
9. การขายสินทรั
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100. การกู้ยืมเงินสุ
น ทธิที่เกินยอดดสูงสุดที่กําหนดดไว้ ในงบประมาณหรื อที่ประมมาณการประจําาปี ไว้ อนุมตั ิได้ ไม่
ไ เกิน
1,000 ล้ านบาทในเวลา
น
1 ปี
11. การทําสัญญาหลั
ญ กซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไไม่เกิน 300 ล้ลานบาท (เช่นสั
น ญญาซื ้อเครืรองจั
่ กรสําหรับธุธรกิจถ่านหิน
และธุรกิจไฟฟฟ้า)
122. การจัดซื ้อทีที่ดินหรื อทรัพย์สิสนิ เพื่อธุรกิจขอองบริ ษัทฯ ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์
พ สนิ ไม่เกิน 3300 ล้ านบาททและไม่ได้ ตงั ้
งบประมาณ
ณไว้
133. กําหนดและะทบทวนอํานาจจอนุมตั ิที่มอบใให้ ระดับผู้ช่วยปประธานเจ้ าหน้าที่บริ หารลงไปป
คณะกกรรมการบริ ษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ งานของประธานนเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ห ทังระยะส
้
สันและระยะปา
้
านกลางตาม
ระยะเววลาของแผนกลลยุทธ์ มีการตังเป
้ ้ าหมายกาารปฏิบตั ิงานแลละประเมินผลกการปฏิบตั ิงาน เพื่อประกอบกการพิจารณา
ผลตอบบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารปรระเมินผลการปฏิฏิบตั ิงานของ
่บ หารเป็ นประะจําทุกปี
เจ้ าหน้น้ าที่บริ หารและะผู้บริ หารระดับสูสงลงไปตามลําาดับ โดยใช้ เปาหมายและหลั
ป้
ลักเกณฑ์ในการรประเมินที่เชื่อมโยงกั
ม บแผน
กลยุทธธ์แผนงานประจจําปี และเป้าหหมายการปฏิบบััติงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ
่บ หาร เพื่อพิจจารณากําหนดดค่าตอบแทน
และมาาตรการจูงใจที่เหมาะสม
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ผังกการบริหาร บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน)
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8.3 เลขขานุการบริษทั
คณ
ณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั ้ง นางบุ
น ญศิริ จารุศิริ ทําหน้ าที่เลขานุการบริษษััท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ตามมที่กําหนดไว้ ใน
พรระราชบัญญัตหลั
หิ กทรัพย์และตตลาดหลักทรัพยย์ พ.ศ. 2535 แก้
แ ไขเพิ่มเติม (ฉฉบับที่ 4) พ.ศ.. 2551 เพื่อรับผิิดชอบการจัด
ปรระชุมคณะกรรมมการบริ ษัทและะการประชุมผู้ถืออหุ้น รวมถึถึงช่วยดูแลให้ มมีีการปฏิบตั ิตามมมติดงั กล่าว ดูแลและให้
คําแนะนําแก่คณะะกรรมการเกี่ยววกับกฎเกณฑ์ตต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทําและเก็บรักษาททะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ปรระชุมคณะกรรมมการ รายงานกการประชุมคณะะกรรมการและรรายงานประจําปี ของบริ ษัท หนนังสือนัดประชุมมผู้ถือหุ้น และ
รายยงานการประชุชุมผู้ถือหุ้น รายยงานการมีสว่ นได้
น เสียที่รายงาานโดยกรรมการรหรื อผู้บริ หาร และดําเนินกาารอื่นๆ ตามที่
คณ
ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
แ
กททรัพย์ คณะกรรมการกํากับตตลาดทุน และะตลาดหลักทรัพพย์แห่งประเทศ
ไทยประกาศกําหนนด
นางบุญศิริ จจารุศิริ สําเร็ จปปริิ ญญาตรี วิทยาาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิททยา จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัยั ปริ ญญาโท
Geeological Scieence, Queen’ss University, CCanada และปปริิ ญญาโท Exeecutive Masterr of Business (EMBA) จาก
Saasin Graduatee Institute of Business Adm
ministration นนางบุญศิริผา่ นกการฝึ กอบรมหลลักสูตรเลขานุการบริ ษัท ที่จดั
โดยยสมาคมส่งเสริริ มสถาบันกรรมมการบริ ษัทไทย (IOD) และหลัลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้
ย องจากตลาาดหลักทรัพย์แหห่งประเทศไทย
แลละสํานักงานกํากกับหลักทรัพย์แและตลาดหลักทรั
ท พย์ โดยทําหนน้ าที่เลขานุการรบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2551 จนถึงปัั จจุบนั
หมมายเหตุ : ข้อมูลลและประวัติของเลขานุ
อ
การบริริ ษัทในเอกสารแแนบ 2
ต
มการและผู้บริหาร
8.4 ค่ าตอบแทนกรร
คณ
ณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คคณะกรรมการกํกําหนดค่าตอบแแทนเป็ นผู้พิจารรณาทบทวนโครรงสร้ าง
ระบบการจ่าย
ค่าาตอบแทนและอัอัตราค่าตอบแททนที่เหมาะสมสํสําหรับกรรมการรและผู้บริ หารรระดับสูงของบริ ษษัทฯ โดยกําหนนดเป็ นนโยบาย
ษ ่เหมาะสมมโดยคํานึงถึงภาระ หน้ าที่ ความรับผิดชอบและสามาร
ช
รถแข่งขันได้ ใน
ว่าค่าตอบแทนจะะต้ องอยู่ในลักษณะที
mance-based)
ตลลาดแรงงานและะธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเชื่อมโยงกับผผลปฏิบตั ิงานขอองผู้บริ หารแต่ละคน (Perform
เพื่ออสร้ างแรงจูงใจจในการปฏิบตั งานได้
งิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าาตอบแทนของกกรรมการประกออบด้ วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแแทนประจําเป็ นนรายเดือน และค่าตอบแทนจจากการเข้ าร่วม
า่ กบั ผู้ถือหุ้น และการจ่าย
ปรระชุมแต่ละครัง้ ส่วนบําเหน็จกกรรมการประจําาปี จะเชื่อมโยงกักับการพิจารณาาเงินปั นผลที่จายให้
ค่าาตอบแทนกรรมมการจะต้ องได้ รัรับการพิจารณาาอนุมตั ิจากที่ปรระชุมผู้ถือหุ้น
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ในปีี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดค่าตอบแแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีมีการพิจารณาคค่าตอบแทนคณ
ณะกรรมการแต่
ละะคณะเปรี ยบเทียยบค่าตอบแทนนกรรมการในกลลุม่ ธุรกิจประเภททต่างๆ ซึง่ ค่าาตอบแทนประจจําปี 2558 มีอัอตั ราเดียวกับปี
2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด
1.

ประธาน

รรองประธาน กรรมการ

ค่าตอบบแทนคณะกรรรมการบริ ษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดืดือน (บาท/เดือน)

52,000

46,000

40,000

1.2 เบีบี ้ยประชุมคณะะกรรมการบริ ษัท โดยจ่ายเป็ นรายครั
ร ง้
เฉฉพาะเมื่อเข้ าร่วมประชุ
ว
ม(บาท/ครัง้ )

26,000

23,000

20,000

2.

คณะกกรรมการตรวจสสอบ โดยจ่ายเป็ปนรายครัง้ เฉพาาะเมื่อเข้ า
ร่วมปรระชุม (บาท/ครัง้ )

31,200

-

24,000

3.

ท บาลและสรรรหา และคณะกกรรมการ
คณะกกรรมการบรรษัทภิ
กําหนดดค่าตอบแทน โโดยจ่ายเป็ นรายยครัง้ เฉพาะเมื่ออเข้ าร่วม
ประชุม (บาท/ครัง้ )

26,000

-

20,000
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1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันววาคม 2558
(ก) ค่าตอบแทนรววมที่เป็ นตัวเงินนของคณะกรรมมการบริ ษัทในรูปปของเบี ้ยประชุมและบําเหน็จกกรรมการ เป็ นจจํานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 38,5688,209.62 บาท รายละเอียดดังงนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

เบี ้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บําเหน็จกรรมกาาร ค่าตอบแทนนรวม
บริ ษัท
ตรวจสอบ
กําหนด
บรรษัทภิบาล
(บาท)
(บาท)
ค่าตอบแทน
และสรรหา

1. นายเกริ กกไกร จีระแพทย์์
962,000.00
3,132,530.12 4,094,5300.12
ประธานนกรรมการ/ กรรมมการอิสระ
2. นายอโนนทัย เตชะมนตรี กกุล
รองประธานกรรมการ/
กรรมกาารอิสระ/ ประธานนกรรมการ
851,000.00
104,000.00
2,680,722.89 3,635,7222.89
บรรษัทภิบาลและสรรหาา
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์์
กรรมกาารอิสระ/
ประธานนกรรมการตรวจสสอบ/
740,000.00 280,800.00
120,000.00 2,409,638.55 3,550,4388.55
กรรมกาารกําหนดค่าตอบบแทน
4. นายรัตนน์ พานิชพันธ์
กรรมกาารอิสระ/ประธานนกรรมการ
กําหนดคค่าตอบแทน/
740,000.00 216,000.00
156,000.00 2,409,638.55 3,521,6388.55
กรรมกาารตรวจสอบ
5. Mr.Sudiarso Prasetio
กรรมกาารอิสระ/
720,000.00
80,000.00
1,807,228.922 2,607,2288.92
กรรมกาารบรรษัทภิบาลแและสรรหา
6. นายสุทศน์
ศั เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ร้ าง
1,807,228.922 2,703,2288.92
กรรมกาารอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 680,000.00 216,000.00
7. นายระวิวิ คอศิริ
กรรมกาาร/
740,000.00
80,000.00
2,409,638.555 3,229,6388.55
กรรมกาารบรรษัทภิบาลแและสรรหา
8. นายบรรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมกาาร/
740,000.00
120,000.00 1,807,228.922 2,667,2288.92
กรรมกาารกําหนดค่าตอบบแทน
9. นายเมธีธ เอื ้ออภิญญกุล
740,000.00
2,409,638.55 3,149,6388.55
กรรมกาาร
10. นายชนินนท์ ว่องกุศลกิจ
540,000.00
2,409,638.55 2,949,6388.55
กรรมกาาร
11. นายองออาจ เอื ้ออภิญญกกุล
480,000.00
2,409,638.55 2,889,6388.55
กรรมกาาร
12. นายวีระะเจตน์ ว่องกุศลกิกิจ
กรรมกาาร/ กรรมการบรรรษัทภิบาล
720,000.00
80,000.00
2,409,638.55 3,209,6388.55
และสรรรหา
13. นางสมฤฤดี ชัยมงคล
360,000.00
360,0000.00
กรรมกาาร
รวม
38,568,2099.62
หมายเหตตุ - ที่ประชุมสามัญ
ั ผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2558 มี มติ แต่งงตัง้ นางสมฤดี ชัยั มงคลเป็ นกรรมกการ โดยมีผลตัง้ แตต่วนั ที ่ 4 เมษายนน 2558
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(ข) ค่าตอบแทนทีที่เป็ นตัวเงินของผู้บริ หารของบริริ ษัทฯ ในรูปขของเงินเดือนแลละโบนัส ผู้บริ หหารได้ รับค่าตออบแทนเป็ นราย
เดือนและโบนันัส ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดาเนินินการของบริ ษษััท ตามระบบ Key
K Performaance Indicators และผลงาน
ของแต่ละบุคคคล
หหน่วย : บาท

จํานวนนราย

ปี 2558

จํานวนราย

เงินเดืออนรวม

7

664,372,653.57

7

733,221,420

โบนัสรววม

7

20,431,355

7

177,747,248

รวม

884,804,008.57

ปี 2557

900,968,668

หมายเหตุ: - ปี 2558 : ผู้บบริ หาร 7 คน ได้ แกก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุ จิรวัฒน์ นายวรรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ษ์ วัฒนานุชิต นาายอัครพงษ์ ไทยานนนท์ และนางอุดดมลักษณ์ โอฬาร
- ปี 2557 : ผู้บบริ หาร 7 คน ได้ แกก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยยศ รุ จิรวัฒน์ นายยวรวุฒิ ลีนานนท์ นางสมฤดี
ชัยมงคล นาายสถิตพงษ์ วัฒนนานุชิต นายอัครพพงษ์ ไทยานนท์ แและนางอุดมลักษณ์ โอฬาร

(2) ค่ าตอบแทนนอื่น
2.1 เงินสมทบบกองทุนสํารองงเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ ได้
ไ สมทบเงินเข้ ากองทุ
า
นสํารองงเลี ้ยงชีพให้ แก่ผผู้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(หน่วย: บาาท)

จํานวนราย

ปี 25588

จํานววนราย

ปี 2557

เงินสมมทบกองทุนสําารองเลี ้ยงชีพ

7

3,645,7433.03

6

3,0045,024

หมายเหตุ: - ปี 2558 : ผู้บบริ หาร 7 คน ได้ แกก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุ จิรวัฒน์ นายวรรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ษ์ วัฒนานุชิต นาายอัครพงษ์ ไทยานนนท์ และนางอุดดมลักษณ์ โอฬาร
- ปี 2557 : ผู้บบริ หาร 6 คน ได้ แกก่ นายสมยศ รุจิรวัวฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ นางสมมฤดี ชัยมงคล นายยสถิตพงษ์
วัฒนานุชิต นายอั
น ครพงษ์ ไทยยานนท์ และนางออุดมลักษณ์ โอฬาร
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คณะกรรมการบริ ษัทจะรายงงานการถือครองงหลักทรัพย์บริ ษษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ขอองตนเอง และคคูส่ มรส รวมทั ้ง
บุตรที่ยงั ไม่บรรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะะกรรมการบริษษััทในการประชุมมครัง้ ถัดไปหลังงจากกรรมการบบริ ษัท ท่านนัน้
ได้ รับการเลือกตั
ก งให้
้ เป็ นกรรมมการบริ ษัท หลลังจากนั ้นหากกกรรมการบริ ษัท รวมทังคู
้ ส่ มรสส และบุตรทีที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื ้้อขายหลักทรัพพย์ของบริ ษัท บ้ านปู
า จํากัด (มหหาชน) กรรมกาารท่านนันก็
้ จะรรายงานการซื ้อ
น
ขายหลักทรัพย์นั ้นต่อที่ประชุชุมคณะกรรมกาารบริษัทครัง้ ถัดดไปทุกครัง้ กการถือครองหุ้นของคณะกรรม
การบริ ษัทและ
ง ้
ผู้บริ หาร ณ วันั ที่ 31 ธันวาคมม 2558 เป็ นดังนี

ชื่อ – นามสกุุล
1. นายเกริกไไกร จีระแพทย์

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

เพิ่ม (ลด)

-

-

-

คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
2. นายบรรเทิทิง ว่องกุศลกิจ

1,330,000

3300,000

1,000,000

คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ

-

-

-

3. นายระวิ คคอศิริ
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ

600,000

6000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

155,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,435,420

14,4355,420

-

3,244,290

3,2444,290

-

3,408,000

3,4088,000

-

310,000

3100,000

-

5,084,250

4,7344,250

350,000

1,680,000

1,6800,000

-

4. นาย Sudiarso Prasetioo
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
5. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
6. นายสุทศั นน์ เศรษฐบุญสร้ร้ าง
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
7. นายรัตน์ พานิชพันธ์
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
8. นายอโนทัทัย เตชะมนตรีกกุล
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
9. นายชนินท์ท ว่องกุศลกิจ
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
10. นายเมธีธ เอื ้ออภิญญกุล
คูส่ มรสแลละบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
บ นิตภิ าวะ
11. นายองออาจ เอื ้ออภิญญ
ญกุล
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
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ชื่อ – นามสกุุล

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2558

12. นายวีระะเจตน์ ว่องกุศลกิจ

-

-

-

-

-

-

1,431,790

1,431,790

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,000

544,000

-

คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
13. นางสมฤฤดี ชัยมงคล
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
14. นายสมยยศ รุจิรวัฒน์
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
15. นายวรวุฒ
ุ ิ ลีนานนท์
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
16. Mr. Peteer Parry
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
17. นายสถิตตพงษ์ วัฒนานุชชิิต
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
18. นายอัครรพงษ์ ไทยานนท์
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ
19. นางอุดมลั
ม กษณ์ โอฬารร
คูส่ มรสแและบุตรที่ยงั ไมม่บรรลุนิตภิ าวะ

เพิ่ม (ลด)

-

-

-

110,000

1100,000

-

-

-

-

8.5 บุคลากร
ค
(1) จํานวนพนักงานทังหมดของบ
้
บริ ษัทฯ และบริริ ษัทย่อย ณ วันนที่ 31 ธันวาคม 2558
พนักงานในประเทศ
ประเทศไทย
สาธารรณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารรณรัฐประชาชนนจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมองโกเลีย
สาธารรณรัฐประชาธิปปไตยประชาชนลลาว
ประเทศสิงคโปร์
รวม

จํานวนพ
พนักงาน (คน)
276
2,767
887
1,409
140
3
21
5,509
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(2) ค่าตอบแทนขของพนักงาน
2.1 ในปี 25558 ค่าตอบแททนที่เป็ นตัวเงินขของพนักงานขอองบริ ษัทฯ และะบริ ษัทย่อย ทัั ้้งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนนจีน สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสสเตรเลีย ประะเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิ
ฐ
ปไตย
ประชาชนนลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปนุ่ ประกอบด้ วยเงินเดือนและะโบนัส เป็ นเงินนจํานวนทังสิ
้ ้น
6,631,9558,385.06 บาทท
หน่วย : บาท

ปี 25588

ปปี 2557

เงินเเดือน

5,587,166,203.62

5,5539,104,834.999

โบนันัส

1,044,792,181.44

1,4438,465,816.366

รวม

6,631,958,385.06

6,9777,570,651.35

2.2 ค่าตอบแแทนอื่น
เงินสมทบบกองทุนสํารองงเลี ้ยงชีพ ปี 25558 พนักงานขของบริ ษัทฯ แลละบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไท
้
ทย สาธารณรัฐ
ประชาชนนจีน สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสสเตรเลีย ประะเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิ
ฐ
ปไตย
ประชาชนนลาว ประเทศศสิงคโปร์ และะประเทศญี่ปนุ่ โดยบริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้้ ากองทุนสํารองงเลี ้ยงชีพให้ แก่
พนักงานน เป็ นจํานวนทังงสิ
้ ้น 39,535,8446.87 บาท
หน่วย : บาท
เงินสมมทบกองทุนเลียงชี
้ย พ

ปี 25588
39,535,846.87

ปปี 2557
37,390,675.85

ญในรอบระยะเเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
น
(3) ข้ อพิพาทด้ านนแรงงานที่สําคัญ
- ไม่มี –
ค
ษษัท
(4) การบริ หารบุคคลากรของบริ
บริ ษัทฯ ให้ ความสํ
ว าคัญในกาารบริ หารงานด้ าานบุคลากรของงบริษัท ด้ วยหลัลัก 3 ประการ คือหลักความเทท่าเทียมกันของ
พนักงาน (Eqqual Opportunnity) หลักการบบริิ หารด้ วยผลงาาน (Performannce Base) และ หลักการบริหหารและพัฒนา
สมรรถนะขีดคความสามารถ (Competencyy Base) นออกจากนี ้บริ ษัทยยังเน้ นความสําาคัญในการทํางงานร่วมกันของ
พนักงาน ภายใต้ ความหลากกหลาย (Diverrsity) ไม่วา่ จะเเป็ นความหลากกหลายในด้ าน เชื ้อชาติ ภาษษา วัฒนธรรม
อายุ และพื ้นทีที่ปฎิบตั ิงาน ฯลลฯ ซึง่ ความหหลากหลายนี ้ก่ออให้ เกิดการเรียนนรู้ พลังร่วม แลละนวัตกรรม ซึง่ ส่งผลดีให้ แก่
บริ ษัทฯ
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แนวทางการรบริหาร
การบริ หหารทรัพยากรบุคคลเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึง่ ใในการขับเคลื่อนนให้ องค์กรมีคววามมัน่ คงและยัยัง่ ยืน บริ ษัทฯ
ให้ ความสําคัญ
ญต่อการสร้ างรระบบการบริ หารและพัฒนาทรัรัพยากรบุคคลใให้ ตอบสนองต่ออการเปลี่ยนแปปลงทางธุรกิจ
โดยยึดหลักสําาคัญ 3 ประกการ คือ หลักความยุ
ค
ติธรรมแและเท่าเทียม หหลักการเชื่อมโยยงกับผลงาน แและหลักการให้
ความสําคัญกับความสามารรถของบุคคล
การบริ หารทรัรัพยากรบุคคลขของบริ ษัทฯ ถูกกกําหนดขึ ้นภายยใต้ แนวความคิดพื ้นฐานสําาคัญ
ั ว่า “คน” เป็ นทรั
น พยากรที่มี
คุณค่า ความสําเร็ จขององค์กรนันขึ
้ ้นอยูก่ บั คนที่มีความสสามารถและมีพฤติ
พ กรรมที่ดี
การให้ โอกาาสพนักงานทุก
เชื ้อชาติ ภาษษา และเพศอย่างเสมอภาคเทท่าเทียมกัน กการปฏิบตั ิที่เป็ นนธรรมต่อพนักงานในทุกกระบววนการของการ
บริ หารงานทรัรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้ นกาารปฏิบตั ิงานด้ ววยเป้าหมายที่ชชัดเจนร่วมกัน จึงถือเป็ นสิง่ สสําคัญและต้ อง
ปฏิบตั ิอย่างต่ต่อเนื่อง
นอกจากกนี ้ เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทฯ เติบโตด้ วยความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน บริ ษษัทฯ ได้ ปลูกฝั งค่านิยมหรื อ
วัฒนธรรม “บบ้ านปูสปิ ริต” ออันประกอบด้ วย นวัตกรรม (Innovation) กการยึดมัน่ ในควาามถูกต้ อง (Inttegrity) ความ
ห่วงใยและเอาาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ซึงงได้
่ กําหนดขึ ้นเพืพื่อให้ พนักงานบบริษัทฯ ทุกคนนยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิทงในก
ั ้ ารทํางานและชีชีวิตส่วนตัว
จากสภาาพเศรษฐกิจที่มีมีความผันผวนออย่างมากในปี 2558 จึงนับได้ วา่ เป็ นช่ชวงเวลาที่เหมาาะสมในการหัน
กลับมาปรับปปรุงและพัฒนาแแนวทางปฏิบตั ด้ดิ านการบริ หารรทรัพยากรบุคคคลในด้ านต่างๆ ให้ แข็งแกร่งมัน่ั คงมากยิ่งขึ ้น
เพื่อเตรี ยมพร้รอมทรัพยากรบุคคลของบริษัททฯ ให้ ก้าวไปพร้ร้ อมกับสถานกาารณ์ทางธุรกิจในอนาคต
ใ
โดยเเฉพาะอย่างยิ่ง
การนําเครื่ อองมือพื ้นฐานแลละหลักพื ้นฐานททางการบริหาร
การเสริ มสร้ างงความแข็งแกร่งงและสร้ างมาตตรฐานด้ วย
ทรัพยากรบุคคคลไปใช้ ปฏิบตั ิ
บริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณ
ณาประเด็นที่สําาคัญ (Materiaal Issue) ในการพัฒนาทรัพยาากรบุคคล และะนํามาเป็ นส่วน
หนึง่ ในแผนกลลยุทธ์ขององค์กกรและในการบริิ หารงาน ซึง่ ปประเด็นสําคัญเเหล่านี ้บางประเด็นยังคงต่อเนืนองจากปี
่
ที่แล้ ว
ได้ แก่
• กาารบริ หารผลงานน
• กาารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• กาารยึดมัน่ ในวัฒนธรรม
น
“บ้ านปูสปิ ริต”
การบริหารผลงาน
แ ่อให้ สามมารถบรรลุเป้าหหมายได้ อย่างมี
และเพื
การดําเนินินกิจกรรมทางงธุรกิจจะต้ องมีการกําหนดเป้าาหมาย
ประสิทธิภาพนนั ้น
การสสร้ างตัวชี ้วัดเพื่ออวัดผลการดําเนินินงานเป็ นแนววทางที่สําคัญในนการผลักดันให้ห้ องค์กรมุง่ ไปสู่
ความสําเร็จ ตัวชี ้วัดประสิทธิ
ท ภาพจะต้ องสสะท้ อนผลการปปฏิบตั ิงานที่เป็ นจริ
น ง มีความมเป็ นธรรม แและมีมาตรฐาน
ป็
่กล่าวข้
า างต้ นดังต่อไไปนี ้
สําหรับในปี นี ้บ้บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินินการบริหารผผลงานเพื่อให้ เปนไปตามที
o ปรับปปรุ งเครื่ องมือในการบริ หารผลกการปฏิบตั ิงานขของพนักงานโดยยเน้ นการเสริมสร้
ส างความเป็ นนมาตรฐาน
สอดคคล้ อง และนําไปปสูเ่ ป้าหมายของบริ ษัทฯ ได้ จริง โดยใช้ ระบบตตัวชี ้วัดผลงานหหลัก หรื อ Key PPerformance
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Indicaator (KPI) ซึง่ พพนักงานทุกคนจจะกําหนดกิจกรรรมและเป้าหมายในการทํางานหลักๆ ที่สําคัญ
ั ของตนเอง
โดยกิจกรรมเหล่
จ
านัน้น จะต้ องสอดคล้ล้ องกับแผนงานนประจําปี และแแผนกลยุทธ์ของงองค์กร
o ปรับปปรุงมาตรฐานในนการประเมินผลลการปฏิบตั ิงานนให้ มีแนวปฏิบตั ิเดียวกันทังอง
้ งค์กร โดยกําหนนดให้ ตวั ชี ้วัด
แต่ละตัวจะต้ องมีเกณ
ณฑ์การประเมินผลการปฏิ
น
บตั งานอย่
งิ
างน้ อย 1 เกณฑ์จากจําานวน 4 เกณฑ์ ได้ แก่
- เกณฑ์ด้านปริริ มาณ (Quantity)
- เกณฑ์ด้านคววามก้ าวหน้ าขอองงานและเวลาา (Progress annd Time)
ณ (Cost)
- เกณฑ์ด้านกาารใช้ งบประมาณ
- เกณฑ์ด้านคววามถูกต้ องและะคุณภาพงาน (Accuracy andd Quality)
ใ บงั คับบัญชา
o กําหนนดตัวชี ้วัดที่นอกกเหนือจากงานขของตนเอง เช่น ตัวชี ้วัดที่เกี่ยยวข้ องกับทักษษะการบริหารผู้ใต้
บริ ษัททฯได้ กําหนดตัวชี ้วัดความเป็ นผ้ผู้นํา (Leadersship KPI) ให้ กกับพนักงานในรระดับผู้จดั การฝ่ฝ่ ายขึ ้นไป โดย
มุ่งหวังั ให้ ผ้ จู ดั การฝ่ าายได้ ตระหนักว่า การบริหารงงานในหน่วยงาานนอกจากการรบริ หารในด้ านกการทํางานของ
หน่วยงานแล้ ว
การเอาใจใสส่และดูแลผู้ใต้ บบังั คับบัญชายังเป็ นส่วนประกออบหนึง่ ที่จะช่วยยพัฒนางานใน
เพื่อเสริมมสร้ างประสิทธิภภาพของระบบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงานการปรับปรุงทังหมด
หน่วยงานให้ ดียิ่งขึ ้น
้
ข้ างต้ นนได้ ดําเนินการททั ้งในสํานักงานนประเทศไทยแลละต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ แก่ สํานักงานใน
ประเททศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ปรระเทศมองโกเลีลีย และประเทศศสิงคโปร์ โดยได้ มีการจัดการรประชุมทังการ
้
ประชุมรวมและแยกเ
ม
เฉพาะหน่วยงานเพื่อสื่อสารให้ห้ พนักงานทราบบและเข้ าใจถึงกการปรับปรุงอย่าางชัดเจน
(5) นโยบายการพพัฒนาบุคลากรร
บริ ษัทฯ ให้ การส่งเสริมมและสนับสนุนนบุคลากรทุกระดดับให้ ได้ รับการรพัฒนาในทุกด้ าาน ทั ้งเรื่ องกาารบริ หาร การ
จัดการ (Managemeent) เทคนิคใในการปฏิบตั ิงาน (Technicaal) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
ณ
(Qualitty) สิง่ แวดล้ อม (Environmennt) ความปลอดภัยและอาชีวอนนามัย (Safety
Technollogy) ระบบคุณภาพ
and Heealth) เพื่อให้ บบุคุ ลากรของบริ ษษัทฯ มีความรู้ ความสามารถถในการปฏิบตั งิงานให้ เกิดประสิสิทธิภาพสูงสุด
อันจะส่งผลให้ บคุ ลากรขของบริ ษัทฯ
ก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ
(Professionnal)
และก้ก้ าวสูค่ วามเป็ น
มาตรฐานนสากล (Internnational Standard)
ทังนี
้ ้ บริ ษษัทฯ ให้ การส่งเเสริ มและสนับสสนุนการพัฒนาบบุคลากรในด้ านนต่างๆ ดังนี ้
1. จัดสสรรงบประมาณ
ณการพัฒนาบุคลากร เป็ นเงิน 5% ของเงินเดืดือนรวมทังบริ
้ ษษััทฯ ซึง่ เป็ นงบปประมาณทังใน
้
เรื่ องการส่
ง งพนักงานไปศึกษาต่อ ศึกษาดูงานต่า่ งประเทศ การฝึ กอบรมภายยในบริ ษัทฯ แและการพัฒนา
ภายยในหน่วยงาน
2. จัดใให้ มีการอบรมพัพัฒนา ตลอดจนนมีกิจกรรมต่อเนื
เ ่องเพื่อส่งเสริรมให้ บคุ ลากรแสดงออกซึง่ ค่านิยมร่วมบ้ านปู
สปิ ริ ต (BANPU Sppirit) ซึง่ ประกออบด้ วย Innovaation, Synergyy, Integrity, andd Care
3. ดําเนนินการสํารวจ Employee EEngagement ของพนักงาน เพื่อพัฒนาและะปรับปรุงงานในนส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อเพิ่มระดับ Employeee Engagemennt
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4. จัดททําแผนและดําเเนินการพัฒนาผ้ผู้บริ หารในทุกรระดับในลักษณะะโปรแกรมต่อเนืนื่องรวมทังการ
้ รพัฒนา
ผู้บริ หารด้ วยวิธี O
One-on-One Coaching
C
เพื่อเตรี ยมพร้ อมกับบความต้ องการรของธุรกิจตามแแผนการเติบโต
ของงบริษัทฯ
5. จัดททําแผนเตรี ยมคความพร้ อมผู้บริรหารระดับสูงแลละระดับกลางด้ด้ วย Successioon Planning เพืพื่อดําเนินธุรกิจ
ได้ ออย่างต่อเนื่อง
6. จัดใให้ มี Competenncy Profile ในนแต่ละตําแหน่งงงาน เพื่อเป็ นแนนวทางในการพัพัฒนาบุคลากรขของบริ ษัทฯ ให้
มีขีดดความสามารถถในการปฏิบตั งิ านตามที่คาดหหวัง
7. จัดททําแผนพัฒนารรายบุคคล (Indiividual Develoopment Plan: IDP)
I ให้ กบั ผู้บริ หารระดับกลางขึ ้นไป
8. จัดใให้ มี Career Management System เพื่ออให้ พนักงานสาามารถวางแผนการพัฒนาควาามสามารถของ
ตนเเองได้ ตรงกับคววามต้ องการ แลละมีความเจริ ญ
ญก้ าวหน้ าในหน้น้ าที่การงานของงบุคลากรในองค์กรมากยิ่งขึ ้น
9. จัดใให้ มีการฝึ กอบรรมและเผยแพร่ขข่าวสารทางด้ านนคุณภาพ สิ่งแวดล้ อม ควาามปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้ สสอดคล้ องกับกฎฎหมายและข้ อบบังคับที่กําหนดไว้ และรองรับกกับระบบคุณภาาพมาตรฐาน
10. ให้ กการส่งเสริมและะสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรี ยนรู้ระบบงานบาางส่วนด้ วยตนเเอง ผ่านระบบ
E-Training
า และพนักงาาน แบ่งปั นประะสบการณ์และคความรู้ผา่ น Knnowledge Shaaring Session
11. สนับบสนุนให้ ผ้ บู ริหาร
เพื่ออเป็ นการฝึ กฝนศศักยภาพของตัวั เอง และความมรู้ได้ รับการถ่ายยทอดไปยังผู้อื่น
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9. กการกํากับดูแแลกิจการ
9.1 นโโยบายการกํากับดูแลกิจการร
คณะกรรมกการบริ ษัทยึดมันในหลั
น่
กการบริรหารจัดการที่มีระบบและกระบ
ร
บวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัย
สําคัญ โดยกําหนนดให้ มีนโยบายบรรษัทภิบาลแและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็ป็ นลายลักษณ์อัอกษรตั ้งแต่ปี 22545 นโยบาย
บรรรษัทภิบาลและะคูม่ ือจริยธรรมธธุรกิจฉบับที่ใช้ ออยูป่ ั จจุบนั เป็ นฉฉบับที่ 2 ซึง่ มีกการปรับปรุ งในปีี 2548 และปประกาศใช้ ในปี
2549 โดยจัดทําเปป็ นฉบับภาษาไไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 25557 คณะกรรมมการบริษัทได้ มี
มติติอนุมตั ินโยบายยบรรษัทภิบาลแและคูม่ ือจริยธรรรมธุรกิจที่มีการปรับปรุงใหม่เพพื่อให้ มีความทันั สมัยเหมาะสมกับ
สถถานการณ์
และให้ สอดคล้ล้ องกับกฎเกณฑฑ์ของตลาดหลักั ทรัพย์แห่งประะเทศไทยและสํานักงานคณะกกรรมการกํากับ
หลัลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์ททีี่เปลี่ยนแปลงไไป และครอบคคลุมแนวปฏิบตั ิอันเป็ นสากลมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อใช้
อ อ้างอิงและ
ถืออเป็ นแนวปฏิบตติั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร แลละพนักงานทุกคน นอกจากนันในปี
ั ้น้
2558 บริ
บ ิ ษัทฯ ได้ ประกกาศใช้ นโยบาย
การรับข้ อร้ องเรี ยนนและและการใให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistlebloweer Policy) และสมาคมสส่งเสริ มสถาบัน
บ ษัทฯ เป็ นสมาชิกของแนวรร่วมปฏิบตั ิภาคคเอกชนไทยในกการต่อต้ านการ
กรรมการบริ ษัทไททย (IOD) ได้ด้ มีมติรับรองให้ บริ
ทุจจริิ ต (Collectivee Action Coalition Against CCorruption's : CCAC)
บริ ษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิ
ท ภาพในการนํนํานโยบายบรรษษัทภิบาลไปปฏิฏิบตั ิในองค์กร โดยใช้ Key
Peerformance Inndicator (KPI) แบบประเมินนพฤติกรรม (BBehavioral Faactor) จากหนึนึง่ องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์กรในส่วนของงการยึดมัน่ ในคความถูกต้ อง ((Integrity) เป็ป็ นตัวชี ้วัด โดยยผลการประเมินทังที
้ ่มีการจําแนกตามระดับ
่
ที่นา่ พอใจ
พนันักงานและจําแแนกตามสถานทีที่ปฏิบตั กิ ารอยูใในเกณฑ์
กาารจัดทํานโยบาายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกการได้ จดั ทํานโยยบายการกํากับบดูแลกิจการเป็ นลายลั
น
กษณ์อกกษร
ั
ไว้ เป็ นแนนวทางในการดําาเนินการให้ แก่
ณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพพนักงานของบริริ ษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การกํกํากับดูแลกิจกาารที่ดี และแนววปฏิบตั ิที่ดีของ
คณ
ตลลาดหลักทรัพย์แแห่งประเทศไทยย ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการ 5 หหมวด ได้ แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถถืือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ต่ิ อผู้ถือหุ้นอย่าางเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยยข้ อมูลและควาามโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดดชอบของคณะะกรรมการ
กาารสื่อสารนโยบบายการกํากับดูแลกิจการ
ด้ วยความมุ่งุ มัน่ ที่จะดูแลใหห้ มีการปฏิบตั ิตตามนโยบายแลละแนวปฏิบตั ิในนเรื่ องการกํากับบดูแลกิจการที่ดดีีและจริยธรรม
ธุรกิจที่กําหนดไว้
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ในปี 2558 บริ
บ ษัทฯ จัดให้ มมีีแผนงานส่งเสริริ มวัฒนธรรมองงค์กรและทัศนคคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่ มุ่งเสริริมสร้ างความรู้
คววามเข้ าใจเพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรรมธุรกิจ โดยมีมีการสื่อสารไปปยังพนักงานใน
ทุกกระดับขององค์์กรด้ วยกิจกรรมมต่างๆ ดังต่อไปปนี ้
1) จัดให้ มีกการอบรมหลักกการกํากับดูแลกิกิจการที่ดีในหลัลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่่ของบริษัทฯ อยย่างต่อเนื่อง
2) จัดกิจกรรรม CG on the GO กิจกรรมที่สื่อสารให้ พพนักงานเข้ าใจถึถึงทิศทางการเปปลี่ยนแปลงทางงด้ านบรรษัทภิ
บาลทังใ้ ในประเทศไทยแและในระดับภูมมิิภาค โดยหัวข้ ออในการบรรยายมีทั ้งหมด 6 หัวข้ อ ได้ แก่
 การพัฒนาทาางด้ านบรรษัทภิบาลของบริษัท
 นโยบายบรรษัษัทภิบาลและคูมืม่ ือจริยธรรมธุรกิิจ
อ ยนด้ านบรรษัทภิบาล
 ช่องทางการร้ องเรี
 นโยบายการเปิปิ ดเผยข้ อมูล
า
รัปชัน
 นโยบายต่อต้ านการคอร์
 การประเมินการกํากับดูแลกิจจการที่ดีของบริริ ษัทจดทะเบียนนในภูมิภาคอาเเซียน
3) นําเสนออบทความเกี่ยวกับแนวโน้ มและทิศทางของบรรรษัทภิบาลของงประเทศไทยแลละประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ในชื่อคออลัมน์ CG of tthe month ใน Banpu insighht วารสารภายในของบริ ษัทฯ ที่ออกเป็ นรายไตรมาส และ
เผยแพร่รไปยังทุกประเททศที่บริษัทฯ ได้ เข้ าไปลงทุน ราายละเอียดของบบทความที่ได้ นําเสนอ
า
มีดงั นี ้
G
((ESG)
 Environment, Social and Governance
งเบาะแแส ( Whistlebloowing)
ั
 แนะนําให้ ร้ ูจกกการแจ้
 Thailand’s PPrivate Sector Collective Acction Coalition Against Corruuption (CAC)
Whistleblower
 การประกาศใใช้ นโยบายการรรับข้ อร้ องเรี ยนนและและการใหห้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (W
Policy) ของบบริ ษัทบ้ านปู จํากั
า ด (มหาชน)
4) การจัดบูธู ประชาสัมพันนธ์และให้ ความมรู้ เรื่ องบรรษัทภิบาลของบริ ษัททภายใต้ แนวคิด CG on thee Go ในการ
ประชุม Strategic Conference ของงบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นนการประชุมปรระจําปี ของผู้บริรหารจากทุกประเทศที่บริ ษัทฯ
ดําเนินธธุรกิจ จึงถื อเป็ นโอกาสดีที่ได้ ประชาสัมพัน ธ์ ถึงพัฒนาการทางด้ านบรรษษัทภิบาลของบบริ ษัทฯ ให้ กับ
ผู้บริ หารรที่เป็ นตัวแทนจจากแต่ละประเททศได้ รับทราบ
5) จัดงาน “CG Day” เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้น เพื่อส่งเสริ มและปลลูกฝั งให้ พนักงาานในทุกระดับได้ ตระหนักถึง
ความสําาคัญพร้ อมยึดมมัน่ และยืนหยัดอยู่บนความถูกกต้ อง โดยปี 25558 ได้ นําเสนออแนวความคิด “CG on the
Go” ซึ่งมีเป้าหมายที่จจะสื่อสารไปยังงพนักงานเพื่อสสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในประเด็นข้ อปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อให้
ั ้ งได้ สื่อสารใให้ พนักงานได้ รับทราบถึ
บ
งการเปปลี่ยนแปลงใน
เกิดเป็ นนมาตรฐานในกาารปฏิบตั ิในองคค์กร นอกจากนันนยั
เรื่ องแนววปฏิบตั ิที่ดีของงบรรษัทภิบาลใในระดับประเทศ และภูมิภาค เช่น ASEAN CG
C Scorecard รวมถึงการที่
บริ ษัทมีการปรับตัวตามมแนวปฏิบตั ิที่ดดีี เช่น การออกกนโยบาย Anti Corruption แลละ Whistleblowwer เพื่อที่จะ
น าสูม่ าตรฐานสากลต่อไป
ทําให้ บริ ษัทก้ าวทันการรเปลี่ยนแปลงททางด้ านบรรษัทภิบาล เพื่อเดินหน้
6) จัดกิจกรรรม “CG You Wonder,
W
We AAnswer” เปิ ดโออกาสให้ พนักงานได้ สอบถามถึงประเด็นที่สงสัสัยเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิตตามคู่มือจริ ยธรรรมธุรกิจและนนโยบายบรรษัทภิบาลของบริ ษษััท โดยรวบรวมมข้ อสงสัยของพพนักงานและมี
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การชี ้แจจงถึงแนวปฏิบตติั ิที่ถกู ต้ องจากททุกส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ห้ พนักงานปฏิบตั ิตนได้ ถกู ต้ องเป็
ง นมาตรฐาน
เดียวกัน
จาากความมุ่งมั่นใในการกํากับดูแลกิจการ ส่ งงผลให้ บริษัทไได้ รับรางวัลดังงนี ้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Sustainnability Awardd 2015 จาก RoobecoSAM ซึงงเป็
่ นผู้ประเมินการดํ
ก าเนินงาน
ก างๆ (Corrporate Susttainability Asssessment:
ด้ าานการพัฒนาที่ยัยง่ ยืนขององค์กรต่
CSSA) และสรุปผลลการประเมินจัดั เรี ยงตามคะแแนน Percentilee โดยที่ Top 100% แรกของ
แต่ต่ละกลุม่ อุตสาหหกรรมจะได้ รับกการรวบรวมอยูใในกลุ
่
ม่ ดัชนี DDow Jones Suustainability
Inddices (DJSI)) ดัชนีความยัยัง่ ยืนที่ได้ รับการยอมรับในระดัดับโลกโดย บริ ษัษทฯ ได้ รับ
คัดดเลือกเป็ น Induustry Leader เนื่องจากได้ คะแนนสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมม Coal and
Coonsumable Fuuels พร้ อมทังได้
ง้ รับรางวัลปรระเภท Gold Class เนื่องจาากมีการบริ หารรจัดการที่ดีเยี่ยม พร้ อมเปิ ดรับ
โอกกาสและบริ หารรความเสี่ยงทังใ้ ในด้ านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และพัฒนาการรด้ านสังคม
บริษัทฯ ได้ รับรางวัลบบริ ษัทจดทะเบียยนด้ านความยัง่ ยืนยอดเยี่ยม (SET
Suustainability Awwards 2015) สําหรับองค์กรทที่มีความโดดเดด่นเป็ นต้ นแบบแแห่งการ
ดําาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน ด้ วยความมมุ่งมัน่ ในการขับบเคลื่อนธุรกิจสูกการเติ
่
บโต บนพื ้นฐาน
ขอองการสร้ างคุณค่คาให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นนได้ สว่ นเสียทุกกภาคส่วนอย่างสมดุล รางวัลนี ้เป็ นอีก
หนึนึง่ เครื่ องยื่นยันถึงความเอาใจใใส่ของบริ ษัทฯ ที่มีต่อการดําาเนินธุรกิจโดยคคํานึงถึง
คววามสมดุลด้ านสิสิง่ แวดล้ อม สังคม และบรรษััทภิบาล ซึง่ เป็ นนรากฐานสําคัญ
ญในการ
ดําาเนินธุรกิจให้ มีคความเข้ มแข็งแลละพัฒนาขีดคววามสามารถในการแข่งขันในระยะ
ยาว
้ าในกลุม่ ดัชั นีความยัง่ ยืนขของดาวโจนส์ (Dow Jones
นอกจากนันัน้ บริ ษัทฯ ได้ด้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นบริ ษัทชัชนนํ
น
รตรวจวัดศักยภาพความยัง่ ยืน
Suustainability Inndices หรื อ DJJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการ
ขอองบริษัทสําหรับตลาดเกิดใหม่ปประจําปี 2015 ในกลุม่ ธุรกิจพพลังงาน โดยปี นี ้ นับเป็ นปี ที่ 2 ที่บริ ษัทฯ ได้ รรัับการคัดเลือก
ดังกล่าว
การจัดทํานโยบายยการกํากับดูแลลกิจการ ซึง่ ประะกอบด้ วยหลักกการ 5 หมวด ได้ด้ แก่
หมมวดที่ 1 สิทธิขของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิททธิและความเท่ท่าเทียมกันของผ้ผู้ถือหุ้น โดยระะบุไว้ ในนโยบายยบรรษัทภิบาล
บ ้ นและสิทธิิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้ด้ รับสารสนเทศ
อย่ย่างชัดเจนที่กําหหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นขของบริ ษัทฯ มีสสิิทธิในการได้ รับใบหุ
ที่เพีพยงพอ ทันเววลา และในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของงผู้ถือหุ้นในการรเข้ าร่วมประชุมมและออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพืพื่อตัดสินใจในกการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคคัญของบริ ษัทฯ สิทธิในการเลือกตังและถอด
้
้ ้ สอบบบัญชี และสิทธิิในส่วนแบ่งผลลกําไร
ถออนกรรมการ สิททธิในการให้ ควาามเห็นชอบในกการแต่งตังผู
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ในการประชุชุมผู้ถือหุ้นคณะะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายอํานนวยความสะดววก โดยจัดสส่งข้ อมูลสารสนนเทศที่ครบถ้ วน
ชัดดเจน เพียงพอ และทันเวลา คคณะกรรมการบบริ ษัทสนับสนุนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ารร่วมและใช้ สิทธิออกเสียงในกาารประชุม หรื อ
มออบฉันทะให้ บคุ คคลใดบุคคลหนึนงเข้
่ าร่วมประชุม
หรื อกกรรมการอิสระคคนใดคนหนึง่ เป็ปนผู้ออกเสียงแททนในกรณีที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมปประชุมได้ รวมททั ้งเปิ ดโอกาสใหห้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบายย หรื อตังคํ
้ าถามได้ อย่างเท่า
ย น
เทียมกั
บริ ษัทฯ จัดการประชุ
ก
มสามัมัญผู้ถือหุ้นประะจําปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายยน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัลพารา
ง
กออน 3 ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าสยาามพารากอน เลลขที่ 991 ถนนนพระราม 1 เขขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 โดย
กรรมการครบทั ้ง 12 คนในการเข้ข้ าร่วมประชุม ในปี 2558 บริิ ษัทฯ มอบให้ บริ
บ ษัท ศูนย์รับฝฝากหลักทรัพย์์ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึง่ เป็ นนายยทะเบียนหุ้นขอองบริษัทฯ เป็ นผูผู้ จดั ส่งหนังสือเชิชิญประชุมให้ แแก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหหน้ าและแสดงไว้ว้ ที่
wwww.banpu.co.tth/th/corporatte-governancee/agm-egm. ก่กอนวันประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผ้ผู้ถือหุ้นที่จดั ใน
ปี 2558 ได้ นําไปปไว้ ที่เว็บไซต์ขอองบริ ษัทฯ หลังั วันประชุม 144 วัน และให้ ผผู้ ถู ือหุ้นมีโอกาสสเสนอข้ อแก้ ไขหหากเห็นว่าการ
บันนทึกมติการประะชุมไม่ถกู ต้ องภภายใน 30 วัน หหลังจากที่ได้ เปิ ดเผยในเว็บไซตต์ของบริ ษัทฯ สําหรับการให้ สิททธิผ้ ถู ือหุ้นส่วน
น้ ออยเสนอเรื่ องเพื่อพิ
อ จารณาเป็ นววาระการประชุมและเสนอชื
ม
่อบบุคคลเพื่อเป็ นกกรรมการ บริ ษัททฯ ได้ มีการดําเนินการโดยได้
ปรระกาศผ่านไปยังั ตลาดหลักทรัพย์
พ แห่งประเทศศไทยเพื่อแจ้ งให้ห้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยเปิ ดรับเรืื่ องระหว่างเดืออนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม 2557 และลงปประกาศในเว็บไไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.bannpu.co.th/th/coorporate-goveernance/agmน้
ธีการในการพิ
า
จารณ
ณาที่ชดั เจนและะโปร่งใส ซึง่ ในนการประชุมสามมัญผู้ถือหุ้นในปีปี 2558 ไม่มีผ้ ู
eggm. ระบุถงึ ขันตอนและวิ
ถืออหุ้นเสนอวาระกการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกการแต่อย่างใด
หมมวดที่ 2 การปปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหหุ้นอย่ างเท่ าเทีทียมกัน
กาารประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกการบริ ษัทมีนโยบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นนได้ มีสว่ นร่วมในนการตัดสินใจแและจัดการให้ ผ้ ถถืู ือหุ้นได้ รับสารรสนเทศอย่าง
น บริษัทฯ ได้ด้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมมทังข้
้ อมูลประกกอบการประชุม
ครบถ้ วน เพียงพออ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ
ตาามวาระต่างๆ ใหห้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนปประชุม โดยในแแต่ละวาระมีควาามเห็นของคณะะกรรมการบริษษััทประกอบ ใน
การประชุมมีกรรมมการเข้ าร่วมปรระชุมจํานวน 12 คน ซึง่ รวมถึถึงประธานคณะะกรรมการตรวจจสอบ ประธานคณะกรรมการ
บรรรษัทภิบาลและะสรรหา และปรระธานคณะกรรรมการกําหนดคค่าตอบแทน บริริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผผู้บริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชี
แลละผู้สงั เกตการณ
ณ์อิสระจากสํานักงานกฎหมายยเข้ าร่วมประชุมมด้ วย
ประธานในทีที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือห้หุ้นทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมมกันในการตรวจสอบการดําเนินินงานของ
ร มสนับสนุนให้
น ผ้ ถู ือหุ้นแสดดงความคิดเห็น
บริรษัทฯ และสอบบถามข้ อสงสัยตต่างๆ ในแต่ละววาระการประชุม ประธานที่ประชุ
า นงานของบริริ ษัทฯ นอกกจากนี ้คณะกรรรมการบริษัทได้ จัดให้ มีการจัดทํทารายงานการ
แลละขอคําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนิ
ปรระชุมให้ แล้ วเสร็รจและเผยแพร่ผผ่านทางเว็บไซตต์ของบริ ษัทฯ 114 วันนับจากวัวันประชุม เพื่ออให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามมารถตรวจสอบ
ได้ และเสนอแนะกการแก้ ไขได้ ภายยในภายใน 30 วัน
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วันนประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 มีการประชุมสาามัญผู้ถือหุ้นปรระจําปี 2558 ในนวันที่ 3 เมษายยน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัลพารา
1
โดยกกรรมการครบทัง้ 12 คนในการ
กออนฮอลล์ 3 ชั ้น 5 เลขที่ 991 ถนนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงงเทพมหานคร 10330
เข้ าาร่วมประชุม ทังนี
้ ้การประชุมสามั
ส ญผู้ถือหุ้นปประจําปี 25588 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าปประชุมด้ วยตนเองจํานวน 1,2205 ราย และ
ผู้รับมอบฉันทะ จํานวน 1,625 รราย รวมทั ้งหมดดเป็ นจํานวน 2,830 ราย นับจํานวนหุ
า
้ นได้ 1,1106,594,182 ห้หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละะ 42.86 ของจําานวนหุ้นที่จําหนน่ายได้ แล้ วทังห
้ หมดจํานวน 2,5581,878,550 หุ้น
การเยี่ยมชมกิจกาารและการให้ ความรู
ว ้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทฯ จัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าาเยี่ยมชมกิจกาารอย่างต่อเนื่อง และพบปะผผู้บริ หารเพื่อคววามเข้ าใจในธุรกิจและติดตาม
น 80 คน ใน
คววามเป็ นไปในกาารดําเนินธุรกิจขของบริ ษัท ในปีปี 2558 มีการจจัดเยี่ยมชมโรงไไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง จํานวน
วันนศุกร์ ที่ 15 พฤษษภาคม 2558
หมมวดที่ 3 บทบาาทของผู้มีส่วนนได้ เสีย
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างคความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดดยกําหนดเป็ นนนโยบายต่อผู้มีสส่วนได้ เสียไว้ ใน
นโยยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมืมือระหว่างบริ ษษััทฯ และผู้มีสว่วนได้ เสีย ได้ แกก่ พนักงาน ลูกกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหหนี ้ หน่วยงาน
รัฐบบาล ชุมชนที่บริิ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ ตตลอดจนสังคมสส่วนรวม โดยได้ด้ กําหนดไว้ ในคูมมื่ อจริ ยธรรมธุรรกิจเพื่อเป็ นแนววปฏิบตั ิสําหรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานนบนพื ้นฐานของงความเป็ นธรรมมและความสมดุลในการประสสานประโยชน์ร่ววมกันเป็ นหลัก
ค
ดแย้ งทาางผลประโยชน์์ ความรับผิดชชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและะการปฏิบตั ิตอ่
มีหหลักปฏิบตั ิที่สําคัญ ได้ แก่ ความขั
พนันักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ค้ า และสังคมสส่วนรวม โดยกํกําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริ หหาร และพนักงงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจจ และปฏิบตั ติตามแนวทางที่กกํําหนดไว้ อย่าง
้ ้ เพื่ออให้ ความมัน่ ใจจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับบการคุ้มครองสิสิทธิและได้ รับการปฏิบตั ิด้วยดีดี
เครร่งครัด ทังนี
บริ ษัทฯ ยังไได้ จดั ให้ มีชอ่ งททางการรับข้ อร้ อองเรี ยนด้ านบรรรษัทภิบาลและจจริ ยธรรมธุรกิจซึง่ ครอบคลุมผู้มมีีสว่ นได้ เสียได้
ทุกกกลุม่ โดยจัดใให้ มีระบบรับข้ ออร้ องเรี ยนผ่าน website ของบริ ษัท ในหัววข้ อ Corporate Governannce โดยใช้ ชื่อ
GNNCSecretariatt@banpu.co.thh โดยมีการติดดตามและรายงงานอย่างสมํ่าเสสมอ นอกจากกนี ้ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้
ปรระกาศใช้ นโยบาายการรับข้ อร้ องเรี
ง ยนและและกการให้ ความคุ้มครองผู
ม
้ ร้องเรี ยยน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ ความ
คุ้มมครองแก่ผ้ ทู ี่ร้องงเรี ยนและสนับบสนุนให้ เกิดวัฒ
ฒนธรรมองค์กรทีที่มีความโปร่งใใส หลังจากที่ใในปี 2557 คณ
ณะกรรมการ
บริรษัทได้ อนุมตั ิให้ มีนโยบายการรรับข้ อร้ องเรี ยนแและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี
ง ยน (Whistleblower Poolicy) ซึง่ เป็ น
นโยยบายในการปกกป้องผู้แจ้ งเบาะแสในการกระะทําผิด และเปิปิ ดเผยถึงกระบววนการในการจัดั การกับเรื่ องที่มีการร้ องเรี ยน
ว่าอาจเป็ นการกรระทําผิด
ในปี 25588 คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมัมติให้ มีนโยบายยการต่อต้ านคออร์ รัปชัน่ และบริ ษัทฯ ได้ รับบมติรับรองเป็ น
สมมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเออกชนไทยในกาารต่อต้ านการทุจุ ริ ต (Privatee Sector Coollective Action Coalition
Aggainst Corrupttion, CAC) ตามที่บริ ษัทฯ ได้ด้ เข้ าร่วมการปรระกาศเจตนารมมณ์เข้ าร่ วมโครงงการต่อต้ านคออร์ รัปชัน่ ตังแต่
้
ปี 2553
2
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สําหรับนโยบบายและแนวปฏิฏิบตั ิเกี่ยวกับกาารต่อต้ านคอร์ รรััปชัน่ นัน้ บริ ษษััทฯ
ได้ กําหนดไว้ ในคูม่ ือจจริ ยธรรมธุรกิจ
เกี่ยยวกับการให้ แลละรับสินบน รววมถึงการให้ ของงขวัญและการเลีลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีราายละเอียดตามหหัวข้ อที่ปรากฏ
ในคู่มือ ดังนี ้
3.4 การให้ห้ และรับสินบน
(1) หห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนเรี ยกหรื อรับผลลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหมา ผู้จดั ส่งสินค้ า ที่ปรึกษา
และผู้ที่บริ ษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
(2) หห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนเสนอผลประโยยชน์ใดๆ ต่อเจ้้ าหน้ าที่ของรัฐ ลูกค้ า สหภาพพแรงงาน หรื อ
บบุคคลภายนอกกอื่นใดเพื่อจูงใจจให้ ปฏิบตั ิในทาางที่มิชอบ
3.5 ของขววัญและการเลียงรั
้ย บรองทางธุรรกิจ
(1) ผู้บริ หารและพนนักงานควรหลีกเลี
ก ่ยงการให้ หรื อรับของขวัญหหรื อของกํานัลใดดๆ จากคูค่ ้ า หรื
ห อผู้ที่บริ ษัทฯ
ททําธุรกิจด้ วย เว้ว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมมาะสม และไม่เกี่ยวข้ องกับกาารผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผู้บริ หารและพนนักงานควรหลีกเลี
ก ่ยงการให้ หรื อรับการเลี ้ยงรัับรองในลักษณ
ณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่
บบริษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
พนนักงาน
บริ ษัทฯ ตตระหนักว่าพนักกงานเป็ นปั จจัยยแห่งความสําเร็ร็ จที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง จึงกําหนดเป็ป็ นนโยบายและะการปฏิบตั ิตอ่
อ ยธรรมธุรกิจ ที่จะให้ กาารปฏิบตั ิที่เป็ นธธรรมแก่พนักงาานทุกชนชาติแลละภาษา ทังงในด้
้ านโอกาส
พนันักงานไว้ ในคูม่ ือจริ
ผลลตอบแทน การแแต่งตั ้ง โยกย้ าย การพัฒนาศักกยภาพ การดูแลรักษาสภาพแแวดล้ อมในการททํางานให้ มีควาามปลอดภัยต่อ
ชีวตและทรั
ิ
พย์สนินของพนักงานออยูเ่ สมอ บริ ษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้ านคววามปลอดภัย ออาชีวอนามัย แและสิง่ แวดล้ อม
ญ ยชีวติ จากออุบตั ิเหตุ ป้องกกันการบาดเจ็บและการเจ็
บ
บป่ ววยอันเนื่องจาก
อย่ย่างเพียงพอและะเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสี
การทํางาน
ป
ชญาด้ านทรัพยากรบุคคล (HR PPhilosophy) ในนการบริหารแลละพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศปรั
บริรษัทฯ โดยยึดหลลักสําคัญ 3 ปรระการ คือ
(1) หลักความยุตติธิ รรมและเท่าเทีทียม (Equitability)
(2) หลักผลงาน (Performance Based)
(3) หลักความสามารถ (Compeetency Based))
จากการเปลีลีย่ นแปลงของธุธรกิจและเศรษฐฐกิจโลก บริ ษัททฯ จึงถือเป็ นหน้
ห าที่ในการพัฒ
ฒนาพนักงานให้ห้ มีความพร้ อม
แลละสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ยนแปลง (Adapptability) ด้ วยคความยืดหยุน่ คคล่องตัว (Flexibility) พร้ อมปฏฏิบตั ิงานในทุก
พืนที
้น ่และสถานกาารณ์ (Mobility)) กล้ าแสดงความคิดเห็นที่ถกู ต้ อง สร้ างสรรค์ (Positive CCreativity) รวมถึงให้ เกียรติใน
คววามเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกว่าระดั
ร บการบังคับบั
บ ญชา โดยสรุรุปคือ บริ ษัทฯ มุม่งสร้ างให้ บคุ ลลากรของบริ ษัท
เป็ น “ผู้ยึดมั่นในนจิตวิญญาณบบ้ านปูสปิ ริต” และเป็ น “พนันักงานมืออาชีพพ” โดยถือปฏิบบัติ และให้ โอกาาสพนักงานทุก
ชนนชาติ เชื ้อชาติ ภาษา และเพพศ อย่างเสมออภาคเท่าเทียมกัน เรามุ่งมัน่ ปปฏิบตั ิงานภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ แและเป้าหมายที่
ชัดดเจนร่วมกัน หลล่อหลอมรวมกันนเป็ นหนึ่งเดียวออย่างแข็งแรง โโดยผูกพันและยึยึดมัน่ กันด้ วยวัฒ
ั นธรรมร่วม “Banpu Spirit”
ซึง่ ไได้ แก่
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1. นวัตกรรรม (Innovationn)
2. ยึดมัน่ ใในความถูกต้ อง (Integrity)
3. ห่วงใยแและเอาใจใส่ (CCare)
4. พลังร่วม (Synergy)
บริ ษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาานที่สอดคล้ องกกับผลการดําเนินินงานของบริษัททั ้งในระยะสันและระยะยาว
้น
้ ด้ านเงินเดือน สวัสดิการ แลละผลตอบแทนใในรูปแบบอื่นที่
แลละยึดมัน่ ในการใให้ ผลตอบแทนนที่เป็ นธรรมแก่พพนักงาน ทังด้
เชื่ออมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิม่ ใให้ กบั ผู้ถือหุ้นในนระยะยาว มีการบริ หารจัดดการบุคลากรด้ด้ วยความเป็ นธรรรม ควบคู่กบั
การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ พัพฒนาความรู้ ความสามารรถของพนักงานอย่างเต็มศักยภภาพอย่างทัว่ ถึงงและสมํ่าเสมอ
บริรษัทฯ ได้ จดั ตั ้งคณะกรรมกาารประเมินค่างาาน (Job EEvaluation CCommittee) คณะกรรมการรพัฒนาองค์กร
(Organization Development Committeee) และสนับสสนุนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (CCompensation
ณะกรรมการบรรรษัทภิบาลและสสรรหา (Goverrnance and NNomination Coommittee) อย่าางใกล้ ชดิ เพื่อ
Coommittee) คณ
คววามโปร่งใสและะขับเคลื่อนทรัพยากรของบริ ษัททฯ ไปสูอ่ นาคตตได้ อย่างมัน่ คงแและยัง่ ยืน
ลูกกค้ า
บริ ษัทฯ
มีความมุ่งมันนที
่ ่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองงความต้ องการรของลูกค้ าให้ มีปประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ ้นตลอดเวลา โดยกําหนดเป็ป็ นนโยบายและะการปฏิบตั ติ ่อลูกค้ าไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมัน่ ในนการรักษาและ
แ บริ การที่มมีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความ
ปฏิฏิบตั ิตามสัญญาาที่ทําไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัรัด โดยการรส่งมอบสินค้ าและให้
คาาดหมายของลูกกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม การรให้ ข้อมูลข่าวสาารที่ถกู ต้ องเพียยงพอและทันต่อเหตุ
อ การณ์ กการปฏิบตั ติ าม
ู าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ
เงื่ออนไขต่างๆ ที่มีตต่อลูกค้ าอย่างเเคร่งครัด ตลอดดจนการจัดให้ มีระบบและกระบบวนการที่ให้ ลกกค้
ปริรมาณ ความปลลอดภัยของสินคค้ าและบริ การ รวมถึงการให้ คําแนะนําเกี่ยวกักับวิธีการใช้ สินค้ าและบริ การขของบริษัทฯ ให้
มีปประสิทธิภาพแลละเป็ นประโยชนน์กบั ลูกค้ าสูงสุด นอกจากนี ้ ยังเน้ นถึงการรรักษาความลับบของลูกค้ าและไไม่นําไปใช้ เพื่อ
ปรระโยชน์โดยมิชออบ
คู่คค้้ า/เจ้ าหนี้
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบตั ต่ิ อคูค่ ้ าและ/หรืรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเเป็ นธรรม คํานึงถึงประโยชน์์
้
าย หลีกเลีย่ งสถานนการณ์ที่ทําให้
สูงสุดของบริ ษัทฯ และตังอยู
้ ่บนพืพื ้นฐานของการรได้ รับผลตอบแแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้ บตติั ติ ามพันธะสัญ
ญญาที่ตกลงกันนไว้
เกิดดความขัดแย้ งททางผลประโยชนน์ รวมทังปฏิ
คู่แแข่ งทางการค้ า
สําหรับคูแ่ ข่งทางการค้ า บริิ ษัทฯ กําหนดเเป็ นนโยบายแลละการปฏิบตั ิตอคู
อ่ แ่ ข่งทางการคค้ าไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ที่
ภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกีกี่ยวกับหลักปฏิฏิบตั ิการแข่งขัน
จะะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งงทางการค้ าให้ สสอดคล้ องกับหลักสากล
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ทาางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรืรื อล่วงรู้ความลัลับทางการค้ าขอองคู่ค้าด้ วยวิธีฉฉ้้ อฉล บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําาเนินธุรกิจด้ วย
คววามเป็ นธรรมโดดยปฏิบตั ติ ามแนนวปฏิบตั ิที่กําหหนดไว้ ในจริ ยธรรรมธุรกิจอย่างเเคร่งครัด ในปีปที่ผา่ นมา บริรษัทฯ ไม่มีข้อ
พ
ในเรื่ องงที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่ขงทางการค้ า
พิพาทใดๆ
ชุมมชนและสังคมม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่อเศรษฐกิจและะสังคมโดยรวม มุ่งสร้ างสมดดุลระหว่างการ
บ
รกิจ แและการพัฒนาขของชุมชน สังคคมและสิง่ แวดล้้ อมไปพร้ อมกัน และถือเป็ นนโโยบายของบริ ษษััทฯ ที่จะยึดมัน่
เติบโตทางธุ
ปฏิฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมายยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างงครบถ้ วน มุ่งมัน่ ที่จะใช้ ความพยายามอย่าง
ต่ออเนื่องที่จะดําเนินินการยกระดับคุณภาพของสังงคม ทังที
้ ่ดําเนินการเองและะร่วมมือกับรัฐแและชุมชน ตลอดจนองค์กร
พัฒนาเอกชนต่
ฒ
างงๆ นอกจากนนี ้บริ ษัทฯ ได้ ดดํําเนินการตามนนโยบายการพัฒ
ฒนาที่ยงั่ ยืน (SSustainable Development
Poolicy) เพื่อใช้ เทียบเคียงมาตรฐฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เชช่น การรายงานนเรื่ องภาวะโลกกร้ อน (Green
Hoouse Effectt) รวมถึงการรกําหนดแนวทาางการปฏิบตั ใิ ห้ เกิดประสิทธิผลในการดําเนินนงานตามมาตรฐฐานด้ านความ
ปลลอดภัย อาชีวออนามัย และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ครรอบคลุมการบริริ หารจัดการควาามเสี่ยงอันเป็ นนผลมาจากการดดําเนินงานของ
บริรษัทฯ ที่จะเกิดตต่อพนักงาน พพันธมิตรทางธุรกิ
ร จ สังคม สิง่งแวดล้ อม และชุมชนที่บริ ษัททฯ ดําเนินธุรกิจจอยู่ และเพื่อ
น จกรรมความรัรับผิดชอบต่อสังั คม (Corporaate Social RResponsibility)
สนันับสนุนนโยบายยข้ างต้ น บริ ษัษทฯ ได้ ดําเนินกิ
หรืรอ ซีเอสอาร์ (CCSR) โดยตลอดดระยะเวลากว่าสามทศวรรษในนการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ให้ การสนั
ก บสนุนกิจกรรมที่มีสว่ น
สร้ างสรรค์สงั คมออย่างสมํ่าเสมอ และได้ จดั สรรรงบประมาณส่ววนหนึง่ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ดําเนินกิจกรรม CSR
ทัง้ ในระดับท้ องถิ่นนและระดับองคค์กรอย่างต่อเนือ่อง ทั ้งนี ้รวมไไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ในประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนิน
ธุรกิจด้ วย เช่น ที่สาธารณรัฐอินนโดนีเซีย และสสาธารณรัฐประะชาชนจีน โดยเเน้ นการส่งเสริมมและพัฒนา “กการเรียนรู้” ใน
หลลากหลายด้ านใให้ แก่กลุม่ เป้าหมายหลักของกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่ เด็กกและเยาวชน ที่จะเป็ นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต นอกจากนี ้ บริิ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปลูกฝั ง
จิตตสํานึกของพนักกงานทุกระดับใหห้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมออย่างจริงจังและะต่อเนื่อง เพืพื่อให้ เป็ นวัฒนธธรรมองค์กรที่ดี
ตลลอดไป โดยมีเปาหมายสู
ป้
งสุดคือให้ ชมุ ชนและะสังคมเติบโตอยย่างยัง่ ยืน โดยใใช้ หลักการ “ทําาด้ วยใจ” หรื อ “Do by Heart”
บนนพื ้นฐานของคววาม “จริ งใจ” “จริงจัง” และ “เเต็มใจ”
ช่ อองทางในการติติดต่ อบริษัท
ผู้มมีีสว่ นได้ เสียสามมารถแสดงความเห็นผ่านช่องททางการสื่อสารกับบริ ษัทฯ ได้ ดดังนี ้
ที่ตงสํ
ั ้ านนักงานใหญ่ :
ชัน้ 27 อาคารรธนภูมิ เลขที่ 15550 ถนนเพชรบบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กกรุงเทพฯ 104000
โทรศัพท์ท
0-2694-6600
:
โทรสาร
0-2207-0696-8
:
Web Siite
www.banpu.ccom
:
เลขานุกการบริ ษัท
โทรศัพท์ 0-26694-6825 e-m
mail : bodsec@
@banpu.co.th
:
ฝ่ ายนักลลงทุนสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ 0-26694-6747 e-m
mail : investor@
@banpu.co.th
ฝ่ ายสื่อสสารองค์กร :
โทรศัพท์ 0-26694-6923 e-m
mail : corp_com@banpu.co.th
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หมมวดที่ 4 การเปิปิ ดเผยข้ อมูลแและความโปร่ งงใส
1. ความขัดแย้ งงของผลประโยยชน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบบายสําคัญที่จะะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บบริ หาร หรื อพนันักงาน บริ ษัทฯ แสวงหาผลปประโยชน์สว่ นตนน จึงกําหนดไว้ว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้ ออปฏิบตั ิสําหรับ
กรรมการ ผู้บริ หหาร และพนักกงานของบริ ษัททฯ ให้ หลีกเลี่ยงการทํารายกการที่เกี่ยวโยงกับั ตนเองที่อาจกก่อให้ เกิดความ
ณีที่จําเป็ นต้ องทํํารายการดังกลล่าวต้ องกระทําโโดยมีราคาและะเงื่อนไขเสมือน
ขัดดแย้ งทางผลประะโยชน์กบั บริ ษัททฯ และในกรณี
การทํารายการกับบบุคคลภายนอกก และกรรมมการหรื อพนักงงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนันัน้
จะต้ องไไม่มีสว่ นในการ
จ
มตั ิ หากรายการใใดเข้ าข่ายเป็ นรรายการที่เกี่ยวโโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาาดหลักทรัพย์แหห่งประเทศไทย
พิจารณาอนุ
จะะต้ องปฏิบตั ิตามมหลักเกณฑ์ วิธีธีการ และการเปิปิ ดเผยข้ อมูลราายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากกนี ้ คณะกรรมกการยังกําหนดข้ข้ อห้ ามไม่ให้ ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูมลที่ได้ จากการรเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนันักงานในการหาประโยชน์สว่ นนตน หรื อทําธุรรกิจที่แข่งขันกับบบริ ษัทฯ หรื อธธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ออง รวมทังไม่
้ ใช้ชข้อมูลภายใน
เพื่ออประโยชน์ของงตนในการซื ้อขขายหุ้นของบริ ษษััทฯ หรื อให้ ข้ออมูลภายในแก่บุบคคลอื่นเพื่อปรระโยชน์ในการซืซื ้อขายหุ้นของ
บริรษัทฯ ในกรณีททีี่ผ้ บู ริ หารหรื อพพนักงานของบริ ษัทฯ มีส่วนร่ วมในการทํ
ม
างานนเฉพาะกิจที่เกี่ยยวกับข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย
น
ผลต่อคววามเคลื่อนไหว
ต่ออสาธารณะและะอยู่ระหว่างการรเจรจา ซึง่ งานนนั ้นๆ เข้ าข่ายกการเก็บรักษาข้ ออมูลภายในอันอาจมี
ขอองราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงงานเหล่านันจะ
้ ะต้ องทําสัญญาาเก็บรักษาข้ อมมูลภายใน (CConfidentiality
Aggreement) ไไว้ กับบริ ษัทฯ จนกว่าจะมีมี การเปิ ดเผยข้ข้ อมูลต่อตลาด หลักทรั พย์ แห่งงประเทศไทยแและสํานักงาน
คณ
ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แและตลาดหลักททรัพย์
2. การเปิ ดเผยขข้ อมูลกับผู้ลงททุน
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดดเผยข้ อมูลและสสารสนเทศทังท
้ ทางการเงินและะไม่ใช่ทางการเงิงินที่เกี่ยวกับ
ง สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแแสดงให้ เห็นถึง
ธุรกิจและผลประกกอบการของบริริ ษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ
สถถานภาพของการประกอบการแและสถานภาพททางการเงินที่แทท้ จริ งของบริ ษัททฯ รวมทังอนา
้ าคตของธุรกิจขอองบริ ษัท โดย
จัดดให้ มีการปฏิบตติั ิตามกฎหมาย ระเบียบ แและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกาารเปิ ดเผยข้ อมูลลของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์แและตลาดหลักททรัพย์ และตลลาดหลักทรัพย์แห่
แ งประเทศไทยยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิ ดเผย
ง
การกํากับหลักททรัพย์และตลาดดหลักทรัพย์และะตลาดหลักทรัพพย์แห่ง
ข้ ออมูลตามข้ อกําหหนดของสํานักงานคณะกรรมก
น
กลงทุนผผ่านช่องทางอื่นๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
ปรระเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ จัดั ให้ มีการสือ่ สาารไปยังผู้ถือหุ้นและนั
สัมมพันธ์ (Investtor Relations) ทําหน้ าที่สื่ออสารโดยตรงกับบผู้ถือหุ้น นักลลงทุน และนักวิเคราะห์หลักททรัพย์ทั ้งในและ
ต่าางประเทศ ในขณะที่หน่วยงานนสื่อสารองค์กรรทําหน้ าที่เผยแพพร่ข้อมูลข่าวสาารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นนักลงทุน และ
า ่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทังใ้ ในและต่างประเเทศเช่นเดียวกัน
ปรระชาชนทัว่ ไปผ่านสื
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ในปี 25588 บริ ษัทฯ ได้ จจัดให้ มีการนําเเสนอข้ อมูลแก่นนักั ลงทุนต่างปรระเทศ นักลงทุทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นักกวิเคราะห์หลักททรัพย์ และสื่อมมวลชน ดังนี ้
ลําดับ

การเปิ ดเผยและการนําเสสนอข้ อมูล

1.
2.
3.

พบนักลงทุนต่างประเเทศ (Road Shhow)
พบนักลงทุนในประเททศ (Local Roaad Show)

4.

ร่วมกิจจกรรม "บริ ษัทจจดทะเบียนพบผผู้ลงทุน" (Oppportunity Day) เพื่อแถลงผลกการ
ดําเนินนงานประจําไตรรมาส
การพบบนักลงทุนทั ้งในนประเทศและต่างประเทศ (Coompany Visit)
การให้ห้ ข้อมูลนักลงทุนนผ่าน Conference call
การสัมภาษณ์
ม
ผ้ บู ริ หาาร
จัดแถลลงข่าวแก่สื่อมววลชน (Press CConference) เพืพื่อชี ้แจงผลประะกอบการ
การเผยยแพร่ขา่ วประชชาสัมพันธ์ (Preess Release) เพื่อชี ้แจงผลปรระกอบการและ
กลยุทธธ์ธรุ กิจ
การจัดดกิจกรรมสําหรัับสื่อมวลชน แลละเผยแพร่ข่าวปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงกาาร
เพื่อสังคม
ง (Corporatte Social Respponsibility - CSSR)
การนําาผู้ถือหุ้นและนักกวิเคราะห์เข้ าเยียี่ยมชมกิจการ
การจัดดนิทรรศการ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จัดแถลลงผลการดําเนินนงานประจําไตตรมาสและประจจําปี (Analyst Meeting)
M

จํานววนครัง้
2
5
4
4
54
15
21
2
7
26
2
3

นอกจากนี ้ ได้ มีการเปิปิ ดเผยข้ อมูลสาารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.banpu.c
w
com เพื่อให้ ผ้ มู ี
อ ลต่างๆ จาก
ส่วนได้ เสียกลุลุม่ อื่นๆ ได้ รับรู้ขข้้ อมูลอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง ผู้สนใจสามมารถติดต่อสอบบถามหรื อขอข้ อมู
หน่วยงานนักลลงทุนสัมพันธ์ขของบริ ษัทฯ ได้ ททีี่โทรศัพท์หมายยเลข 02-69466699 02-69446747 โทรสารร 02-2070697
หรื อ e-mail: investor_relations@banpu.cco.th
หมมวดที่ 5 ความมรั บผิดชอบขอองคณะกรรมกการ
1. หน้ าที่ ความมรั บผิดชอบแลละภาวะผู้นําขอองคณะกรรมกการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดหน้
า
าที่คววามรับผิดชอบขของคณะกรรมกการฯ ไว้ ตั ้งแต่ปปีี 2552 ชื่อว่า "แนวปฏิบตั ิ
บริรษัท บ้ านปู จํากกัด (มหาชน) ว่วาด้ วยคณะกรรรมการบริษัท พพ.ศ. 2552" มีการปรับปรุง 3 ครัง้ ในปี 25544 ปี 2555 และ
ปี 2557 ตามลําดดับ การปรับปรุรงเพื่อให้ สอดคล้ล้ องกับการเติบโตของธุรกิจ ระะเบียบ ข้ อบังคับ และแนวทางงบรรษัทภิบาล
ณะกรรมการบริ ษัท คุณสมมบัติทวั่ ไปของกกรรมการบริ ษัท
แนนวปฏิบตั ิดงั กล่าาวระบุถึงองค์ประกอบและหลักั เกณฑ์ของคณ
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คุณ
ณสมบัติกรรมกาารอิสระ ความมรู้ความชํานาญ
ญเฉพาะด้ าน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหหน่ง อํานาจ
หน้น้ าที่และความรัับผิดชอบของคคณะกรรมการบบริิษัท การประชุชุมคณะกรรมกาารบริ ษัทและกาารออกเสียงลงคคะแนน
คณะกรรมการบริ ษัทมีบบทบาทสําคัญใในการกําหนดวิวิสยั ทัศน์และพันั ธกิจ ซึง่ เป็ นเป
น ้ าหมายหลักกในการดําเนิน
ณะกรรมการบริริ ษัทกําหนดให้
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนขขององค์กร ติดตามดูแลให้ บริ ษัษทประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตาามเป้าหมาย คณ
มีกการทบทวน วิสยั ทัศน์ พันธกิจขขององค์กร อย่างน้ อยทุก 5 ปีป เพื่อแน่ใจว่าบบริิ ษัทฯ มีการดําาเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก
เพื่ออการพัฒนาอยย่างยัง่ ยืนตามทีที่วางไว้
เพื่อรองรับการกําหนดวิวิสยั ทัศน์พนั ธกิกิจขององค์กรซึงงเป็
่ นเป้าหมายหหลัก คณะกรรรมการบริ ษัทและฝ่
แ ายบริหาร
ได้ ร่วมกันจัดทําทิศทางการดําเนินนธุรกิจ แผนนกลยุทธ์ระยะยยาวทุกๆ รอบ 5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลลากว่า 20 ปี
ณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังและ
้ มอบหมายให้ ปประธานเจ้ าหน้ าาที่บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ พัฒนาและ
คณ
นําากลยุทธ์ไปปฏิบบัตั ิ
ทังนี
้ ้ได้ กําหนดออํานาจหน้ าที่แลละความรับผิดชชอบประธานเจ้จ้ าหน้ าที่บริ หารไไว้ อย่างชัดเจน
นออกจากนันประธ
้ ธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกระจายอํานาจการบริ หาารให้ ผ้ บู ริหารระะดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจตต่างๆ
ใน
ปรระเทศไทย และหหน่วยงานในต่าางประเทศ โดยใช้ ตารางอํานาจอนุมตั ิ (Deleggation of Authhority)
คณะกรรรมการบริ ษัทให้
นอกจากกการดูแลติดตาามให้ บริ ษัทดําเเนินงานตามแผผนกลยุทธ์และแแนวทางธุรกิจ
อ
าเนินธุรรกิจที่เกิดผลปรระโยชน์สงู สุดแกก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเป็ นรูปธรรม และการได้ มาซึง่ ความสําเร็ จ
คววามสําคัญในเรื่ องการดํ
คณ
ณะกรรมการบริษษัทจึงกําหนดนโโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือ
นันนต้
้ องอยูภ่ ายใต้้ หลักการการกําากับดูแลกิจการรที่ดี
จริ ยธรรมธุรกิจ ที่กํกาหนดเป้าหมาายไว้ ในวิสยั ทัศศน์ พันธกิจ รวมมถึงอุดมการณ์ ค่านิยมหลักกาาร และข้ อพึงปฏิฏิบตั ิเพื่อให้ เกิด
คววามชัดเจนสะดววกแก่กรรมการร ผู้บริ หาร และะพนักงานของบบริษัทฯ โดยกําาหนดเป็ นคําแนนะนําสําหรับพนันักงานที่ชดั เจน
ว่าสิง่ ใดควรปฏิบตติั ิ สิง่ ใดควรรละเว้ นการปฏิบบัติ ให้ รับทรราบถึงมาตรฐานนการปฏิบตั ิที่บบริ ษัทฯคาดหวังและยึดถือเป็ น
่ งขันทางการค้ค้ า และสังคม
แนนวทางในการปฏิฏิบตั ิงานที่ต้องเเกี่ยวข้ องกับพนันักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแแข่
ส่วนรวม ซึง่ สอดคคล้ องกับแนวนโโยบายบรรษัทภิบาลที่กําหนดททําให้ เกิดการปฏฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหนน้ าที่และความรรับผิดชอบของกกรรมการ ผู้บริ หหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ต้ องรับทราบทํา
พนักงานทุกคนต้ องลงนาม
คววามเข้ าใจและปปฏิบตั ติ ามนโยบบายและข้ อปฏิบบัติตามที่กําหนนดไว้ ในคูม่ ือจริยยธรรมธุรกิจ
า
มพันนธ์ด้วยการทําเออกสารเผยแพร่
รับทราบและปฏิบบัตั ิตามนโยบายยบรรษัทภิบาลแและคู่มือจริ ยธรรรมบริ ษัท มีการประชาสั
้ เพืพื่อให้ พนักงานขของบริษัทฯ ททั ้งในประเทศแลละต่างประเทศ
จัดดกิจกรรมเพื่อสร้ร้ างความเข้ าใจจอย่างต่อเนื่องตตลอดทังปี
รับทราบและเข้ าใใจถึงความสําคัญ
ั ของการปฏิบับตั ิตามคูม่ ือจริ ยยธรรม ผู้บริหารรระดับสายงานนในองค์กรต้ องดดูแลรับผิดชอบ
ญชาของตนทราาบ เข้ าใจ และะส่งเสริ มให้ ปฏิบบัติตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุ
ย
รกิจอย่างจริ งจัง และ
ให้ พนักงานภายใตต้ สายบังคับบัญ
พนันักงานทุกระดับบต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีดี
นอกเหนืออจากมาตรฐานนการประพฤติปปฏิบตั ิที่กําหนดไไว้ ในคูม่ ือจริ ยธธรรมธุรกิจแล้ ว ฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ร่วมกั
ม นกําหนดค่าานิยมร่วมขององค์กร (Banpu Spirit) ประกออบด้ วย Integrity Innovation Care และ SSynergy เพื่อ
เสริริ มสร้ างค่านิยมมและวัฒนธรรมมองค์กรที่ดีร่วมกัน สําหรับพนักั งานทุกระดับททังในและต่
้
างปประเทศ
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2. การกําหนดแลละติดตามแนวทางกลยุทธ์ เเพื่อการพัฒนาาที่ย่ ังยืน
จากแนวททางที่ได้ คําแนะนนําจากคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารจะจจัดทํา และนําาเสนอทิศทางกาารดําเนินธุรกิจ
แผนงงานและงบประมมาณ
และะอัตรากําลังพลประจําปี
เสนอต่อคณะกกรรมการบริ ษัท
แผนนกลยุทธ์ระยะยยาว
คณ
ณะกรรมการบริ ษัษทจะแสดงควาามคิดเห็นและออภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็
า มที่เพื่อให้ เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนนที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 25558 คณะกรรมกการบริษัทและฝฝ่ ายบริหารได้ หารื อร่วมกันเพื่ออจัดทําแผนกลยยุทธ์และแนวทาางธุรกิจสําหรับ
แผนน 5 ปี (ปี 25599 – ปี 2563) เพืพื่อให้ แผนกลยุททธ์สามารถตอบบสนองต่อการเปปลี่ยนแปลงอย่ย่างรวดเร็ วของสสภาพแวดล้ อม
ทางงธุรกิจ มีการปประเมินความเสี่ียงและเตรี ยมมความพร้ อมขอองบริษัทฯ ในการดําเนินแนวททางธุรกิจ ภายใใต้ สถานการณ์์
ต่างงๆ ที่จะเกิดขึ ้นใในอนาคต คณะะกรรมการบริษัษัทได้ พจิ ารณาออนุมตั ใิ นหลักกาารแผนกลยุทธ์แและแนวทางธุรกิจสําหรับแผน
5 ปี (ปี 2559 - ปี 22563) ของบริ ษัษัทฯ ในการประะชุมคณะกรรมกการบริ ษัทครัง้ ที่ 13 เดือนธันวาาคม 2558
การกําหนนดแผนกลยุทธ์ของบริ
ข ษัทฯ ใน 5 ปี ข้ างหน้ า ใช้ การพัฒนาทีที่ยงั่ ยืน โดยเน้ นนเรื่ อง การสร้ างความสามารถ
ง
ก ่มมูลค่าให้
ใ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ด้ เสีย และกาารปรับตัวให้ ทนนต่
ั อการเปลี่ยนแปลงของภาวะะเศรษฐกิจและ
ในกการแข่งขัน การเพิ
อุตสสาหกรรมที่เปลีลี่ยนแปลงไปเป็ นนกรอบในการทํทําแผนกลยุทธ์ การติดตามผลกการดําเนินงานนตามแผนงาน จจะถูกบรรจุเป็ น
วารระประจําในการรประชุมคณะกรรรมการบริ ษัทททุกเดือน ในเดือนกรกฎาคมคคณะกรรมการบบริิ ษทั จะให้ ฝ่ายบบริ หารทบทวน
แผนนประจําปี และะแผนกลยุทธ์วา่ เป็ นไปตามแผนนที่วางไว้ หรื อไมม่ โดยคณะกรรรมการบริ ษัทจะะให้ ข้อแนะนํา หรื อข้ อคิดเห็น
ในกกรณีที่ต้องมีการรปรับปรุง หรื อแแก้ ปัญหา
3. การถ่ วงดุลขของกรรมการทีที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ห
คณะกรรมมการบริ ษัทจัดใให้ มีจํานวนกรรมการที่เหมาะสสมกับขนาดของงกิจการบริษัทฯ
โดยปั จจจุบนั มีจํานวน
กรรมการ 13 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นนผู้บริ หารจํานวนน 2 คน กรรมกการที่ไม่เป็ นผู้บริิ หาร 5 คน แและมีกรรมการ
อิสสระจํานวน 6 คนน คิดเป็ นร้ อยละ 46
คณะกรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไ
บ
ได้ พิจารณาทบบทวนองค์ประกอบของคณะกรรรมการเป็ นประะจําทุกปี ทั ้ง
ในด้ านสัดส่วนขอองกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารแลละกรรมการที่เป็ นอิสระ
เพื่อให้ สอดคล้ล้ องกับแนวทางการดูแลกํากับ
กิจจการที่ดี
4. การรวมหรืออแยกตําแหน่ ง
คณะกรรมมการบริ ษัทกําหนดให้
ห
ประธานนกรรมการเป็ นบบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้
า าที่บริหาร โดยมีบทบาท
อํานาจและหน้ าที่ที่แบ่งแยกออกกจากกันอย่างชัดั เจน เพื่อสร้ าางดุลยภาพระหหว่างการบริ หารรและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ ประธานกรรมกการคนปั จจุบนั เเป็ นกรรมการอิสสระ
5. การประชุมคคณะกรรมการร
คณะกรรมมการบริ ษัทกําหนดให้
ห
มีการปรระชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัรัง้ ซึง่ กําหนดไไว้ ลว่ งหน้ าในทุกกวันพุธสุดท้ าย
เ มีเอกสาร
ขอองเดือน และมีกการประชุมพิเศศษเพิ่มตามควาามจําเป็ น ในการประชุมมีการรกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน
ค วน เพียงงพอ และจัดสส่งให้ กบั คณะกรรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
ปรระกอบการประชชุมที่ถกู ต้ อง ครบถ้
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คณ
ณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกกษาข้ อมูลอย่างเพี
ง ยงพอก่อนเขข้ าร่วมประชุม การจะเพิมวาระการประชุ
ม่
ชุมภายหลังการ
จัดดส่งเอกสารจะทํทําได้ เฉพาะเรื่ องที
ง ่มีเหตุผลควาามจําเป็ นมากเทท่านัน้
แลละต้ องได้ รับการรอนุมตั ิจากประะธานกรรมการ
บริรษัท การประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณสสามชัว่ โมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงคความเห็นอย่าง
ด โดยมีปรระธานกรรมการรบริ ษัทเป็ นผู้ประมวลความเห็
ร
ห็นและข้ อสรุปที่ได้ จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู
ร
้ มีสว่ น
เปิ ดเผย
ได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในเรื่ องที่กําลังพิจารณาต้ องออกจากกาารประชุมระหว่ว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้
การบันทึกการประชุ
ก
มจัดทําเป็ นลายลักษษณ์อกั ษร และะหลังจากที่ผา่ นนการรับรองจากกที่ประชุมแล้ วจจะมีการลงนาม
อ
ทุกฉบับโดยประะธานกรรมการบบริ ษัทและเลขาานุการคณะกรรรมการบริ ษัท
รับรองความถูกต้ องของเอกสารท
เอกสารที่
ั ้ นนทึกการประชุมซึง่ ถูกจัดเก็บอยูยูใ่ นรูปแบบแฟ้มมเอกสารที่เป็ นตต้ นฉบับ และการสแกนต้ นฉฉบับเพื่อความ
จัดดเก็บจะมีทงบั
สะะดวกสําหรับกรรรมการและผู้ที่เเกี่ยวข้ องตรวจสสอบอ้ างอิงได้ แและการจัดเก็บเป็ นแฟ้มอิเล็กททรอนิกส์ ซึง่ จะะรวมถึงเอกสาร
ที่ปประกอบวาระกาารประชุมด้ วย บันทึกการปรระชุมและเอกสาารประกอบการรประชุมสามารถถอ้ างอิงย้ อนหลลังได้ อย่างน้ อย
5 ปี และมีระบบกการจัดเก็บที่ปลออดภัยจากการเเปลี่ยนแปลงเนืน ้้อหาข้ อมูล และะความเสีย่ งจากกภัยพิบตั ติ ่างๆ
6. รายงานของคณะกรรมการร
คณะกรรมมการบริ ษัทเป็ นนผู้รับผิดชอบในนรายงานงบการรเงินรวมของบริริ ษัทฯ และบบริ ษัทย่อย แและสารสนเทศ
ทาางการเงินที่ปรากฏในรายงานปประจําปี รายยงานงบการเงินนดังกล่าวจัดทําาขึ ้นตามมาตรฐฐานการบัญชีที่รัรับรองทัว่ ไปใน
ปรระเทศไทย โดยยเลือกใช้ นโยบาายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึง่ คณะกรรมกการตรวจสอบแและผู้สอบบัญชี
จะะร่วมกันพิจารณ
ณาทบทวนความมเหมาะสมของนโยบายบัญชีททีี่ถือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจํา ในนการจัดทํารายงานงบการเงิน
คณ
ณะกรรมการบริ ษัทเน้ นยํ ้าให้ ผ้ จัจู ดทําใช้ ดลุ ยพินนิจอย่างระมัดรระวังในการจัดททํา รวมทังมี
้ กการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่าง
เพียยงพอในหมายเหตุประกอบงบบการเงิน
โดยคณะกกรรมการบริ ษัททได้ มอบหมายใให้ คณะกรรมกาารตรวจสอบเป็ นนผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณ
ณภาพของ
รายยงานทางการเงิงินและระบบคววบคุมภายใน และความเหห็นของคณะกรรรมการตรวจสออบเกี่ยวกับเรื่ องงนี ้ได้ ปรากฏใน
รายยงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ว้ ในรายงานประะจําปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมมการบริ ษัทมีคความเห็นว่า ราายงานงบการเงิงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เป็ นรายงานที
น
่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพพียงพอ และเชื่อถือได้
7. ระบบการคววบคุมและการรตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดั ให้ มีระบบการรควบคุมภายในนที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านนบัญชีและการรเงิน ด้ านการ
อ และมีกลไก
บริรหารการดูแลทรัรัพย์สนิ การปฏิฏิบตั ิงาน การดําาเนินการให้ เป็ นนไปตามกฎหมาาย ข้ อบังคับ ระะเบียบที่เกี่ยวข้ อง
การตรวจสอบถ่วงงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใในการปกป้องรัรักษาผู้มีสว่ นได้ เสีย ดูแลเงินทุทนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของ
ณะกรรมการตรรวจสอบ มัน่ ใจ
บริรษัทฯ กํากับดูแแลให้ สํานักงานตตรวจสอบภายใในมีความเป็ นอิสระ โดยให้ รายงานตรงต่อคณ
ได้ วว่าระบบการคววบคุมภายในแลละตรวจสอบภาายในเป็ นกลไกสสําคัญในการขับบเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตและยัง่ ยืน สํานักงาน
ตรวจสอบภายในททําหน้ าที่สอบททานการควบคุมมภายในของกระะบวนการปฏิบตั ิงานและระบบบงานสําคัญ
ครอบคลุม
หนน่วยงานธุรกิจแลละหน่วยงานสนนับสนุน ให้ คคํําปรึกษาและข้้ อเสนอแนะเกี่ยยวกับระบบการรควบคุมภายในน การบริ หาร
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คววามเสีย่ ง เพื่อพัพฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ไปปสูค่ วามเป็ นเลิลิศ ให้ สอดคล้ อองกับการเติบโตตของธุรกิจและ
เศรรษฐกิจที่เปลี่ยนนแปลงรวดเร็ ว
ณะกรรมการชุชุดย่ อย
9.2 คณ
โครรงสร้ างกรรมกาารบริ ษัท ณ วันนที่ 31 ธันวาคมม 2558 ประกออบด้ วย คณะกรรรมการและผู้บริิ หาร ส่วนของคณะกรรมการ
ปรระกอบด้ วยกรรมมการอิสระ กรรรมการที่ไม่เป็ นนผู้บริหาร และกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสสระเป็ นจํานวน
ครึ่งหนึง่ ของกรรมมการทั ้งคณะ
ณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มมีีคณะกรรมการรย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรรมการตรวจสออบ คณะกรรมการบรรษัทภิ
คณ
บาาลและสรรหา แและคณะกรรมกการกําหนดค่าตตอบแทน
คณ
ณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ปประธานกรรมกาารบริ ษัท ประธาานกรรมการตรรวจสอบ ประธาานกรรมการบรรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประธานกรรมการกําหนดดค่าตอบแทน แและกรรมการทุกกคนในคณะกรรรมการตรวจสออบ เป็ นกรรมกาารอิสระ
(1)) คณะกรรมกาารตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประะกอบด้ วยกรรมมการอิสระ 3 คนน ดังนี ้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายยตีรณ พงศศ์มฆพัฒน์
2. นายยรัตน์
พานินิชพันธ์
กรรมการ
3. นายยสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
กรรมการ
ุ สร้ าง
้ เดือนเมษายน 25566 และจะสิ ้นสุดดวาระการดํารง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาาระการดํารงตําาแหน่ง 3 ปี นับตังแต่
ตําแหน่งในวันนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ณ์การด้ านบัญชีหรื อการเงิน โโดยมีนายรัตน์์
โดยกรรมการรตรวจสอบทุกคคนมีความรู้ควาามเข้ าใจ และะมีประสบการณ
พานิชพันธ์ เป็ป็ นกรรมการตรรวจสอบที่มีคววามรู้ ความเชี่ ยวชาญและปร
ย
ระสบการณ์ เพี ยงพอในการสสอบทานความ
ถูกต้ องและคววามน่าเชื่อถือของงบการเงินขอองบริษัทฯ
ในการประชุมมคณะกรรมการรตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้ แแต่งตั ้งนายวรวิทย์ วรุตบางกูร
ให้ ดํารงตําแหหน่งหัวหน้ างานสํานักงานตรวจจสอบภายในขอองบริษัทฯ และะเป็ นเลขานุการคณะกรรมการรตรวจสอบ มี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558
2 โดยมีปรระสบการณ์กว่า 12 ปี ในกาารปฏิบตั งิ านตรรวจสอบภายในนอย่างมืออาชีพ
เป็ นไปตามมาาตรฐานสากล เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแหห่งประเทศไทย Certified Pubblic Accountannt: CPA พร้ อม
ทังเป็
้ นผู้ที่มีคววามรู้และความมเข้ าใจในกิจกรรรมและการดําเเนินงานของบริ ษษัทฯ เป็ นอย่างดี
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบ
คณ
ณะกรรมการตรววจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบการรสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ คความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตตามกฎหมาย กกฎเกณฑ์ ระเบีบียบที่เกี่ยวข้ อง
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และจัดทําราายงาน หรื อให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบบริิ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนออต่อที่ประชุมผู้ถู ือหุ้น แล้ วแต่
กรณี ดังนี ้
ง กต้ องและเพีพียงพอ
1. สอบททานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถู
2. สอบททานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการคววบคุมภายใน (IInternal Conntrol) และกาารตรวจสอบภาายใน (Internal
Audit)) ที่เหมาะสมแลละมีประสิทธิภาาพ
3. สอบททานให้ บริ ษัท ฯ ปฏิ บัติต ามกฎฎหมายว่าด้ ว ยหลั
ย กทรั พย์ แลละตลาดหลักททรั พย์ ฯ ข้ อ กํ าหหนดของตลาด
หลักททรัพย์ฯ และกฎหหมายที่เกี่ยวข้ อองกับธุรกิจของบบริ ษัทฯ
4. พิจารณ
ณา คัดเลือก เสสนอแต่งตังบุ
้ คคคลซึง่ มีความเป็ปนอิสระเพื่อทําหน้
ห าที่เป็ นผู้สอบบบัญชีของบริ ษษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคคลดังกล่าว รวมมทังเข้
้ าร่ วมประะชุมกับผู้สอบบบัญชีโดยไม่มีฝ่าายจัดการเข้ าร่ววมประชุมด้ วย
อย่างนน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณ
ณารายการเกี่ยวโยงกั
ย
นหรื อราายการที่อาจมีคความขัดแย้ งทาางผลประโยชน์น์ ให้ เป็ นไปตามมกฎหมายและ
ข้ อกําหหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ นี ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกลล่าวสมเหตุสมผผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัททฯ
6. จัดทํารายงานของคณ
ณะกรรมการตรรวจสอบโดยเปิ ดดเผยไว้ ในรายงงานประจําปี ขอองบริ ษัทฯ ซึง่ ราายงานดังกล่าว
อ างน้ อยดังต่ออไปนี ้
ลงนามมโดยประธานคคณะกรรมการตตรวจสอบประกอบด้ วยข้ อมูลอย่
6.1 คความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ ออง ครบถ้ วน เป็ นนที่เชื่อถือได้ ขอองรายงานทางกการเงินของบริ ษัษัทฯ
6.2 คความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพพอของระบบคววบคุมภายในขอองบริ ษัทฯ
6.3 คความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ตามกฎหมายว่
ติ
าาด้ วยหลักทรัพย์ยและตลาดหลักั ทรัพย์ ข้ อกําหหนดของตลาด
หหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที
อ
่เกี่ยวข้
ย องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6.4 คความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะะสมของผู้สอบบบัญชี
6.5 คความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาาจมีความขัดแย้ย้ งทางผลประโยยชน์
6.6 จจํานวนการประะชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมมประชุมของคณ
ณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ทท่าน
6.7 คความเห็นหรื อ ข้ อสังเกตโดย รวมที่คณะกรรรมการตรวจสออบได้ รับจากก ารปฏิบัติหน้ า ที่ ตามกฎบัต ร
((Charter)
6.8 รรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู
แ ้ ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ
ไ
ภายใต้ ขอบเขตหหน้ าที่และควาามรับผิดชอบที่
ไได้ รับมอบหมายยจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ตรวจสสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้
บ งจากผู้สอบบบัญชีของบริ ษัษทฯ ในกรณีพบบพฤติการณ์อนนควรสงสั
ั
ยว่ากกรรมการบริ ษัท
ผู้จัด กการ หรื อ บุค คลลซึ่งรั บ ผิ ด ชอบบในการดํ า เนิ นนงานของบริ ษั ทฯ
ท ได้ ก ระทํ าคความผิ ด ตามทีที่ กํ าหนดไว้ ใ น
พระราาชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขขเพิ่มเติมโดยพรระราชบัญญัติหหลักทรัพย์และ
ตลาดดหลัก ทรั พ ย์ (ฉฉบับ ที่ 4)
พ.ศ.2551 แลละรายงานผลกการตรวจสอบ ในเบื อ้ งต้ น ให้ห้ แ ก่ สํ า นัก งาน
คณะกกรรมการกํ ากับบหลักทรัพย์ แลละตลาดหลักทรั พย์ และผู้สอบบัญชี ทราบภภายในสามสิบววัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับแแจ้ งจากผู้สอบบบัญชี
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8. สอบททานและติดตามมการบริ หารคววามเสี่ยงที่สําคัญอย่างต่อเนื่อองจากคณะกรรมการบริ หารคความเสี่ยงของ
ฝ่ ายบบริิ หาร และสอบบทานการทําธุรรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิ
ท
น รววมถึงการทํา Coommodity HHedging กับ
คูส่ ญ
ั ญ
ญาเพื่อให้ เกิดคความเชื่อมโยงกักับการควบคุมภภายใน
9. พิจารณาความเป็ นอิอิสระของหน่วยยงานตรวจสอบบภายใน รวมทัทั ้้งให้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาานและผลการ
ปฏิบตติั ิงาน งบประมมาณและอัตรากกําลังของสํานักกงานตรวจสอบบภายใน ตลอดดจนให้ ความเหห็นชอบในการ
พิจารณ
ณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวั หน้ าหน่วยงานนตรวจสอบภายยใน
10. ทบทววนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทํารายงานการปฏิฏิบตั ิงานเสนอคคณะกรรมการบบริิ ษัท อย่างน้ อยยปี ละ 1 ครัง้
12. ในการรปฏิบตั ิตามขออบเขตอํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกกรรมการตรวจสสอบเชิญฝ่ ายจัดั การหรื อหัวหนน้ างานเข้ าร่ วม
ประชุมเพื
ม ่อชี ้แจงหรื ออให้ สง่ เอกสารทีที่เกี่ยวข้ องได้
13. คณะกกรรมการตรวจสอบสามารถรัับคําปรึ กษาจาากผู้เชี่ยวชาญอิอิสระตามความมเหมาะสมด้ วยยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัททฯ ตามขอบเขตตงานที่รับผิดชออบ
14. สอบททานและอนุมตั กิกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
15. ปฏิบติตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมกาารบริ ษัท มอบหหมายด้ วยความมเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2)) คณะกรรมกการบรรษัทภิบบาลและสรรหหา
ในปีป 2558 คณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและสรรรหาประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน มีกรรมมการอิสระเป็ น
ประธาน และสมาชิกเป็ นกกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร และกรรมการอิอิสระ ปฏิบตั หิหน้ าที่หลัก 2 ดด้ าน คือ การ
ก ่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
พร้ อมทั ้ง
พิจารณาทบบทวนนโยบายแและแนวทางปฏิฏิบตั ิในเรื่ องการรกํากับดูแลกิจการที
ติดตามการปฏิบตั ิตามนโยยบายและหลักปฏิ
ป บตั ใิ นกรอบขของการมีจริยธรรมนั ้น แลละมีหน้ าที่สรรหหาและคัดเลือก
า าแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ติดตามแผผนสืบทอดตําแหหน่งเพื่อสรรหา
บุคคลเข้ าดํารงตํ
บุคคลที่เหมมาะสมสําหรับกการดํารงตําแหนน่งผู้บริ หารระดับบสูง ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการสายขึ ้นไป และรายงานต่
แ
อ
คณะกรรมกการบริ ษัท เพื่อออนุมตั หิ รื อเพื่อเเสนอต่อที่ประชุชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแแต่กรณี นอกจาากนันคณะกรร
้
มการบรรษัทภิ
บาลและสรรรหามีหน้ าที่เสนนอแนะวิธีการปประเมินผลการทํทํางานของคณะะกรรมการต่อคณะกรรมการบริิ ษัท พร้ อมทั ้ง
ร่วมในการปประเมินผล และติดตามผลกาารแก้ ไขปรับปรุงงตามผลการปรระเมิน ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรรหาได้ เริ่มใช้ แบบประเมิ
บ
นผลกการปฏิบตั ิงานคคณะกรรมการชุชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ในการปประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานปประจําปี 2555 เป็ นต้ นไป และในปี 2557 คคณะกรรมการคคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลแลละสรรหาได้ เริ่ ม
การใช้ การปประเมินผลการปปฏิบตั ิงานคณะะกรรมการรายบบุคคล ในการประเมินผลการปปฏิบตั ิงานในปี 2557 เป็ นต้ น
ไป
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการปประชุม 4 ครัง้ โดดยมีกรรมการททุกคนเข้ าประชุมมครบทุกครัง้
คณะกรรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วย
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1. นายอโนทัย
2. นายระวิ
3. Mr.Sudiarsoo
4. นายวีระเจตน์น์

เตชะะมนตรีกลุ
คอศิริิ
Prassetio
ว่องกกุศลกิจ

ประธานกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหา
า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบรรษษัทภิบาลและสสรรหาชุดเดิมมีววาระการดํารงตํตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ร าแหน่งในวันั ประชุมสามัญ
ญผู้ถือหุ้นประจําาปี 2559
เมษายน 25556 และจะสิ ้นสสุดวาระการดํารงตํ

นับตังแต่
้ เดือน

หน้ าที่และคความรับผิดชอบบของคณะกรรมมการบรรษัทภิบบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาา คณะกรรมกการบรรษัทภิบาาลและสรรหามีหน้ าที่หลัก 2
ล ยธรรม ทาางธุรกิจ พร้ อม
ด้ าน คือ กาารพิจารณานโยยบายและแนวททางปฏิบตั ิในเรื่ อองการกํากับดูแแลกิจการที่ดีและจริ
ทังการติ
้
ดตาามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในนกรอบของการมีมีจริ ยธรรมนั ้น
และมีหน้ าที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการรบริ ษัท และปประธานเจ้ าหน้ าที
า ่บริ หาร ติดตตามแผนสืบทออดตําแหน่งเพื่อ
า บการดํารงตําแหน่งผู้บริ หาารระดับสูง (ตังแต่
้ ระดับผู้ออํํานวยการสายขึขึ ้นไป) และ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรั
รายงานต่อคคณะกรรมการบบริ ษัท เพื่ออนุมัมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถู ือหุ้น แล้ วแต่กกรณี ดังนี ้
1. พิจจารณาทบทวนนความเหมาะสมมและความเพียงพอของนโยบ
ย
ายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัททภิบาล
จริริ ยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุรุ งนโยบายบรรษษัทภิบาลให้ เหมมาะสมทันสมัยออย่างต่อเนื่อง
2. ติดดตามกํากับดูแลลการปฏิบตั ติ ามนโยบายบรรษษัทภิบาลและหหลักจริ ยธรรมทาางธุรกิจ ของกกรรมการบริ ษัท
แลละพนักงาน ใให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแ
บ
แนวปฏิบตั ิที่คณ
ณะกรรมการบริ ษษัทกําหนด พร้
พ อมทังจั
้ ดให้ มี
ระะบบงานรับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มมีีสว่ นได้ สว่ นเสีย ในกรณีเกี่ยววกับบรรษัทภิบาาลและจริ ยธรรมมทางธุรกิจ
3. พิจจารณาทบทวนนโครงสร้ างและอองค์ประกอบขอองคณะกรรมกาารบริ ษัท ติดดตามระยะเวลาาดํารงตําแหน่ง
ขอองกรรมการบริ ษษัท ประธานเเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัษท พร้ อมทัง้ ติดตามการทํา
แผผนสืบทอดตําแหหน่งผู้บริ หารระะดับสูง (ตังแต่
้ รระดับผู้อํานวยกการสายขึ ้นไป)
4. สรรรหาและคัดเลืออกบุคคลเข้ าดําารงตําแหน่งกรรรมการบริ ษัท แและประธานเจ้ าาหน้ าที่บริ หาร เมื่อครบวาระ
หรืรื อมีตําแหน่งว่างลง
า หรื อตําแหหน่งผู้บริหารอื่นตามที
น
่คณะกรรมการบริ ษัทมออบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการปประเมินผลการรทํางานของกรรรมการบริ ษัทแลละคณะกรรมกาารบริษัท ต่อคณะกรรมการ
บริริ ษัท พร้ อมทังร่้ วมในการประเมมินผล และติดตามผลการแก้ ไไขปรับปรุงตามมผลการประเมิน
6. ทบบทวนและเสนออข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ แลละความรับผิดชอบของคณะกร
ช
รรมการบรรษัททภิบาลและสรร
หาา ให้ สอดคล้ องกกับภาวการณ์
7. จัดดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครััง้
8. ปฏิฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใใด ที่คณะกรรมกการบริ ษัท มอบบหมาย
เพืพื่อให้ การปฏิบตติั ิงานตามหน้ าที่ของคณะกรรมมการบรรษัทภิบบาลและสรรหาเเป็ นไปอย่างมีปประสิทธิภาพ
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบบาลและสรรหาาดําเนินการดังนี ้
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1. ใในการปฏิบตั ติ าามขอบเขตอํานนาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแลละสรรหา เชิญฝ่ฝายจัดการหรื อ
หหัวหน้ างานเข้ าร่ วมประชุมเพื่ออชี ้แจง หรื อให้ ส่สงเอกสารที่เกี่ยยวข้ องได้
2. คคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้จ้ างที่ปรึกษาหรืรอมีกิจกรรมอื่นใใดที่เกี่ยวกับกาารปฏิบตั หิ น้ าที่
ไได้ โดยบริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชออบค่าใช้ จา่ ยดังกล่
ง าว
(3)) คณะกรรมกาารกําหนดค่ าตตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมมการ 3 คน มีกรรมการอิสสระเป็ นประธานน และสมาชิก
เ นผู้บริ หาร มีวาระการดํ
ว
ารงตตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบบด้ วย
ทังหมดเป็
้
นกรรรมการที่ไม่ได้ เป็
1. นายยรัตน์
พานิชพันธ์
ประธานกกรรมการกําหนดดค่าตอบแทน
2. นายยบรรเทิง
ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายยตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบบแทนมีวาระกาารดํารงตําแหน่น่งคราวละ 3 ปี นับตั ้งแต่เดือนเมษายน 2556 และจะสิ ้นสุด
วาระการดํารงงตําแหน่งในวันนประชุมสามัญผูผ้ ถือหุ้นประจําปี 2559
ข
การกําหนดค่าตตอบแทน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมก
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบบแทนมีหน้ าที่เเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับกาารบริ หารผลตอบแทนต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมมัติหรื อเพื่อเสนนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
แ คณะกรรมกาารบริ ษัท และ
1. เสนอแนววทางจ่ายผลตออบแทน วิธีการรจ่ายค่าตอบแททนและผลประโยยชน์อื่นใด ให้ แก่
คณะกรรรมการย่อยคณะะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัททแต่งตัง้
2. พิจารณาาเสนอแนะการกกําหนดค่าตอบแทนและผลปรระโยชน์อื่นใด โโดยคํานึงถึงหน้น้ าที่และความรัับผิดชอบ ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาาร ตลอดจนพิจจารณาหลักเกณ
ณฑ์และประเมินนผลการปฏิบตั ิงงาน เพื่อกําหนนดผลตอบแทน
การปฏิบบัตั ิงานประจําปี
3. พิจารณาาทบทวนโครงสร้้ าง หลักเกณฑฑ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับั ค่าตอบแทนตตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ให้ เหมาาะสมกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ผลการรดําเนินงานของงบริ ษัทฯ และใให้ สอดคล้ องกับบภาวะตลาดด้ วย
ว
4. พิจารณาางบประมาณในนภาพรวม เกี่ยวกับการขึ ้นเงินนเดือน และเงินนรางวัลประจําปีป ตลอดจนผลปประโยชน์อื่นใด
ของพนักกงานบริ ษัท
5. ทบทวนแและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ และคความรับผิดชอบบของคณะกรรมมการกําหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้ องกั
อ บภาวการณ
ณ์
6. จัดทํารายยงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริษษััทอย่างน้ อยปี ลละ 1 ครัง้
7. ปฏิบตั ิหหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ
ณ
รษัทมอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิฏิบตั ิงานตามหน้น้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดดค่าตอบแทนเป็ป็ นไปอย่างมีปรระสิทธิภาพให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนดําเนินการดังนี ้
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1. ในกการปฏิบตั ติ ามขขอบเขต อํานาจหน้ าที่ ให้ คณ
ณะกรรมการกําหหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ ายจัดกการหรื อหัวหน้ า
งานนเข้ าร่วมประชุมมเพื่อชี ้แจง หรื ออให้ สง่ เอกสารทีที่เกี่ยวข้ องได้
2. คณ
ณะกรรมการกําหหนดค่าตอบแทนนอาจจ้ างที่ปรึกกษาหรื อใช้ จา่ ยอื่นใดที่เกี่ยวกับบการปฏิบตั ิหนาที
น้ ่ได้ โดย
บริ ษัษทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่
ด
าใช้ จา่ ยยดังกล่าว

ณะกรรมการแและการแต่ งตังงกรรมการและ
้
ะผู้บริหารระดัดับสูงสุด
9.3 คณ
(1)) กรรมการอิสสระ มีจํานวนร้ร้ อยละ 46 ของงคณะกรรมการรบริ ษัท ประกอบบด้ วย
1. นายยเกริกไกร
จีระแพทย์
กรรมการอิสระ
ส
2. นายยสุทศั น์
เศรษฐ์ บญ
ุ สสร้ าง
กรรมการอิสระ
ส
3. นายยตีรณ
พงศ์มฆพัฒ
ฒน์
กรรมการอิสระ
ส
4. Mr.SSudiarso
Prasetio
กรรมการอิสระ
ส
5. นายยรัตน์
พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ
ส
6. นายยอโนทัย
เตชะมนตรี กุกล
กรรมการอิสระ
ส
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด ((มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกําหหนดของคณะกกรรมการกํากับ
หลัลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์แและตลาดหลักทรั
ท พย์แห่งประเเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลลาดทุนที่ ทจ.
4/22552 ลงวันที่ 220 กุมภาพันธ์ 22552 เรื่ องคุณสสมบัติของกรรมมการอิสระ กล่าาวคือ “กรรมกาารอิสระ” หมายถึง กรรมการ
ที่มมีีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
้ มดของผู้ขออนุนญาต บริ ษัทใหหญ่ บริ ษัทย่อย
1. ถือห้หุ้นไม่เกินร้ อยลละหนึ่งของจํานนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหม
บริ ษษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นนรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจคววบคุมของผู้ขอออนุญาต ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการรถื อ หุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมมการอิสระรายนันันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นนกรรมการที่มีสว่วนร่วมบริ หารงงาน ลูกจ้ าง พนันักงาน ที่ปรึกษาาที่ได้ เงินเดือนปประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุ
น
มของงผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริรษัทย่อย บริ ษัทร่
ท วม บริ ษัทย่ออยลําดับเดียวกักัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ
ญ่ หรื อของผู้มีออํานาจควบคุมของผู
ม
้ ขออนุญาต เว้ นแต่จะไได้ พ้นจากการมีมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยยกว่าสองปี ก่อนวั
น นที่ยื่นคําขอออนุญาตต่อสํานั
า กงาน ทั ้งนีนี ้ ลักษณะต้ องห้ห้ ามดังกล่าวไมม่รวมถึงกรณีที่
กรรรมการอิสระเคยยเป็ นข้ าราชกาาร หรื อที่ปรึ กษษาของส่วนราชกการซึ่งเป็ นผู้ถืออหุ้นรายใหญ่ หหรื อผู้มีอํานาจ
ควบบคุมของผู้ขออนนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสั
ว มพันธ์ทาางสายโลหิต หรืรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณ
ณะที่เป็ น บิดา
มารรดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคูส่ มรสสของบุตร ของผูผู้ บริ หาร ผู้ถือหุ้นนรายใหญ่ ผู้มีออํานาจควบคุม
หรื ออบุคคลที่จะได้ รัรับการเสนอให้ เเป็ นผู้บริ หารหรื ออผู้มีอํานาจควบบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัษทย่อย
4. ไม่มมีีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุธุรกิจกับผู้ขออนนุญาต บริ ษัทใหหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถถืือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู
อ ้ มีอํานาจควบบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางกาารใช้ วิจารณญาาณอย่างอิสระ
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5.

6.

7.
8.

9.

ของงตน รวมทั ้งไม่เปป็ นหรื อเคยเป็ นนผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจจควบคุมของผู้ทที่ีมีความสัมพันนธ์ทางธุรกิจกับ
ผู้ขอออนุญาต บริ ษษััทใหญ่ บริ ษัทยย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหหญ่หรื อผู้มีอํานนาจควบคุมขอองผู้ขออนุญาต
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากกการมีลกั ษณะะดังกล่าวมาแล้้ วไม่น้อยกว่าสอองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตต่อสํานักงาน
ก าเป็ นปกติติเพื่อประกอบ
ควาามสัมพันธ์ ทางงธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงกการทํ ารายการรทางการค้ าที่กระทํ
กิจกการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาาริ มทรัพย์ รายกการเกี่ยวกับสินนทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการใหห้ หรื อรับความ
ช่วยเหลื
ย อทางการรเงิน ด้ วยการรัับหรื อให้ ก้ ูยืม คํค ้าประกัน การรให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี
น ส้ ิน รวมถึง
พฤติติการณ์อื่นทํานนองเดียวกัน ซึงงเป็
่ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่สัญญามีภาระหหนี ้ ที่ต้องชําระตต่ออีกฝ่ ายหนึง่
ตังแ
้ แต่ร้อยละสามขของสินทรัพย์ที่มมีีตวั ตนสุทธิของงผู้ขออนุญาตหหรื อตั ้งแต่ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวน
ใดจจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาาระหนี ้ดังกล่าวให้
ว เป็ นไปตามวิิธีการคํานวณ
ณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตตามประกาศคณ
ณะกรรมการกําากับตลาดทุนว่าาด้ วยหลักเกณฑฑ์ในการทํารายยการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ใในการพิจารณาาภาระหนี ้ดังกล่่าว ให้ นบั รวมภภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มมีีความสัมพันธ์์
ทางงธุรกิจกับบุคคลลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นนผู้สอบบัญชีของผู
อ ้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริริ ษัทย่อย บริ ษัททร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร
หรื อผู้
มี อําานาจควบคุมของผู
ข ้ ขออนุญาต
า และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นสส่วนของสํานัก
งานนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของผู
อ ้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริริ ษัทย่อย บริ ษัททร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร
หรื อผู้
มีอําานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณ
ณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองงปี ก่อนวันที่ยื่นคํคาขออนุญาตตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู
น ้ ให้ บริ การทาางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ห้ บริ การเป็ นที่ปปรึ กษากฎหมายยหรื อที่ปรึ กษา
ทางงการเงิน ซึ่งได้ รัรับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านนบาทต่อปี จากผผู้ขออนุญาต บบริ ษัทใหญ่ บริ ษษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหหญ่ หรื อผู้มีอํานนาจควบคุมของงผู้ขออนุญาต แและไม่เป็ นผู้ถืออหุ้นที่มีนยั ผู้มีออํานาจควบคุม
หรื อหุ
อ ้ นส่วนของผู้ให้
ใ บริ การทางวิวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นนจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี
า
ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่
ญ อสํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแแทนของกรรมกการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรรายใหญ่ หรื อผู้
ถือห้หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหหุ้นรายใหญ่
ไม่ปประกอบกิจการรที่มีสภาพอย่าางเดียวกันและะเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู
จ
้ ขอออนุญาต หรื อ
บริ ษษั ทย่อย หรื อไมม่เป็ นหุ้นส่วนทีที่ มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที
น
่ มีส่วนร่ วมบริ หาารงาน ลูก จ้ าง
พนักงาน
ก ที่ปรึกษาาที่รับเงินเดือนปประจํา หรื อถือหหุ้นเกินร้ อยละหหนึ่งของจํานวนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของงบริ ษัทอื่น ซึ่งปประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันแล ะเป็ นการแข่งขขันที่ มีนัยกับกิจจการของผู้ขอ
อนุญ
ญาตหรื อบริ ษัททย่อย
ไม่มมีีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามาารถให้ ความเห็นนอย่างเป็ นอิสรระเกี่ยวกับการดดําเนินงานของผผู้ขออนุญาต
ภายยหลังได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นกกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นนไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กกรรมการอิสระ
อาจจได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสิ
ด นใจในการดํดําเนินกิ จการขของผู้ขออนุญาาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัษทย่อย บริ ษัทรร่ วม บริ ษัทย่อยยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหหญ่ หรื อผู้มีอํานนาจควบคุมขอองผู้ขออนุญาต
โดยยมีการตัดสินใจใในรูปแบบของอองค์คณะ (colleective decisioon) ได้
หน้ า 1588

ควาามในข้ อ (2) (4)) (5) และ (6) ในนส่วนที่กําหนดให้ พิจารณาคุณ
ณสมบัติของกรรมการอิสระขอองผู้ขออนุญาต
ในช่ช่วงสองปี ก่อนวันั ที่ยื่นคําขออนนุญาตต่อสํานักงาน
ก ให้ ใช้ บงั คับกับคําขออนุญาตที่ยื่นต่อสํานักงานตังแต่
้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
2 เป็ นต้ นไปป
ในกกรณีที่บคุ คลที่ผผู้ ขู ออนุญาตแต่งงตังให้
ค ่มีหรื อเคยมีมีความสัมพันธ์์
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการรอิสระเป็ นบุคคลที
ทางงธุรกิจหรื อการใให้ บริ การทางวิชชาชีพเกินมูลค่าที
า ่กําหนดตามข้ข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญ
ญาตได้ รับการ
ผ่อนนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีคววามสัมพันธ์ ทาางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางงวิชาชีพเกินมูลลค่าดังกล่าว ก็
ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตตได้ จดั ให้ มีควาามเห็นคณะกรรรมการบริษัทที่แสดงว่
แ าได้ พิจารณาตามหลักใในมาตรา 89/7
ว า การแต่งตังงบุ
้ คคลดังกล่าววไม่มีผลกระทบบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และ
แล้ วว่
จัดให้
ใ มีการเปิ ดเผยยข้ อมูลต่อไปนีในหนั
้ใ งสือนัดปรระชุมผู้ถือหุ้นในนวาระพิจารณาาแต่งตังกรรมกา
้
ารอิสระด้ วย
ก. ลักษณะคววามสัมพันธ์ทางงธุรกิจหรื อการใให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บบุคคลดังกล่าวมมีคณ
ุ สมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
า
ข. เหตุผลและะความจําเป็ นที่ยัยงคงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกกล่าวเป็ นกรรมกการอิสระ
คค. ความเห็ น ขของคณะกรรมมการของผู้ข อออนุญ าตในกา รเสนอให้ มี ก า รแต่ง ตัง้ บุค คลลดัง กล่ า วเป็ น
กรรมการอิสระ
ส
เพื่อประโโยชน์ตามข้ อ ((5) และ ข้ อ (6) คําว่า “หุ้นนส่วน” หมายคความว่า บุคคลลที่ได้ รับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายยมือชื่อในรายงานการสอบบัญ
ญชี หรื อรายงานนการให้ บริ การ
ทางวิชาชีพ (แแล้ วแต่กรณี) ในนนามของนิติบคคลนั
ุ
น้
(2)) การสรรหากรรมการและะผู้บริหารระดัับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหหา
เป็ นผ้ผู้ทําหน้ าที่สรรหหากรรมการทดแทนกรรมการทีที่ครบวาระหรื อ
ทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลลงด้ วยเหตุอื่น ขขั ้นตอนการดําเเนินการประกอบบด้ วย
1. ทบบทวนโครงสร้ างงและองค์ประกกอบที่เหมาะสมมของคณะกรรมมการบริษัททั ้งคคณะ เพื่อเสสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งในภาพรววมให้ กบั คณะกกรรมการบริ ษัท
ณ ติของกรรรมการอิสระ แลละกําหนดเพิ่มเเติมหลักเกณฑ์์
2. ทบบทวนคุณสมบัตั ิทวั่ ไป คุณสมมบัติเฉพาะ คุณสมบั
ในนการสรรหาและะคัดเลือกเพื่อใหห้ ตรงกับสถานกการณ์และความมต้ องการของบบริ ษัทฯ และะให้ เป็ นไปตาม
ข้ ออกําหนดของตลลาดหลักทรัพย์แห่
แ งประเทศไทย เมื่อผ่านการรพิจารณาสรรหาแล้ วคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะะกรรมการบริ ษัทเพื
ท ่อให้ ความเหห็นชอบ และะเสนอต่อที่ประะชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น เพื่อลงมติแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทต่อไป
ในนการสรรหากรรรมการที่ครบวารระหรื อทดแทนตตําแหน่งที่วา่ งลลง เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและะสรรหาซึง่ ประกกอบด้ วยกรรมกการอิสระจํานวน 1 ใน 3 โดดยให้ คณะกรรมมการบริ ษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสสม ขณะที่บบริ ษัทฯ ประกกาศทางเว็บไซตต์เปิ ดโอกาสให้ ผผู้ ถือหุ้นรายย่อยยทําการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
ภายในเเวลาและเงื่อนไขขที่กําหนด ซึง่ มีระยะเวลาใในการเสนอมาากพอสมควร รายชื่อที่ได้ รับบการเสนอจาก
คณะกรรมการและผู้ถืออหุ้นรายย่อยทังงหมดจะเข้
้
าสูก่ ระบวนการสรรรหาโดยมีการพิจารณาทั
จ
้งด้ าน
ความรู้
ณ ติเฉพาะะที่เป็ นประโยชนน์ตอ่ โครงสร้ างแและการทํางาน
ความสาามารถ ประสบบการณ์ คุณสสมบัติทวั่ ไป คุณสมบั
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ร่วมกันขของคณะกรรมกการบริ ษัท รายชื่อผู้ที่ได้ รับกาารเสนอชื่อทังห
้ มดจะมากกว่า 2 เท่าของกรรรมการที่วา่ งลง
และผ่านนการเห็นชอบของคณะกรรมกการบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุห้้ นจะเป็ นผู้เห็นนชอบการแต่งตัั ้ง้งกรรมการด้ วย
คะแนนเเสียงไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึง่ ของจํานนวนเสียงผู้ถือหุ้นนทั ้งหมดที่มาปประชุมและมีสทิทธิออกเสียงโดยยมีการ
ลงคะแนนนเลือกตั ้งกรรมมการเป็ นรายบุคคล
สําาหรับการสรรหาาคัดเลือกบุคคลลเข้ าดํารงตําแหหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ จดั
ให้ มีการรติดตามความคืคืบหน้ าแผนสืบทอดตําแหน่งที่ครอบคลุมตําแหน่
แ งประธานเจ้จ้ าหน้ าที่บริ หารร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร และผู
แ ้ บริหารระดดับสูงเป็ นประจํจําทุกครึ่งปี เพืพื่อให้ มนั่ ใจว่าบบริ ษัทฯ มีแผนงงานและเตรี ยม
ญต่อไปในอนาคคต
ความพร้ร้ อมให้ ผ้ บู ริ หารรที่มีความรู้ ควาามสามารถ สามมารถสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญ
9.4

การกํากับดูแแลการดําเนินงานของบริ
ง
ษัททย่ อยและบริษษัทั ร่ วม
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการรบริ ษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนนวทางการดําเนินนธุรกิจ เพื่อให้ห้ การบริ หารงานนเป็ นไปอย่างมี
ศักยภาพ มีปรระสิทธิภาพในด้ด้ านต่างๆ ดังนี ้
นโยบายยการลงทุนของบริ ษัท และบริษษัทย่อย
1. ฝ่ ายยบริหารจะต้ องมีมีการศึกษาและะประเมินผลกาารศึกษาเบื ้องต้ นนการลงทุนโดยยคณะกรรมการรกลัน่ กรองการ
ลงทุทุน (Investment Committee) แล้ วจึงนําเสนออผลการประเมิน พร้ อมทังสรุ
้ ปปภาวการณ์ลงทุทุนเพื่อนําเสนอ
ยังคคณะกรรมการบบริิ ษัทพิจารณาออนุมตั โิ ครงการ ซึง่ จะต่อเนื่องถึถึงการพัฒนาโคครงการ การขยาายการลงทุน
และะการอนุมตั ิงบลลงทุน
นโยบายที่สําคัญขอองบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้หากมีการตต้ องจัดตังบริ
้ ษัททย่อย หรื อยกเลิกบริ ษัทย่อยเพื่อการบริหาร
ค
บริ ษัทจะเป็ นผู้มมีีอํานาจอนุมตั ดัิ งกล่าว
จัดกการของบริ ษัทใหห้ เป็ นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบ
2. คณะกรรมการบริษษััทพิจารณาอนุมัมติรายการลงทุทุนที่มีลกั ษณะเขข้ าข่ายตามประะกาศคณะกรรมมการกํากับ
ก พย์และตลาาดหลักทรัพย์กําหนด
า
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกั
ย
น รายการได้ มาหรื ออจําหน่ายไปซึง่
หลักทรั
สินทรั
ท พย์
3. บริ ษษััทย่อยต้ องรายงานผลการประะกอบการและกการดําเนินงานขของธุรกิจที่สําคัญ
ั พร้ อมทั ้งวิวิเคราะห์ความ
อ่อนนไหวทางธุรกิจ และการประะเมินผลโดยเปรีรี ยบเทียบกับเป้าหมาย รวมมถึงแสดงความคิคิดเห็น หรื อ
ข้ อเสสนอแนะแนวทางการบริ หารกิจการของแต่ละะบริ ษัทย่อยเพื่ออใช้ ประกอบการพิจารณากําหหนดนโยบาย
หรื ออปรับปรุงส่งเสริรมให้ ธรุ กิจของบบริ ษัทในเครื อมีการพัฒนาและะเจริ ญเติบโตอยย่างต่อเนื่อง
นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริ หารงงานส่วนกลาง
คณะกรรรมการบริ ษัทแและฝ่ ายบริ หารให้ สายงานต รวจสอบภายใในรายงานตรงต่อคณะกรรมกการตรวจสอบ
เพื่อการรทําหน้ าที่อย่างอิ
ง สระและรายงงานผลการตรววจสอบให้ คณะะกรรมการบริ ษัททราบความคื
ท
บหน้ าเป็ นราย
ไตรมาสส
สําหรับกการบริ หารงานใในบริ ษัทย่อยได้ด้ บริหารตามสัดส่
ด วนการลงทุน และคณะกกรรมการบริ ษัทมมีหน้ าที่แต่งตั ้ง
ผู้บริ หารรที่จะไปปฏิบตั หิหน้ าที่กรรมการรในบริ ษัทต่างๆ เพื่อให้ มีทิศททางที่สอดคล้ องและเชื
ง
่อมโยงในนด้ านนโยบาย
และกลยยุทธ์ โดยพิจารรณาจากความรูรู้ ความสามารรถของผู้บริหารทีที่เกี่ยวข้ องกับบริ
บ ิ ษัทนั ้นๆ สถาานที่ปฏิบตั ิงาน
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(กรณีที่เเป็ นกรรมการในนบริษัทต่างประะเทศ) รวมถึงงสุขภาพและคววามพร้ อมของผูผู้ บริ หาร
รายชื่อกกรรมการในบริ ษัษทย่อยอย่างน้ ออยปี ละครัง้

ซึงงมี
่ การทบทวน

นโยบายยด้ านการงบปรระมาณ
การทํางงบประมาณลงททุนและดําเนินกการต้ องเป็ นไปตตามระเบียบงบประมาณของแแต่ละบริ ษัทย่อยที
ย ่สอดคล้ อง
ณของบริ ษัทฯ และการจัดทําและทบทวนงบบประมาณฯ ต้ องดําเนินการตตามกรอบเวลา
กับระเบีบียบงบประมาณ
และจัดสส่งข้ อมูลให้ สอดดคล้ องกับการดํดําเนินการของบบริษัทฯ การลงทุนในโครงการทที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้ าน
บาท แลละการใช้ เงินลงงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รรับอนุมตั ิไว้ รวมมร้ อยละ 10 ต้ อองขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการ
บริ ษัท
9.5 กาารดูแลเรื่ องกาารใช้ ข้อมูลภายยใน
บริ ษัทฯ ใให้ ความสําคัญกั
ญ บการเปิ ดเผยยข้ อมูลและควาามโปร่งใส แและได้ กําหนดนนโยบายด้ านการรเปิ ดเผยข้ อมูล
คววามโปร่งใสรายงงานทางการเงินนและการดําเนินการไว้
น
ในนโยบบายบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
อ ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือไดด้ และทันเวลา
ทาางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบบริ ษัทฯ ที่ถกู ต้ อง
อย่ย่างสมํ่าเสมอ ใให้ กบั ผู้ถือหุ้น นนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัรัพย์ ตลอดจนบบุคคลทัว่ ไป คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะ
ดูแแลให้ มีการปฏิบบัตั ิตามกฎหมายยข้ อบังคับ
และระเบียบทีที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่าง
เครร่งครัด เมื่อกรรรมการบริ ษัทหหรื อผู้บริ หารมีการเปลี่ยนแปลงงการซื ้อขายหุ้นนตามข้ อกําหนดดของสํานักงานนคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์แและตลาดหลักททรัพย์ (กลต.) ได้ มีการรายยงานข้ อมูลให้ กกับหน่วยงานกําากับดูแลทราบตตลอดเวลาโดย
เครร่งครัด และมีกการรายงานการถือครองหลักททรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็
า นรายเดือนนในการประชุมคณะกรรมการ
บริรษัท
ในการดูแลเรื่ อองการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษษัทนัน้ บริษัททฯ มีมาตรกาารป้องกันข้ อมูลลภายในโดยได้ กําหนดเป็ นข้ อ
ปฏิฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือจจริิ ยธรรมธุรกิจ ในหัวข้ อความมขัดแย้ งทางผลประโยชน์และกการรักษาข้ อมูลลอันเป็ นความลัลับ โดยเฉพาะ
การใช้ ข้อมูลของบบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ถือว่าาเป็ นความรับผิดชอบของกรรมมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีที่จะต้ องเก็บรักษษาข้ อมูลความลลับของบริ ษัทฯ
ผ
อกาารดําเนินธุรกิจ
อย่ย่างเคร่งครัด โดดยเฉพาะอย่างยิยิ่งข้ อมูลภายในนที่ยงั ไม่เปิ ดเผยยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่
หรืรอราคาหุ้น ในสส่วนของกรรมกการได้ มีกําหนดขข้ อปฏิบตั ิไว้ ในแแนวทางปฏิบตั ิขของคณะกรรมกการบริ ษัท พ.ศศ. 2552 และ
กําหนดในข้ อปฏิบับติจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
1. ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ
บ หาร หรื อพนันักงานในการหาาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ อง
อ
การทําธธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ ข้อมู
อ ลภายในเพื่ออประโยชน์ของตตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัททฯ
หรื อให้ ข้ข้อมูลภายในแกก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชชน์ในการซื ้อขายยหุ้นของบริ ษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเเผยข้ อมูลความมลับทางธุรกิจขอองบริษัทฯ ต่อบบุคคลภายนอกก โดยเฉพาะคูแข่
่ งขัน แม้ หลังั พ้ นสภาพการ
เป็ นกรรรมการผู้บริ หาร หรื อพนักงานขของบริ ษัทฯ ไปแแล้ ว
นอกจากนีนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําาหนดในนโยบาายบรรษัทภิบาลล ที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาาร และพนักงานนใช้ โอกาสจาก
ท แสวงหาผลลประโยชน์สว่ นนตน โดยห้ ามไมม่ให้ กรรมการปประกอบธุรกิจที่
การเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื ออพนักงานบริ ษัทฯ
หน้ า 1611

แข่งขันกับบริ ษัทฯ หลีกเลี่ยงการรทํารายการที่เกีกยวโยงที
่
่อาจก่ออให้ เกิดความขัดั แย้ งทางผลปรระโยชน์กบั บริ ษษััทฯ ในกรณีที่
จําเป็ นต้ องทํารายยการดังกล่าวบริิ ษัทฯ ต้ องดูแลลให้ ทํารายการรด้ วยความโปร่งงใส เที่ยงธรรมม เสมอเหมือนกการทํารายการ
้ ้ กรรมกการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานทีที่มีสว่ นได้ เสียในนรายการนันจะ
้ ะต้ องไม่มีสว่ นในนการพิจารณา
กับบบุคคลภายนอกก ทังนี
อนุนุมตั ิ หากรายกาารนั ้นเข้ าข่ายเป็ป็ นรายการที่เกี่ยยวโยงกันภายใตต้ ประกาศของตตลาดหลักทรัพย์ยแห่งประเทศไททย ต้ องปฏิบตั ิ
ตาามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโโยงกันของบริษษััทจดทะเบียนออย่างเคร่งครัด นนอกจากนันใน
้
แนนวปฎิบตั ิของกรรรมการบริ ษัทได้ด้ มีการกําหนด แนวทางสําหรัับกรรมการหากกได้ รับรู้ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยยต่อสาธารณะ
แลละกําหนดให้ มีกการรายงานการรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกการและผู้บริ หารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็
น
นประจําทุกเดือนใน
การประชุมคณะกกรรมการบริ ษัท
ในส่วนขอองการพัฒนาระะบบควบคุมการรใช้ ข้อมูลภายในน บริ ษัทฯ ได้ นนํําระบบเทคโนโโลยีสารสนเทศ (Information
Teechnology: ITT) มาใช้ ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเขข้ าถึงข้ อมูลของงบริษัทฯ จากบบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดดับการเข้ าถึงข้ ออมูลของบริ ษัทฯ ของพนักงานนในระดับต่างๆ ให้ ตรงกับความรับผิดชอบ ในนกรณีที่ผ้ บู ริ หาารหรื อพนักงาน
มีสส่วนร่วมในการททํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้ อมมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารรณะและอยูร่ ะหหว่างการเจรจา ซึง่ งานนั ้นๆ
เข้ าาข่ายการเก็บรักกษาข้ อมูลภายใในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนนไหวของราคาหหลักทรัพย์ของบบริ ษัทฯ
ผู้บริ หารและ
พนันักงานเหล่านันนจะมี
้ การทําสัญ
ญญาการเก็บรักษษาข้ อมูลภายในน (Confidenttiality Agreem
ment) ไว้ กบั บริิ ษัทฯ จนกว่า
จะะมีการเปิ ดเผยข้ข้ อมูลต่อตลาดหหลักทรัพย์แห่งปประเทศไทยและะสํานักงานคณ
ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แลละตลาด
หลัลักทรัพย์
การดูแลเรืรื่ องการใช้ ข้อมูลลภายในของบริริ ษัทฯ นั ้น บริริ ษัทฯ ได้ กําหนนดไว้ ในข้ อบังคับการทํางานขอองพนักงานทุก
ระดดับในหมวดวินนัยั และลงโทษกําหนดว่
า
า พนักงงานผู้ใดไม่ปฏิบบัตั ติ ามหรื อฝ่ าฝืฝื นวินยั ที่กําหนดดไว้ ให้ ถือว่าพนนักงานผู้นนทํ
ั้ า
ผิดดวินยั และต้ องไดด้ รับโทษตามลักั ษณะแห่งควาามผิด โดยมีใจความว่
จ
า “เปิปิ ดเผยความลับของบริ
บ
ษทั ฯ เจตนาทําลาย
ชื อ่อเสียง ความเชือถื
อ่ อหรื อผลิ ตภัณ
ั ฑ์ ของบริ ษัทฯ อันเป็ นเหตุให้หบริ ษัทฯ ได้รบความเสี
บั
ยหายยหรื อสูญเสียโอกกาสทางธุรกิ จ”
พนันักงานผู้ทําผิดจะได้
จ รับโทษรุนแรงถึ
แ งขันไล่
้ ออกก
9.6 ค่ าาตอบแทนของงผู้สอบบัญชี
คณะกรรมมการตรวจสอบบได้ พิจารณาคัดดเลือกผู้สอบบัญ
ญชีตามเกณฑ์กการประเมินของงบริ ษัทฯ ได้ แแก่ ความเป็ น
ญ มีคณ
ุ สมบัติถถูกู ต้ องตามประะกาศของตลาด
อิสสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผู้สอบบัญชี
หลัลักทรัพย์แห่งปรระเทศไทย นําเเสนอคณะกรรมมการบริ ษัท เพื่ออขออนุมตั ผิ ้ ถู ือหหุ้นแต่งตั ้ง
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มมพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญ
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แลละหรื อ
อ ยาพร
ผู้สอบบัญ
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และะหรื อ
2. นายสุขขุมุ าภรณ์ วงศ์อริ
ผู้สอบบัญ
ญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
แห่ห่งบริ ษัท ไพร้ ซววอเตอร์ เฮาส์คเู ปปอร์ ส เอบีเอเอสส จํากัด (PwC)) ที่มีเครื อข่ายคครอบคลุมในหลลายประเทศ เป็ นนผู้สอบบัญชี
ขอองบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชนน) ประจําปี 25558 ด้ วยค่าสอบบบัญชีเป็ นเงินรววม 2,206,500 บาท รวมทังรั้ บบค่าสอบบัญชี
ปรระจําปี และรายไไตรมาสของบริษษัทและบริ ษัทยย่อยและงบการเงินรวมจํานวนนเงิน 57,159,2001 บาท
หมายเหตุตุ : แบบยืนยันความถู
ค
กต้ องครบบถ้ วนของค่าตออบแทนที่จ่ายใหห้ แก่ผ้ สู อบบัญชีตามเอกสารแแนบ 3
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9.7 กาารปฏิบัตติ ามหหลักการกํากับดู
บ แลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริ ษัทมีการรปฏิบตั ิตามหลักั การกํากับดูแลลกิจการที่ดีสําหรั
ห บบริ ษัทจดทะะเบียนปี 25555 ตามแนวทางที่ตลาด
หลัลักทรัพย์แห่งปรระเทศไทยกําหนนด ยกเว้ นบางเรื่ องที่บริษัทมิไได้ มีการปฏิบตั ตตามหลั
ิ
กการดังงกล่าว โดยมีราายละเอียดและ
เหตตุผลประกอบ ดังนี ้
หลัลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษษััทจดทะเบียน ปี 2555
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามมหลักการกํากับบดูแลกิจการที่ดดีีสาํ หรับบริษัทจจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาด
หลัลักทรัพย์แห่งปรระเทศไทยกําหนนด โดยมีรายละะเอียด ดังนี ้
หมมวดที่ 3. บทบบาท หน้ าที่ แลละความรั บผิดชอบของคณะะกรรมการ
3.11 เรื่ องที่ควรกําหนดให้ เป็ นหนน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ อองดังต่อไปนี ้
า
ละอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจและะกลยุทธ์ของบริริ ษัทในรอบปี บัญ
ญชีที่ผา่ นมา
1. คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนแล
1
ในเดือนธั
อ นวาคม 25558 กรรมการมี
แนวปฏิฏิบตั ขิ องบริษัท ในการประชุมมคณะกรรมการรบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2015
มติอนุมตั ิ แผนธุรกิจแลละกลยุทธ์เบื ้องต้ น ของบริ ษัท สําหรับปี 25599 – ปี 2563
หมมวดที่ 5 ความมรั บผิดชอบขอองคณะกรรมกการ
1. โครงสร้ างคณ
ณะกรรมการ
1.4 คณะกรรมการควรกําหหนดวาระการดําารงตําแหน่งของกรรมการไว้ อย่ยางชัดเจน โดยยระบุไว้ ในนโยบบายการกํากับ
ดูแลกิจกการ
แนวปฏิฏิบตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ กําหหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระกการดํารงตําแหนน่ง 9 ปี หรื อ ไม่
ไ เกิน 3 คราว
ต่อเนื่อง (แนวปฏิบตั ิบริิ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรรมการบริษัท ข้ อ 6.2 ในหัวข้ อ 6. วาระการ
ดํารงตําาแหน่งและการพพ้ นจากตําแหน่นง*) นอกจากนันบริ
ั ้ ษัทฯ ได้ กําาหนดการเกษียยณอายุของกรรรมการที่ 72 ปี
โดยระบุบุไว้ ในนโยบายบบรรษัทภิบาล (ข้ข้ อ 4.7 การเกษีษี ยณอายุของกรรมการ) *เริ่มใใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ น
ไป
า
ณสมบัตติขิ องบุคคลที่จะะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อใให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทมี
1.5 คณะกรรมการควรพิจารณาคุ
ความเป็ปนอิสระอย่างแทท้ จริ ง เหมาะสสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็ป็ นอิสระอย่างน้น้ อยต้ องเป็ นไป
ก พย์ฯ กําหนนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการรควรกําหนดให้
ตามหลักั เกณฑ์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั
กรรมกาารอิสระมีวาระกการดํารงตําแหนน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ห้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมกาารอิสระครัง้ แรกก ในกรณีที่จะะแต่งตั ้งกรรมการอิสระนันให้
้ ดํดํารงตําแหน่งต่ออไป
คณะกรรมการควร
พิจารณ
ณาอย่างสมเหตุสสมผลถึงความจํจําเป็ นดังกล่าว
ไ เกิน 3 คราว
แนวปฏิฏิบตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ กําหหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระกการดํารงตําแหนน่ง 9 ปี หรื อ ไม่
ต่อเนื่อง (แนวปฏิบตั ิบริิ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรรมการบริษัท ข้ อ 6.2 ในหัวข้ อ 6. วาระการ
ดํารงตําาแหน่งและการพพ้ นจากตําแหน่นง*) *เริ่ มใช้ 19 ธันวาคม 25577 เป็ นต้ นไป
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1.8 คณะกรรมการควรกําหหนดหลักเกณฑ์์ในการให้ กรรมการดํารงตําแหหน่งในบริ ษัทอืน่
โดดยพิจารณาถึง
นั่ ากรรมการ
ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการรที่ดํารงตําแหน่นงหลายบริ ษัทออย่างรอบคอบ และเพื่อให้ มนใจว่
สามารถถทุม่ เทเวลาในกการปฏิบตั หิ น้ าที่ในบริษัทได้ อยย่างเพียงพอ โดดยควรกําหนดจํจํานวนบริ ษัทที่กกรรมการแต่ละ
คนจะไปปดํารงตําแหน่งใให้ เหมาะสมกับบลักษณะหรื อสสภาพธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริ ษัษทจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมกการบริ ษัทอาจลลดลง หากจจํานวนบริ ษัทที่
กรรมกาารไปดํารงตําแหหน่งมีมากเกินไปปและควรให้ มีกการเปิ ดเผยหลักกเกณฑ์ดงั กล่าววให้ สาธารณชนนทราบด้ วย
แนวปฏิฏิบตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ กําหนดให้ การรดํารงตําแหน่งขของกรรมการในนบริ ษัทจดทะเบีบียนไม่เกิน 5
บริ ษัท เป็ นส่วนหนึง่ ขอองคุณสมบัติทววไปของกรรมกา
ั่
าร (แนวปฏิบตติั ิ บริ ษัท บ้ านนปู จํากัด (มหหาชน) ว่าด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัท ข้ อ 5.1 วรรค (5) คุณสมบัตทิ วั่ ไไปของกรรมกาาร* ) *เริ่ มใช้ 199 ธันวาคม 25577 เป็ นต้ นไป
5. การประเมินตนเองของคณ
ณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณ
ณะกรรมการชุดย่ยอยควรประเมินนผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานนและปั ญหา เพืพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยยควรกําหนดบรรรทัดฐานที่จะ
บ ยบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
ใช้ เปรี ยบเที
5.2 การประะเมินผลการปฏิบัติงานของคณ
ณะกรรมการควรรประเมินทังคณ
้ ณะและรายบุคคคล รวมทังเปิ
้ ดเผผยหลักเกณฑ์
ขั ้นตอนและผลการประะเมินในภาพรวมมไว้ ในรายงานปประจําปี
้
แนวปฏิฏิบตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ กําหนดให้ห้ มีการประเมินผผลการปฏิบตั ิงาานคณะกรรมกาารทังคณะและ
กรรมกาารชุดย่อย แลละในปี 2557 คณะกรรมกการบริ ษัทอนุมตติั ิให้ มีการประเมิมินผลการปฏิบตติั ิงานกรรมการ
รายบุคคคล โดยเริ่ มใช้ การประเมิ
ก
นสําหรับปี 2557 เป็ นต้ นไป ราายละเอียดหลักเกณฑ์ ขันตอน
้ น และผลการ
ประเมินนในภาพรวมได้ เเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
5.3 บริ ษัทควรจัดให้ มีที่ปรึกกษาภายนอกมาช่วยในการกําาหนด แนวทาง และเสนอแนะปประเด็นในการปประเมินผล
ณะกรรมการอย่างน้
า อยทุก 3 ปี และเปิ ดเผย การดําเนินการดังั กล่าวไว้ ในรายยงานประจําปี
การปฏิบบัติ งานของคณ
แนวปฏิฏิบตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเเมินผลการปฏิบบัติงานของคณะะกรรมการทั ้งคคณะ และการ
ประเมินนผลของคณะกรรรมการชุดย่อย และการประเมิมินรายบุคคลเป็ป็ นประจําทุกปี ทังนี
้ ้คณะกรรรมการบรรษัท
ภิบาลแลละสรรหาได้ พจิจารณาแล้ วที่จะะยังมิได้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาาช่วยในการกําหหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นนในการประเมินนผลการปฏิบตั ิงงานของคณะกรรรมการ
คณ
ณะกรรมการชุชุดย่ อย
คณะกรรมการสรรหา คณะะกรรมการสรรหหาควรเป็ นกรรมมการอิสระทั ้งคณ
ณะ คณะกรรมมการสรรหาทําหน้
ห าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาาบุคคลที่มีคณ
ุ สสมบัติ เหมาะะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมกาารและผู้บริหาร
ค
วนการสรรหาที่ได้
ไ กําหนดไว้ แและเสนอความมเห็นต่อคณะกรรรมการ ซึง่ จะ
ระดับสูง รวมมทั ้งคัดเลือกบุคคลตามกระบว
นําเสนอที่ประะชุมผู้ถือหุ้นให้ เเป็ นผู้แต่งตังกรร
้ รมการ ทั ้งนี ้ควรเปิ ดเผยหลักกเกณฑ์และขันต
้ ตอนในการสรรหหา กรรมการ
และผู้บริ หารรระดับสูงให้ ทราบบ
แนวปฏิบตั ขของบริ
ิ
ษัท คณ
ณะกรรมการบรรรษัทภิบาลและะสรรหา ประกกอบด้ วยกรรมกการ 4 คน และมีประธาน
คณะกรรมการเป็ นกรรมการอิอิสระ กรรมการรอิสระมีจํานวนนครึ่งหนึง่ ของกรรรมการทังคณะ
้ ะ
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รายงานคณะกรรรมการบรรษัททภิบาลและสรรรหา
คณะกรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บ
ประกอบด้ วย นนายอโนทัย เตชชะมนตรี กลุ กกรรมการอิสระเเป็ นประธาน
ศ จ เป็ นกรรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิ
กรรมการ นายระวิิ คอศิริ Mr.Sudiarso Praseetio และนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิ
บาาลและสรรหา ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้ววยความอิสระ ครอบคลุมขอบบเขตหน้ าที่ตามมที่ได้ รับมอบหมมายจากคณะกกรรมการบริ ษัท
สออดคล้ องตามหลัลักเกณฑ์และแนนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลลและสรรหา และเป็
แ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรััพย์แห่งประเทศศไทย
บ
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลลและสรรหา มีการประชุมรวมม 4 ครัง้ กรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เข้ าาประชุมครบทุกกครัง้ คณะกรรมมการบรรษัทภิบบาลและสรรหาาสรุปการปฏิบตติั ิงานในปี 25588 ในภารกิจด้ านต่
น างๆ ดังนี ้
ก
ภาารกิจด้ านการกกํากับดูแลกิจการ
1. การส่งเสสริิ มวัฒนธรรมอองค์กรและทัศนคติ
น ด้านบรรษัททภิบาล
คณะกรรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาาได้ ติดตามแผนนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ง่ เสริมวัฒนธรรรมองค์กรและ
ทัศนคติดด้้ านบรรษัทภิบาาลภายในองค์กกร ซึง่ ได้ ดําเนินนการในปี 2558 ซึง่ มีผลการดดําเนินงานตามมแผนงานเป็ นที่
น่าพอใจ
2. ระบบกาารรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาล
ตามที่บริิ ษัทฯ กําหนดใให้ มีช่องทางแลละขันตอนในกา
้
ารรับข้ อร้ องเรี ยนให้
น ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุทกกลุม่ โดย
จัดให้ มีรระบบรับข้ อร้ องเรี ยนผ่าน weebsite ของบริิ ษัท ในหัวข้ อ Corporatee Governancce โดยใช้ ชื่อ
GNCSeecretariat@bannpu.co.th ซึงเลขานุ
ง่
การฯ คคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลแลละสรรหาเป็ นผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
โดยตรง และจัดให้ มีการรายงานการ
ก
รรับข้ อร้ องเรี ยนนให้ คณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหา รับทราบในทุก
ไตรมาสสเพื่อสรุปรายงาานแก่คณะกรรมมการบริ ษัทนัน้ ในปี 2558 ไม่มีการร้ องเรี ยนจจากผู้มีสว่ นได้ เเสียทุกกลุม่
3. การประะเมินผลการปฏิบัติงานของคณ
ณะกรรมการและะคณะกรรมการรบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหหาได้ ดําเนินการรทบทวนแนวทาางและรูปแบบเเอกสารที่เหมาะะสมที่จะใช้ ใน
การประะเมินผลการปฏิบัติงานของคณ
ณะกรรมการบริ ษษัท
ซึง่ คณ
ณะกรรมการบริ ษัษทได้ อนุมตั ิให้ นนําไปใช้ ในการ
ประเมินนผลการปฏิบตั งิงานกรรมการบริริษัท ประจําปี ซึง่ ประกอบบด้ วยแบบประเมินผลการปฏิบับติงานแบบทั ้ง
คณะแลละการประเมินรายบุ
ร คคล
ซึง่ แบบปประเมินผลฯ แบบทั
แ งคณะปร
้
ระกอบด้ วยคําถามที่เกี่ยวข้ องกักับการปฏิบตั ิหนน้ าที่ของคณะกกรรมการบริ ษัท
ใน 5 หมมวดหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ างแและองค์ประกอบบของคณะกรรมการบริษัท
22. บทบาท หน้น้ าที่ และความรรับผิดชอบของคคณะกรรมการบบริ ษัท
33. การสรรหากกรรมการบริ ษัท
44. ค่าตอบแทนนกรรมการบริษษััท
55. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะะกรรมการ
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ซึง่ คณะกรรมการบรรษัษัทภิบาลและสรรรหาได้ นําเสนออผลการประเมินนประจําปี 25577 ต่อที่ประชุมคคณะกรรมการ
บริ ษัท สสรุปได้ วา่ ในภาพพรวมคณะกรรมมการมีความพออใจกับผลการปปฏิบตั ิงานของคคณะกรรมการทัทั ้งคณะ
กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.8 จากคคะแนนเต็ม 5 โโดยทุกหัวข้ อมีคะแนนเฉลี
ค
่ยอยูยูใ่ นเกณฑ์ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วง
คะแนนรระหว่าง 4.6 – 5.0) คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทได้ รับทราบบผลการประเมินนพร้ อมข้ อเสนออแนะ และได้
แลกเปลีลี่ยนความคิดเห็ห็นระหว่างกันในนที่ประชุมคณะะกรรมการบริ ษัท เพื่อนําไปปปรับปรุงให้ เกิดประโยชน์
ป
สงู สุด
แก่บริ ษัทฯ
ท
นอกจากกนี ้กรรมการบริรษัทได้ ประเมินผผลการปฏิบตั ิงาานตนเองของกรรมการเป็ นรายยบุคคล
ซึง่ แบบประเมิน
ประกอบบด้ วยหัวข้ อใน 7 หมวดหลัก ดังนี ้
1. โครงสร้ างแและองค์ประกอบบของคณะกรรมมการบริษัทฯ
22. บทบาท หน้น้ าที่ และความรรับผิดชอบของคคณะกรรมการบบริ ษัท
33. จริ ยธรรมแลละการกํากับดูแแลกิจการ
44. การพัฒนากกรรมการ
55. ความสัมพันนธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
66. การประชุมมคณะกรรมการร
77. การปฏิบตั หน้
หิ าที่ของกรรมมการในภาพรวมม



ผลกการประเมินประะจําปี 2557 มีคะแนนเฉลี
ค
่ย 44.7 จากคะแนนนเต็ม 5 คณะกกรรมการบริ ษัททได้ รับทราบผล
การประเมินพพร้ อมข้ อเสนอแนนะ และมีควาามพอใจกับผลกการปฏิบตั ิงานขของกรรมการราายบุคคล และะได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรรมการบริ ษัท เเพื่อนําไปปรับปปรุงให้ เกิดประโยยชน์สงู สุดแก่บริิ ษัทฯ
4. การรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านนบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหหาได้ รับรายงานนการรับข้ อร้ องเเรีี ยนเป็ นรายไตตรมาส และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททรราบเป็ นรายปี ในปี 2558 ไม่มมีีข้อร้ องเรี ยน จากทุกกลุม่ ผู้มีส่สวนได้ เสีย

ภาารกิจด้ านการสสรรหากรรมกการและการจัดดให้ มีแผนสืบททอดตําแหน่ งผู้ บริหารระดับบสูง
คณ
ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและะสรรหาพิจารณ
ณาทบทวนคุณสมบัติและความมเหมาะสมในกาารปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ที่ครบวาาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนนอให้ คณะกรรมมการบริ ษัทอนุมัติเพื่อเสนอชื่ออให้ ที่ประชุมผู้ถืถือหุ้นพิจารณา
เลือกตังใ้ ให้ ดํารงตําแหน่น่งต่อไปอีกวาระะหนึง่ ในการปรระชุมสามัญผู้ถถืือหุ้นประจําปี 2558 มีกรรมกการ 4 ราย ได้ รรับการเลือกตั ้ง
จากผู้ถืออหุ้น ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

นายอโนทัย
นายองอาจ
นายบรรเทิง
นายวีระเจตน์์

เตชะมนตรีรี กลุ
เอื ้อภิญญกกุล
ว่องกุศลกิจ
ว่องกุศลกิจ
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รายงานนคณะกรรมกาารตรวจสอบ
คณะกรรมกาารตรวจสอบ บริิ ษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย นายตีรณ พงศ์ศ์มฆพัฒน์ ประะธานกรรมการ
ุ สร้ าง ซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบบการณ์ด้านกาารบัญชีการเงิน
ตรวจสอบ นายรัตน์ พาานิชพันธ์ และนนายสุทศั น์ เศรษษฐ์ บญ
ต
ละความรับผิดชชอบที่ได้ รับมอบบหมายจากคณ
ณะกรรมการบริริ ษัทด้ วยความ
และด้ านนเศรษฐศาสตร์ร์ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตแล
เป็ นอิสระ ตามแนวทางงการปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ สอดคล้ องกักับข้ อกําหนดขอองตลาดหลักททรัพย์แห่งประเททศไทย โดยมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิ
ณะกรรมการตรววจสอบต่อที่ประะชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ตามหลักกการกํากับดูแลลกิจการที่ดี และะได้ รายงานผลการประชุมคณ
วาระประะจํา โดยมี นายยวรวิทย์ วรุตบาางกูร หัวหน้ าสําานักงานตรวจสออบภายในเป็ นเเลขานุการคณะะกรรมการตรวจจสอบ
ในปี 2558 คณ
ณะกรรมการตรรวจสอบมีการปประชุมรวม 9 คครัง้ และกรรมการตรวจสอบเข้้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ โดย
การประชุมร่ วมกับฝ่ ายยบริ หาร สํานักงานตรวจสอบบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาาระที่เกี่ ยวข้ อง รวมทั ้งมีการปประชุมร่ วมกับ
ญชีโดยไม่มีฝ่ายยจัดการเข้ าร่วม สรุปผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่สําาคัญ ได้ ดงั นี ้
ผู้สอบบัญ
1. การสอบทานรายงานนทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สออบทานข้ อมูลททางการเงินราย ไตรมาส และ
งบการเงิงินประจํ าปี 25558 มั่นใจได้ ว่าการจั
า
ดทํ างบการเงินของบริริ ษัทฯ มี ความถถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นไปตามข้ข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายย มาตรฐานการรบัญชีที่รับรองททัว่ ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้ข้ อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเววลา เพื่อประโยยชน์ของนักลงทุทุนและผู้ใช้ งบการเงิน
2. การสอบบทานการควบบคุมภายในแลละการตรวจสอบภายใน คณ
ณะกรรมการตรวจสอบได้ สออบทานผลการ
ประเมินระบบการควบค
ร
คุมภายในตามทีที่สํานักงานตรววจสอบภายในไได้ รายงานผลกาารตรวจสอบขอองกลุม่ บริ ษัทเป็ป็ นรายไตรมาส
ซึ่งครอบบคลุมด้ านบัญชี การเงิน การทุจริ ต การดูแลลทรัพย์สิน การรปฏิบตั ิงาน กาารติดตามผล แและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบีย บข้
บ อ บัง คับ ซึ่ง สอดคล้
ส
อ งกับ ความเห็
ค
น ของผ้ผู้ส อบบัญ ชี ที่ รรายงานว่ ายัง ไ ม่ พบข้ อ บกพร่รองที่ เป็ นสาระะสํ า คัญ โดยมี
สํานักงานตรวจสอบภาายในที่เป็ นอิสรระมุ่งเน้ นการตรรวจสอบในเชิงป้ องกันที่มีประะสิทธิภาพและปประสิทธิผลเพียงพอ
ย เพื่อดูแล
ผลประโยยชน์ของผู้ถือหุ้นนและผู้เกี่ยวข้ ออง
3. การสอบทานการปฏิฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อองกับธุรกิจ คคณะกรรมการตตรวจสอบได้ สอบทานการ
ปฏิบตั ิตาามกฎหมายแลละข้ อกําหนดต่าางๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริิ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัททฯ จัดให้ มีระบบบการตรวจสอบบ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบตั ิตตามกฎหมายและข้ อกําหนดตต่างๆ อย่างสมํ่าาเสมอ โดยรวมมไม่พบประเด็นนปั ญหาหรื อข้ อบบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัคญ
4. การกํากกับดูแลกิจการรที่ดี คณะกรรมมการตรวจสอบบได้ สอบทานกาารปฏิบตั ิตามจริริยธรรมธุรกิจ ซึง่ ผู้บริ หารและ
พนักงานนของบริ ษัทฯ มี การปฏิบัติตาามหลักการที่ไ ด้ กําหนดไว้ อยย่างเคร่ งครัด รวมทัง้ สอบทานนรายการที่เกี่ ยยวโยงกัน หรื อ
รายการทีที่อาจมีความขัดดแย้ งทางผลปรระโยชน์ ระหว่างบริ ษัทฯ บริษัททย่อย หรื อกับบุคคลที่เกี่ยวโยงงกัน มัน่ ใจได้ วาเป็
า่ นรายการที่
ดําเนินกการตามเงื่อนไขขทางธุรกิจปกติติอย่างสมเหตุสสมผลและเป็ นปประโยชน์สูงสุดต่
ด อบริ ษัทฯ สอดคล้ องตามมกฎหมายและ
ข้ อกําหนนดของตลาดหลัลักทรัพย์แห่งปรระเทศไทยและคคณะกรรมการกกํากับหลักทรัพยย์และตลาดหลักั ทรัพย์
5. การกํากกับดูแลระบบกการบริ หารคววามเสี่ยง คณะกรรมการตรววจสอบได้ สอบททานแผนงานแลละแนวทางการ
บริ หารจัจัดการความเสี่ ยงระดับองค์ กกร การบริ หารจัจัดการความเสีสี่ยงจากการปรัรับลดราคาถ่านนหิน ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงกกฏระเบียบในปประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน และความเสี่ยงสํ
ง าคัญอื่นๆ โดดยการประเมิน
หน้ า 1688

10. ความรับผิดชออบต่ อสังคมม
ตตลอดระยะเวลาาสามทศวรรษใในการดําเนินธุรรกิจ ตามความมเชื่อที่วา่ “อุตตสาหกรรมที่ดีจจะต้ องพัฒนาคควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาสังั คมและสิง่ แวดดล้ อม” บริษัทฯ ให้ ความสําคคัญสูงสุดต่อคววามรับผิดชอบตต่อสังคมและสิงงแวดล้
่
อมในทุกกพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรรกิจ โดยให้ การสนั
ก บสนุนกิจจกรรมที่มีสว่ นสสร้ างสรรค์สงั คมมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณ
ณส่วนหนึง่ จาก
รายได้ ขอองบริ ษัทฯ เพืพื่อใช้ ดําเนินกิจกกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมม (ซีเอสอาร์ ) ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดัดับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้รวมไปถึถึงโครงการซีเอสสอาร์ ในประเทศศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ สาธารรณรัฐอินโดนีเซีซย สาธารณรัฐ
ประชาชนนจีน สาธารณรัรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว และประเทศอออสเตรเลีย
บบริ ษัทฯ ได้ ประกกาศกลยุทธ์การรดําเนินกิจกรรมมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคคม ในระยะ 5 ปี (ปี 2554 – ปี 2558) โดยใช้
“การเรี ยนรู
ย ้ ” หลากหหลายรู ปแบบในนการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสออาร์ ของบริ ษัทฯ เพราะเราเชื่ออว่า "พลังความมรู้ คือ พลังแห่ง
เปลี่ยนแแปลงและพัฒนาา"
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเน้ นกาารดําเนินกิจกรรรมซีเอสอาร์ ด้ ววยหลักการ “ทําาด้ วยใจ” หรื อ “Do by Heart” บนพื ้นฐาน
ของความ “จริ งใจ” “จจริ งจัง” และ ““เต็มใจ” เพื่อใหห้ การดําเนินกิจจกรรมบรรลุเป้าาหมายตามที่ตตัั ้้งไว้ นอกจากนีนี ้ บริ ษัทฯ ได้
ช อสังคมอยย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อใให้ ดํารงอยู่เป็ น
ดําเนินการปลูกฝั งจิตสํานึกของพนักงงานทุกระดับให้ห้ มีความรับผิดชอบต่
้
งสุดคือให้ ชมุ ชนและะสังคมเติบโตอยย่างยัง่ ยืน
วัฒนธรรรมองค์กรที่ดีตลลอดไป โดยมีเปปาหมายสู
10.1 นนโยบายภาพรรวม
““อุตสาหกรรมททีด่ ีจะต้ องพัฒ
ฒนาควบคู่ไปกักับการพัฒนาสสังคมและสิ่งแแวดล้ อม” คือ ปณิธานในการรดําเนินธุรกิจที่
บบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชนน) และกลุม่ บริ ษัษทในเครื อยึดมัน่ั มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดําเนิ
เ นธุรกิจ และ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ในการเป็
น
นบริ ษัทพลั
ท งงานแห่งเออเชียที่มีความฉัฉับไวและมุ่งมัน่ ใในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และะบริ การที่มี
คคุณภาพ และเป็ป็ นที่ยอมรับในฐฐานะองค์กรที่มมีีความซื่อสัตย์ยุยติธรรม ยึดมัน่ ในความเป็ นมือออาชีพ และมีคความห่วงใยต่อ
สสังคมและสิง่ แวดล้ อม ด้ วยเหหตุนี ้ บริษัทฯ จึงมุ่งสร้ างสมดุลระหว่างการรเติบโตทางธุรกิกจ และการพัฒนาของชุ
ฒ
มชน
สสังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังในแล
้ ละนอกกระบวนนการผลิตของบบริิ ษัทฯ โดยบริ ษษััทฯ มุ่งมัน่ ที่จะ
ดดําเนินกิจกรรมกการผลิตในทุกขขั ้นตอนด้ วย “ความใส่ใจและคํคํานึงถึงความรับผิ
บ ดชอบ” ต่อผู้ มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ถูกต้ อง
ตตามกฎระเบียบ กฎหมาย และะมาตรฐานสากกล มีจริ ยธรรมแและธรรมาภิบาลลในการดําเนินธธุรกิจ ตลอดจนนเป็ นพลเมืองที่
ดีในทุกพื ้นที่ที่บริิ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
แแนวทางเกี่ยวกกับ “ความรั บผิดชอบต่ อสังคคม” ตามหลักการแนวทางคว
ก
วามรับผิดชอบตต่อสังคม 8 ข้ อ มีดงั นี ้
11. การประกกอบกิจการด้ ววยความเป็ นธรรรม
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยคความเป็ นธรรมดดังที่ปรากฏในวิวิสยั ทัศน์และพันั ธกิจของบริ ษทฯ
ทั รวมถึงการ
จัดทํานโยยบายบรรษัทภิบบาลและคูม่ ือจริริ ยธรรมธุรกิจ เเพื่อให้ การปฏิบับตั ิงานของกรรมมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริ ษัททฯ เป็ นไปอย่างงมีมาตรฐาน สสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิ
ร จควบคูไ่ ปกับบการธํารงไว้ ซงึ่ จริ
จ ยธรรม เพื่อ
ประโยชน์์ของผู้มีสว่ นได้ เเสีย ผู้ถือหุ้น บริริ ษัท และสังคม
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22. การต่ อต้ านการทุ
า
จริตคคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ดํารงแนวทางกการบริ หารงานบบนหลักธรรมาภิภิบาลที่ดี โดยเน้ นเรื่ องความโโปร่งใส ความมซื่อสัตย์ มี
ง ่ควบคูก่ บั คความรับผิดชอบบต่อสังคมและสิสิง่ แวดล้ อม และผู้ที่มีสว่ น
จริ ยธรรม มีประสิทธิภภาพในการทํางานที
เกี่ยวข้ อง โดยกําหนดใหห้ มีสว่ นงานในโโครงสร้ างองค์กกรที่มีหน้ าที่ชดั เจนเพื่อกําหนดหหรื อกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ในอันที่จะะทําให้ การดําเนินินธุรกิจ ถูกต้ องงตามกฎหมายและเป็ นไปตามมแนวทางธรรมาาภิบาลดังกล่าว
บริ ษัทฯ จัดั ตังหน่
้ วยงาน Legal Compliance เพื่อบริ หารความเสี
ห
่ยงทีที่อาจเกิดจากการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้ องตาม
กฎระเบียบบและกํากับดูแแลให้ ทกุ สายงานนในกลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
อ
ยที่เชื่อมโยงกับพพื ้นฐานการ
งานโดยละเอียด (Activity Base) ของงหน่วยงานนั ้นๆๆ โดยกําหนดเป็ นรายการเพื่อประเมิ
อ
นตนเอง (regulatory
บ แล และทํารรายงานทุกครึ่งปี นอกจากนัน้
compliannce checklist) หน่วยงาน Leegal Compliannce เป็ นผู้กํากับดู
แต่ละสายยงานต้ องมีการททบทวนกฎระเบีบียบต่างๆ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนนแปลงอยู่เสมออ
หน่วยงานน Risk Managgement ทําหน้น้ าที่ประเมินควาามเสี่ยงในด้ านธธุรกิจ แผนกลยยุทธ์ แผนงานนประจําปี อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี
ใ 2557 ได้ เพิม่ การประเมินความเสีย่ งของการทุจริตที่อาจจเกิดขึ ้นในกระบบวนการทํางานนและจัดเตรี ยม
แนวทางปปองกั
้ นหรื อแก้ ไข มีการติดตามมทบทวนความเเสี่ยงดังกล่าวไตตรมาสละครัง้ แและรายงานต่อคณะกรรมการ
ค ง้
บริ ษัทอย่าางน้ อยปี ละ 2 ครั
บริ ษัทฯ จจัดทํานโยบายบบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรรมธุรกิจตังแต่
้ ปี 2545 คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจได้ กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเรื่ อองการให้ หรื อรับบของขวัญและกการเลี ้ยงรับรองททางธุรกิจ เพืพื่อป้องกันการกกระทําที่เป็ นคอร์ รัปชัน่ หรื อ
แม้ แต่หนททางที่นําไปสูก่ ารกระทํ
า
าดังกล่าาว (หัวข้ อ 3.4 และ 3.5) มีคคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลแลละสรรหา และ
หน่วยงานนบรรษัทภิบาลเเป็ นผู้ดแู ลด้ านนนโยบาย สื่อสารความเข้ าใจจให้ แก่พนักงานน ผ่านการปฐมนิเทศก์และ
กิจกรรมต่า่ งๆ และรวบบรวมข้ อร้ องเรี ยยนที่สง่ ผ่านทางงช่องทางร้ องเรี ยยน (Complaint Channel) นําเสนอ
คณะกรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บ
และหน่วยงานทีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดําเนินการตาามขั ้นตอนต่อไปป ในปี 2557
บริ ษัทฯ ไดด้ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้ เบาาะแส (Whistle blowing Policcy) เพื่อคุ้มครอองผู้ร้องเรี ยนแลละกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมเพืพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นกาารทุจริ ตต่อองค์ค์กรและผู้ที่มีสววนได้
่ เสียอื่นๆ และมีกระบวนนการพิจารณา
ประเด็นร้ อองเรี ยนโดยคณ
ณะกรรมการจัดกการการทุจริ ตในนองค์กร (Fraudd Management Committeee) และนําเสนอ
ผู้บริ หารระะดับสูงพิจารณ
ณาต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารรมณ์การต่อต้ านนการทุจริ ตคอร์ร์ รัปชัน่ ในโครงกการแนวร่วมปฏิบบัติของภาคเอกกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจจริต (The Privaate Sector Collective Actionn Against Annti-Corruption:: CAC) ตั ้งแต่ปี 2553 และให้
ความร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี ้แจงงหรื ออบรมสัมมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
C นําเสนอ
อย่างต่อเนืนื่อง ในปี 25556 ได้ ทําการปประเมินตนเองตตามแบบ Selff Evaluation Tool ของ CAC
คณะกรรมมการตรวจสอบบ คณะกรรมการรบรรษัทภิบาลแและสรรหาและะคณะกรรมการรบริ ษัท
33. การเคารพสิทธิมนุษยชชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในกาารปฏิบตั ิต่อพนันักงานด้ วยความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชชนและศักดิ์ศรีรของความเป็ น
มนุษย์ เช่น ในทุกประเททศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินงานน บริ ษัทฯ ได้ กําาหนดคุณสมบับัติด้านอายุของงพนักงานต้ อง
ฐ นโดนีเซีย บบริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
มากกว่ารระเบียบข้ อบังคคับการจ้ างแรงงงานเด็กในปร ะเทศนัน้ ๆ หรื ออในสาธารณรั ฐอิ
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โอกาสให้ พพนักงานสามารถจัดตังสหภา
้
าพแรงงานเพื่อค้คุ้มครองและดูแแลจัดการสวัสดิการและข้ อตกกลงการทํางาน
ให้ กบั พนักกงานอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษษัทฯ มีการประะชุมร่วมกับสหภภาพแรงงานในททุกไตรมาส
44. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานออย่ างเป็ นธรรมม
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าคววามสําเร็ จของอองค์กรขึ ้นอยูก่ บบคนที
ั
่มีความสาามารถ และมีพพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การ
ให้ โอกาสพพนักงานทุกเชือชาติ
้อ
ภาษา แและเพศอย่างเสสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมต่อพนักงานใน
ทุกกระบววนการของการบบริ หารทรัพยากกรมนุษย์จงึ เป็ นสิ่งสําคัญ โดยบบริ ษัทฯ มีการบบริ หารจัดการทีที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ในกระบวนนการสรรหาแลละคัดเลือกพนักกงาน บริ ษัทฯ ให้ โอกาสกับทุกกชนชาติอย่างเเท่าเทียม โดยปัปั จจุบนั บริ ษัทฯ
มีพนักงานนมากถึง 12 สัญชาติ และในนกระบวนการบบริ หารค่าตอบแแทน บริ ษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่
ย าตอบแทนที่
เชื่อมโยงกักับผลสําเร็ จของงงาน มีการจัดดตังคณะกรรมก
้
การกําหนดค่าตตอบแทน และคคณะกรรมการปประเมินค่างาน
เพื่อให้ เกิดความโปร่
ด
งใสใในทุกขั ้นตอนกาารบริ หารค่าตอบแทน เป็ นต้ น
55. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ
บ โภค
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผผลิตสินค้ าให้ มีคคุณภาพตรงตาามที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า และไม่เป็ นอันตรายต่ออผู้นําไปใช้ งาน
เช่น บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรกการป้องกันสิง่ เจืจือปนในถ่านหินนโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดันนถ่านหินที่ท่าเรืรอบอนตัง เพื่อ
ป้องกันไม่ม่ให้ รถดันถ่านหิหนกดใบมีดหน้ าารถลงไปถึงพื ้นหินของลานกองถ่าน ขณะดันนถ่านหินลงสายยพาน ซึง่ จะทํา
ให้ เศษหินนปนไปกับถ่านหิหินได้
66. การดูแลรัรั กษาสิ่งแวดล้ล้ อม
การรักษาการเติบโตของธธุรกิจควบคูไ่ ปกกับความรับผิดชชอบต่อสังคม และรั
แ กษาคุณภภาพสิง่ แวดล้ อม ถือเป็ นความ
ไ มีการประเมินความเสี
น
ย่ งและะผลกระทบต่อ
ท้ าทายที่สสํําคัญของธุรกิจจเหมืองถ่านหินนและโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้
สิง่ แวดล้ ออมที่อาจเกิดขึ ้นใในทุกโครงการ
เพื่อให้ สสามารถวางแผนนผลิตได้ อย่างมีมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับ
มาตรการปป้ องกันและลดผลกระทบสิง่ แววดล้ อมที่เหมาะะสม ซึง่ เมื่อประะเมินประเด็นต่างๆ รอบด้ านแแล้ ว บริ ษัทฯ
มีประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมมที่สําคัญ ได้ แแก่ การอนุรักษ์ พพลังงาน การเปปลีย่ นแปลงสภาาพภูมิอากาศ กการปฏิบตั ติ าม
กฏหมาย การใช้ ประโยชน์ที่ดิน และคความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ กระบวนการบริ หารจัดกาารในแต่ละด้ าน
สามารถศึศึกษาในรายละเเอียดจากรายงาานเพื่อการพัฒนนาที่ยงั่ ยืนของบบริ ษัทฯ
7. การร่ วมพ
พัฒนาชุมชนหหรือสังคม
การพัฒนาาชุมชนและสังคคมรอบข้ าง โดดยมุ่งตอบสนองง “ความต้ องกาารที่แท้ จริงของชชุมชน” เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
ในชุมชนไได้ มี “ส่วนร่วม”
ว
เพื่อยกรระดับชีวิตความมเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ดีขึ ้นทั ้งในนด้ านระบบโครรงสร้ างพื ้นฐาน
สาธารณูปโภค
ป อาชีพ แลละการศึกษา ตลอดจนรั
ต
กษาวัวัฒนธรรมและปประเพณีอนั ดีงาามของท้ องถิ่น ทั ้งนี ้ผู้สนใจใน
การพัฒนาาชุมชนและสังคคมสามารถศึกษษาได้ จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบบริ ษัทฯ
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88. การมี น วั ต กรรมและเเผยแพร่ นวั ต กรรม ซึ่ ง ไดด้ จ ากการดํ า เนิ น งานที่ มี ความรั
ค
บ ผิ ด ช อบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้ อม
อ และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ เเล็งเห็นว่าการมีมีนวัตกรรมเป็ นปปั จจัยที่สําคัญที่ชว่ ยให้ องค์กรพั
ร ฒนาความสามารถในการแแข่งขันได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ไได้ สง่ เสริ ม “นวัตั กรรม” ให้ เป็ นนส่วนหนึง่ ของคค่านิยมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต” โดยในแต่ละปีปี บริษัทฯ จัด
กิจกรรมใหห้ มีการนําเสนออ แลกเปลีย่ น และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณ
ณะกรรมการซึง่
ประกอบด้ด้ วยผู้บริ หารระดดับสูงเป็ นผู้พิจารณา
า
ร
10.2 กาารดําเนินงานแและการจัดทํารายงาน
(1)) กระบวนกาารจัดทํารายงาาน บริ ษัทฯ ได้ด้ จดั ทํารายงานนเพื่อการพัฒนาาที่ยงั่ ยืน หรื อ Sustainabilityy Report (SD
Report) เพืพื่อเผยแพร่ผลกการดําเนินงานด้ด้ านความยัง่ ยืนนของกิจการต่างงๆ ของบริ ษัทฯ แก่นกั ลงทุนและผู
น ้ มีสว่ นได้
เสียกลุม่ ต่างๆ
ง โดยมีการเผยแพร่รายงานดดังกล่าวในเว็บไไซต์ของบริ ษัทฯ
http://www.banpu.com/ssustainable_devlopment.phhp ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาปรัรับปรุงคุณภาพกการทํารายงาน
ร
ษษัทฯ ได้ รับรางวัวัลดีเด่นจาก CSR Club ของสสมาคมบริ ษัทจจดทะเบียนไทย
นี ้อย่างต่อเนืนื่อง ส่งผลให้ รายงานของบริ
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักั ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แแห่งประเทศไทยย (ก.ล.ต.) ออย่างสมํ่าเสมอ
นับตังแต่
้ ปี 2555
2 จนถึงปี 22558
นอกกจากนี ้ “รายงานเพื่อการพัฒนาที
ฒ ่ยงั่ ยืน 25557” (หรื อ SSD Report 2014)
2
ได้ ผา่ นนการตรวจสอบ
Materiality Disclosures จาก Global Reporting Initiative (GRI) ในความถูกต้ องสมบูรณ์ตาามแนวทางการ
รายงานรุ่นที่ 4 (G4) ในระะดับการเปิ ดเผยยข้ อมูลที่ "In acccordance - Core"
C ซึง่ เป็ นกาารเปิ ดเผยตัวชีวั้วัด (Indicator)
อย่างน้ อยหนึง่ หัวข้ อต่อหนึนึง่ เรื่ องที่เป็ นสารระสําคัญ (Material)

GRI (Globaal Reporting Initiative หรื ออองค์การแห่งความริ เริ่ มว่าด้ วยยการรายงานสาากล) เป็ นชุดหลลักเกณฑ์ที่การ
ผลิตรายงานนการพัฒนาเพืพื่อความยัง่ ยืนที่รายงานถึงผลลงานของบริ ษัททในด้ านเศรษฐฐกิจ สังคม และะสิ่งแวดล้ อมที่
บริ ษัทจําเป็ นต้
น องมีความรับบผิดชอบ นับเป็ป็ นอีกวิธีการหนึนึง่ ที่มีหลักเกณฑฑ์เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ในด้ านนความโปร่ งใส
ในการรายงานและเปิ ดเผยยข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐาน และนันับเป็ นกรอบกาารรายงานซึง่ เป็ นที่ยอมรับและะมีการนํามาใช้
ล
ดทํารายงานความมยัง่ ยืน
อย่างแพร่หลายในการจั
GRII ริ เริ่ มในปี 25443 โดยสํานักงาานโครงการสิ่งแแวดล้ อมแห่งสหหประชาชาติ (UUNEP) และเคครืื อข่าย Ceres
โดยได้ เริ่ มจากการกําหนดกรอบการจัดทํารายงานฉบับ G1 จากนันได้
้ ด้ มีพฒ
ั นาการเรืร่่ อยมาเป็ นฉบับ G2 ฉบับ G3
ั่ นฉบับล่าสุด
ฉบับ G3.1 จนถึงฉบับ G4 ซึง่ บริษัทฯ ได้ นนํามาใช้ ในการททํารายงานเพื่อกการพัฒนาที่ยงงยื
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สําหหรับฉบับ G4 นี ้จะเน้ นการเปิ ดดเผยข้ อมูลมากขึ ้นในหัวข้ อกการกํ ากับดูแลจจริ ยธรรม ห่วงโโซ่อุปทาน การ
ต่อต้ านทุจริรต และการปล่ออยก๊ าซเรื อนกระะจก รวมถึงรูปแบบการเปิ ดเผผยแนวการบริ หารจัดการที่ได้ รัรับการปรับปรุ ง
Material) ในระดับประเด็น (AAspects) นอกจจากนี ้ยังได้ ปรับเปลี
บ ่ยนระดับการเปิ ดเผยของ
ใหม่โดยให้ คความสําคัญ (M
การรายงานน ที่แต่เดิมกําหนนดเป็ นเกรด A,, B, C มาเป็ นการระบุว่า เป็ นนไปตามหลักเกกณฑ์ ("in accoordance")ตาม
แนวทางการรรายงานของ G
GRI ในแบบหลักั (Core) หรื อแบบรวม
แ
(Comprehensive)
แนววทางการรายงาานฉบับ G4 ยังงเน้ นเรื่ องสารัตถภาพ (Materiality) ของกระะบวนการรายงาานและเปิ ดเผย
ข้ อมูล โดยพิพิจารณาถึงสิ่งซึง่ องค์กรควรดําเนินการตามขขอบเขต What Matters, Howw Matters และ Who Matters
โดยตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของกกรอบความคิด Why (it) Maatters ที่เปิ ดทาางให้ องค์กรสามารถใช้ การราายงานดังกล่าว
แ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกลลุ่มต่างๆ อาทิ รรายงานแบบเบ็็ดเสร็ จ (Integrated Report)
พัฒนารู ปแบบบรายงานให้ แก่
ให้ แก่นกั ลงททุนที่คํานึงถึงเรืรองความยั
่
ง่ ยืนและการสร้ างมูลู ค่าในระยะยาาว
บริ ษษััทฯ จัดทํารายยงานตามกรอบของ Global RReporting Inittiative (GRI) โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียที่
สําคัญหลายยภาคส่วน เช่น ลูกค้ า พนักงาาน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ชุมชน และภาครัฐ ซึงผู
ง่ ้ มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวมีสว่ น
ในการระบุประเด็
ป นด้ านความยัง่ ยืนที่สําคัญ
ั ของตนผ่านททางช่องทางการรสื่อสารหลายชช่องทาง เช่น การประชุม
ร่วมกัน การตอบแบบสอบบถาม บริ ษัทฯ จัดให้ เรื่ องที่มาจากผู้มีสว่ นไดด้ เสียเป็ นประเด็ด็นจากภายนอกก หลังจากนัน้
บริ ษัทฯ จะะนําประเด็นจากกภายนอกดังกล่าวมาเทียบเคีคียงกับประเด็นภภายในที่เกี่ยวข้้ องกับความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ
แล้ วนํามาสรุปเป็ นหัวข้ อที่จจะรายงานในราายงานเพื่อการพพัฒนาที่ยงั่ ยืนใในขันตอนสุ
้
ดท้ าาย
ทังนี
้ ้ประเด็นนด้ านความยัง่ ยืนจากผู้มีสว่ นไได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถแสดดงไว้ โดยสังเขปดดังตารางต่อไปนี ้
ผู้มีส่วนไดด้ เสีย
ลูกค้ า

ประเด็ด็น













วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาาพในราคาที่
เหมมาะสม
การส่งมอบสินค้ าที่ตรงเวลาตามม
ณภาพและ ปริ มมาณที่กําหนด
คุณ
การบริ การอื่นๆ ที่ส่งเสริ มประเด็น
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
ข้ อตกลงทางธุรกิจจที่เป็ นธรรมกับ
ทัง้ สองฝ่ าย
การปฏิบตั ติ ามเงื่ออนไขต่างๆ ที่มี
ต่ออลูกค้ าอย่างเครร่งครัด
การบริ หารลูกค้ าสสัมพันธ์
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ า

การมีส่ วนร่ วม










การสํารวจความพึงพออใจของลูกค้ า
การจัดให้ มีกระบวนกาารที่ลกู ค้ าสามาารถร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับั คุณภาพ ปริ มมาณ ความปลออดภัยของ
สินค้ าแและบริ การ
การเข้ าาพบในวาระต่างๆ
การให้ กการสนับสนุนด้ านเทคนิคเกี่ยววกับการใช้
สินค้ าแและบริ การของบบริ ษัทฯ เพื่อให้ มี
ประสิททธิภาพและเป็ นประโยชน์
น
สงู สุดดกับลูกค้ า
การตออบสนองต่อการร้้ องขอในการเปิปิ ดเผยหรื อ
รายงานนข้ อมูล
การร่วมมกันดําเนินโครรงการต่างๆ ที่เป็ นความริเริ่ ม
ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมแและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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ผู้มีส่วนไดด้ เสีย
พนักงาน

ประเด็ด็น













ผลลตอบแทนที่สอดดคล้ องกับหลัก
ผลลงาน (Performaance-based)
ตามที่กําหนดเป้าหมายไว้ ใน
แผนงานประจําปี
ความผูกพันต่อองงค์กรของ
พนันักงาน (Employee
Engagement)
สวัสั ดิการและผลตตอบแทนที่
เหมมาะสมต่อสภาพพเศรษฐกิจและะ
สังคม
สภภาพการทํางานทีที่ปลอดภัย
หลัลักปฏิบตั ิและระะบบงานบริ หารร
ทรััพยากรมนุษย์ททีี่ตงอยู
ั ้ บ่ น
พืนฐานของสิ
้น
ทธิมมนุษยชนและ
ความเป็ นธรรม โดดยมีความเคารพพ
ต่ออความเป็ นปั จเจจกชนและ
ศักกดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
การได้ รับการพัฒนนาความรู้
ความสามารถอย่าางเหมาะสมกับ
งานนที่ได้ รับมอบหมาย และ
สออดคล้ องกับการเติบโตในสาขา
อาชีพ
การที่พนักงานประพฤติปฏิบตั ิ
ตามค่านิยม “บ้ านนปูสปิ ริ ต”

การมีส่ วนร่ วม


















การวัดผลที่พนักงานทุทุกคนมีสว่ นร่วม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผผนประจําปี
การสํารวจความผูกพันั ต่อองค์กร (Enngagement
Surveyy)
การเพิมช่
ม่ องทางการสืสื่อสารระหว่างสสาย
ทรัพยาากรมนุษย์กบั พนักงาน เช่น กาารจัดทํา
วารสารร ลงบทความต่ต่างๆ ด้ วยระบบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เป็ป็ นต้ น
การพัฒ
ฒนาระบบการววางแผนพัฒนารรายบุคคล
(Individual Development Program
m) และระบบ
การจัดการความสามาารถเชิงสมรรถนนะ
(Comppetency Systeem) ให้ มีประสิททธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น
การสื่อสารเกี่ยวกับระะบบการจัดการสสายอาชีพ
ได้ แก่ รระบบการประเมิมินค่างาน (Jobb Evaluation
System
m) ระบบการจัดดการตัวชี ้วัดผลลการ
ปฏิบตั ิงงาน (Key Perfformance Indiccator
System
m) และระบบกาารจัดการความมสามารถเชิง
สมรรถนะ (Competency System)
การพัฒ
ฒนาระบบการจจ่ายค่าตอบแทนนให้ สามารถ
แข่งขันได้
น ในตลาดแรงงงาน
การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง ((Career
Succeession Plan) พร้้ อมกับแผนการพัฒนา
บุคลากกรให้ กบั พนักงาาน
การจัดให้ พนักงานมีช่องทางในการร้ องเรี ยน
การเปิ ดดโอกาสให้ พนักกงานมีสว่ นร่วมมในการ
จัดการรด้ านสวัสดิการและคุณภาพชีววิิตในการ
ทํางานน เช่น คณะกรรมมการสวัสดิการร
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็ นต้ น
การสํารวจพฤติกรรม “บ้ านปูสปิ ริต”
กิจกรรมรณรงค์แนวคิด “บ้ านปูสปิ ริตต”
การสนันับสนุนการรวมกลุม่ ของพนักงาน เพื่อ
กิจกรรมทางสังคมที่นอกเหนื
น
อจากงาาน เช่น
ชมรมกีกีฬา ชมรมบําเพ็พ็ญประโยชน์ เป็ป็ นต้ น

หน้ า 1755

ผู้มีส่วนไดด้ เสีย
ผู้รับเหมา

ประเด็ด็น










ผู้ถือหุ้น







โอกกาสที่เท่าเทียมกันและความ
เป็ นธรรมในระบบ
น
บการคัดเลือก
ผู้รับเหมา
ผลลตอบแทนที่เหมมาะสมต่อสภาพพ
เศรรษฐกิจและสังคม
ค
สภภาพการทํางานทีที่มีความ
ปลลอดภัย
ข้ อตกลงทางธุรกิจจที่เป็ นธรรมกับ
ทัง้ สองฝ่ าย
ความร่วมมือในกาารบริ หารจัดการ
ด้ านอาชีวอนามัย คความปลอดภัย
สิง่ แวดล้ อม และกการมีสว่ นร่วมกับั
ชุมมชน
ผลลตอบแทนของกการลงทุนทั ้งใน
ระยยะสันและระยะ
้
ะยาว
ความมัน่ คงและการเติบโตของ
กิจการ
ความโปร่งใสในการบริ หารจัดกาาร
และการเปิ ดโอกาสในการมีสว่ น
ม ้ ถือหุ้นราายย่อย
ร่วมของผู

การมีส่ วนร่ วม














ผู้ร่วมลงทุน
(Businesss
Partner)



เจ้ าหนี ้









ผลลตอบแทนจากกการลงทุนที่เป็ น
ธรรรมทังสองฝ่
้
าย
การปฏิบตั ติ ามพันนธสัญญาที่ตก
ลงกันไว้ อย่างเคร่งงครัด
ผลลตอบแทนจากเเงิินกู้และ
ค่าธรรมเนียม
ความสามารถในกการชําระหนี ้และ
ความตรงต่อเวลาาในการชําระหนีนี ้
ปฏิฏิบตั ิตามพันธสัญ
ั ญาที่ตกลงกันั
ไว้ ออย่างเคร่งครัด






การจัดให้ มีกระบวนกาารคัดเลือกและะประเมินผล
ผู้รับเหมาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
การประชุมภายในระหหว่างบริ ษัทฯ แลละผู้รับเหมา
ั นาการปฏิบตติั ิงานในเรื่ อง
เพื่อติดดตามผล และพัฒ
การผลิติ ตลอดจนประะเด็นด้ านความมปลอดภัย
และสิง่ แวดล้ อม
การประชุมผู้รับเหมาปประจําปี ของปรระเทศ
อินโดนีนีเซีย (Executivve Mine Contraactor
Meetinng) เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมาได้ รับทราบนโยบาย
และปรระเด็นสําคัญต่างๆ
า โดยพร้ อมเพพรี ยงกัน
การจัดทําระบบบริ หารจัดการผู้รับเหมา

การจัดประชุมสามัญผ้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นใช้
อ ยงรวมทั ้งเเปิิ ดโอกาสให้ ผ้ ถถืู ือหุ้นได้
สิทธิออกเสี
แสดงคความคิดเห็น ขออคําอธิบาย หรื อตั
อ งคํ
้ าถาม
ได้ อย่างเท่าเทียม
การเผยยแพร่รายงานปประจําปี และรายยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกั
อ บการลงทุน เช่น แบบ 56-1 ข่าวของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น
การจัดให้ มีช่องทางในนการร้ องเรี ยน
การประชุมกรรมการใในบริ ษัทย่อยแลละบริษัทร่วม
ซึง่ ผู้ร่วมมลงทุนสามารถถแสดงความคิดดเห็นและใช้
สิทธิตาามที่เห็นสมควรร
การนําเสนอข้ อมูลเพื่ออการลงทุน (Rooad Show)
การเข้ าาพบในวาระต่างๆ เพื่อรายงานนผล
ประกออบการและสถานะของบริ ษัทฯ
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ผู้มีส่วนไดด้ เสีย
ตลาดทุน

ประเด็ด็น




ผลลการดําเนินงานนของบริ ษัทฯ
ธรรรมาภิบาล
การบริ หารจัดการรความเสี่ยงและะ
กลลยุทธ์

การมีส่ วนร่ วม









คูค่ ้ า (Suppplier)








ชุมชน






โอกกาสที่เท่าเทียมกันและความ
เป็ นธรรมในการจั
น
ดั ซื ้อจัดจ้ าง
ผลลตอบแทนที่เป็ นนธรรม
ข้ อตกลงทางธุรกิจจที่เป็ นธรรมกับ
ทัง้ สองฝ่ าย
ปฏิฏิบตั ิตามพันธสัญ
ั ญาที่ตกลงกันั
ไว้ ออย่างเคร่งครัด
การใส่ใจในสิง่ แวดดล้ อม
การเสริ มสร้ างคุณ
ณภาพชีวิตและ
ความสัมพันธ์อนั ดีในชุมชน
การดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์
ต่ออเศรษฐกิจและสสังคม โดยให้
ความสําคัญกับกาารรักษา
ขนนบธรรมเนียมแลละประเพณี
ท้ อองถิ่น











การจัดประชุมนักวิเครราะห์หลักทรัพยย์ (Analyst
Meetinng)
การนําเสนอข้ อมูลในงงาน Opportunity Day ที่
จัดโดยยตลาดหลักทรัพพย์แห่งประเทศไไทย
การนําเสนอข้ อมูลเพื่ออการลงทุน (Rooad Show)
การเผยยแพร่รายงานปประจําปี และรายยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
อ
การให้ เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์
ภ ผ้ บู ริหาร
การจัดให้ มีกระบวนกาารจัดซื ้อจัดจ้ างงที่โปร่งใส
และตรรวจสอบได้
การมีนนโยบายในการจจ่ายค่าตอบแทนนคู่ค้าตรง
ตามกําาหนดอย่างเคร่งงครัด

การสื่ออสารกับกลุม่ ผู้นํนําชุมชนในเรื่ องงแผนงาน
และคววามก้ าวหน้ าขอองโครงการพัฒนนาชุมชน
อย่างตต่อเนื่อง
การปรระสานงาน หารืรอ ทํางานร่วมกักับรัฐบาล
ท้ องถิ่นนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริ มโครงกการพัฒนา
ชุมชนตต่างๆ ให้ เกิดปรระโยชน์สงู สุดกับั ชุมชน และ
ครอบคคลุมผู้ได้ รับผลปประโยชน์มากทีที่สดุ
การร่วมกับสถาบันกาารศึกษาท้ องถิ่นนทําการ
า เพื่อให้
ทบทวนนและศึกษาโครรงการพัฒนาต่างๆ
ได้ มาซึซึง่ โครงการที่เหมมาะสมกับสภาพชุมชนใน
พื ้นที่นนันๆ
ั้
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ผู้มีส่วนไดด้ เสีย

ประเด็ด็น

ชุมชน

การมีส่ วนร่ วม







ภาครัฐ












การปฏิบตั ติ ามกฎฎระเบียบต่างๆ
การใส่ใจในสิง่ แวดดล้ อม
การถ่ายทอดเทคโโนโลยีให้ กบั คนน
ในทท้ องถิ่น
การจ้ างงานแรงงาานในประเทศ
ความแน่นอนและะระยะเวลาที่
เหมมาะสมในการอออกกฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ
ความเป็ นธรรมในนนโยบายที่
ปรระกาศใช้
การทํางานแบบบูรณาการโดยกาาร
มีสส่วนร่วมของกลุม่มผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที่สสํําคัญ เช่น กลุมรั
ม่ ฐบาล ท้ องถิ่น
สถถาบันการศึกษาาในพื ้นที่ และ
กลุลุม่ ผู้รับเหมา เป็ นต้ น









การสํารวจความคิดเห็ห็นของชุมชน (CCommunity
Satisfaaction Survey))
การพบบปะชุมชนในโอกาสต่างๆ
การดําเนินโครงการเพืพื่อพัฒนาชุมชนนโดยการมี
ส่วนร่วมของบริ ษัทฯ ผู้ แทนชุมชน ผู้รรัับเหมา และ
ภาครัฐ
การจัดให้ มีช่องทางในนการร้ องเรี ยน
การปฏิฏิบตั ติ ามกฎหมายและรายงานนผลการ
ปฏิบตั ิออย่างเคร่งครัด
การจ่ายค่าภาคหลวง ภาษี และค่าใช้ช้ จา่ ยอื่นๆ
ตามระะเบียบและกฎเกกณฑ์ที่ภาครัฐกําหนด
การสนันับสนุนโครงการรต่างๆ ที่ภาครัฐฐเป็ นผู้ริเริ่ ม
การเข้ าาพบภาครัฐในโโอกาสต่างๆ
การดําเนินโครงการเพืพื่อพัฒนาชุมชนนโดยการมี
ส่วนร่วมของบริ ษัทฯ ผู้แทนชุมชน แลละภาครัฐ

(22) การดําเนินินงานให้ เป็ นไไปตามนโยบาายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
บริ ษัทฯ มีกระบวนการสร้ างความมัน่ ใจจเรื่ องการดําเนินินงานให้ เป็ นไไปตามนโยบายยหลายวิธี ทังจ
้ ากภายในและ
ภายนอกอองค์กร การตรววจสอบการดําเเนินงานโดยหน่น่วยงานภายในบบริ ษัทฯ จะกระะทําผ่านกระบววนการ Quality
Assurancce Review (QAAR) ซึง่ เป็ นการรตรวจสอบภายในหน่วยงานเดีดียวกันเองระหวว่างสํานักงานใหหญ่ที่กรุ งเทพฯ
กับสํานักงงานสาขาในปรระเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audiit ซึง่ กระทําโดยหน่วยงานตรววจสอบภายใน
สํ า หรั บ กาารตรวจสอบโโดยหน่ ว ยงาน ภายนอกมี ห ลลายช่ อ งทางเชช่ น กัน อาทิ เ ช่ น ในสาธารณรรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
หน่วยงานนราชการที่เกี่ยววข้ องจะเข้ าไปทํทําการตรวจสอบเหมืองถ่านหินนเป็ นระยะๆ โดดยเฉพาะประเดด็นด้ านอาชีวอ
นามัย ควาามปลอดภัยแลละสิ่งแวดล้ อม หหรื อในประเทศไไทย ที่สํานักงานกรุงเทพ หน่วยงานให้ การรับบรองมาตรฐาน
ISO 223301 จะเข้ ามาตตรวจสอบผลกาารดําเนินงานด้ด้ านความสอดคคล้ องกับกฎหมมายและข้ อกําหหนดที่เกี่ยวข้ อง
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ดังนั ้น จึงเชื่อมั่นได้ ว่าบริริ ษัทฯ มี การดําาเนินงานสอดคคล้ องตามที่กฎฎหมายกํ าหนดและตามนโยบบายที่บริ ษัทได้
เปิ ดเผยไว้ว้
(33) ดัชนีวัดความยั
ค
่ งยืนทางงธุรกิจของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainnability indices - DJSI)
ในปีปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ารับการปประเมินจาก Doow Jones Susstainability Inddices หรื อ DJSSI ซึง่ เป็ นดัชนี
ระดับโลกที่ติดตามผลปรระกอบการของงบริ ษัทชั ้นนํา โโดยกองทุนต่างๆ
ง จะใช้ พิจารรณาประกอบการลงทุน ทังนี
้ ้
น ว่ โลก โดยพิจารณาจากมู
จ
ลคค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
DJSI ได้ คคัดั เลือกบริ ษัทกกว่า 2,500 บริ ษษัทในตลาดทุนทั
และการปประเมินผลการดําเนินงานด้ านนความยัง่ ยืน อันประกอบด้ วยสถานภาพพทางเศรษฐกิจ และความ
รับผิดชอบบต่อสังคมและสิสิ่งแวดล้ อม เพื่ออคัดเลือกบริ ษัททชั ้นนําร้ อยละ 10 ในแต่ละกลุลุม่ อุตสาหกรรมมเข้ าอยู่ในดัชนี
DJSI ทังนี
้ นี ้จะมีการทบทววนและประกาศรายชื่อสมาชิกใในกลุม่ ดัชนี DJJSI ในช่วงเดือนนกันยายนของททุกปี
ซึง่ ผผลจากการประเเมิน บริษัทฯ สาามารถผ่านเข้ าไไปเป็ นสมาชิกใในดัชนี DJSI ได้ด้ ในระดับ Emeerging Market
ได้ ตอ่ เนื่องเป็
ง นปี ที่สอง แสสดงให้ เห็นถึงกการดําเนินงานด้ด้ านความยัง่ ยืนนของบริ ษัทฯ เป็ป็ นที่ยอมรับในรระดับสากล

จ RobecoSSAM (RobecooSAM Sustainnability Leaderr)
(44) รางวัลผู้นนํําด้ านความยั่ังยืนทางธุรกิจของ
ในปีป 2558 บริ ษัททฯ ได้ เข้ ารับกาารประเมินจาก Robeco Suustainable AAsset Managgement หรื อ
RobecoSSAM ซึง่ เป็ นบริิ ษัทจัดการกองทุนระดับโลก ที่ได้ จดั การประเมินผลการดําาเนินงานด้ านคความยัง่ ยืนเป็ น
ประจําทุกปี
ก ด้ วยฐานข้ อมูลเดียวกับกาารประเมิน DJSSI ทั ้งนี ้จะมีการรประกาศรายชืชื่อบริ ษัทที่ได้ รางวั
า ลผู้นําด้ าน
ความยั่งยื นทางธุรกิจ (RRobecoSAM Sustainabillity Leaderr) ในแต่ละกกลุ่มอุตสาหกรรรมในรายงาน
RobecoSSAM Sustainabbility Yearbook ในช่วงเดือนมมกราคมของทุกกปี
ซึ่งผผลจากการประเมินที่ประกาศเมื่อเดือนมกราาคม 2559 บริ ษัษัทฯ ได้ รับการจจัดอันดับเป็ นทีที่ 1 (Industry
Leader) พพร้ อมทังได้
้ รับรรางวัลประเภท Gold Class ในนกลุม่ อุตสาหกกรรม Coal & CConsumable FFuels ต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่สออง และในปี นี ้ บริ
บ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัลประเภท Industry Mover ซึง่ มอบใให้ แก่บริ ษัทที่มีสัสดส่วนเพิ่มขึ ้น
ของผลกาารดําเนินงานด้ านความยัง่ ยืนนสูงสุด แสดงใหห้ เห็นถึงผลการรดําเนินงานด้ าานความยัง่ ยืนที่โดดเด่น เมื่อ
เทียบกับบบริ ษัทในกลุม่ อุตตสาหกรรมเดียวกันในระดับสาากล
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(55) รางวัลบริริษัทจดทะเบียยนด้ านความยััง้ ยืนยอดเยี่ยม (SET Sustaainability Awarrd)
ในปีป 2558 ตลาดดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจั
ง
ดั ให้ มีการมอบบรางวัลด้ านความยัง่ ยืนขึ ้นเป็ นครัง้ แรก โดย
า นธุรกิจโดยคํานึงถึงความสสมดุลของเศรษษฐกิจ สังคม แลละสิ่งแวดล้ อม
มอบรางวัลั ให้ กบั บริ ษัทจจดทะเบียนที่ดําเนิ
ตามหลักบบรรษัทภิบาล
ทังนี
้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับบรางวัลบริ ษัทจจดทะเบียนด้ านนความยัง่ ยืนยออดเยี่ยม (SET Sustainabilityy Award) ใน
กลุ่มบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักกทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าาง 30,000 – 100,000 ล้ านบาท และได้ เป็ นหนึ
น ่งในรายชื่อ
หุ้นยัง่ ยืน (Thailand Suustainability Innvestment) ซึง่ เป็ นกลุม่ หุ้นที่มีความโดดเด่นด้ านการจัดกการสิ่งแวดล้ อม
สังคม และะบรรษัทภิบาล (ESG: Environment Social Governance) ตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาาดหลักทรัพย์ฯ
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังงคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
p
ในรออบปี ที่ผ่านมา
ปประเทศไทย
ใในปี 2558 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ยยังคงดําเนินกิจจกรรมความรับผิิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องงใน 3 ประเด็นนหลัก คือ การ
พพัฒนาการศึกษา
ษ การพัฒนาสิสิง่ แวดล้ อม แและการพัฒนาศศักยภาพของเยยาวชน ซึง่ ทุกกิจกรรมล้ วนอยู่ภายใต้ แนวคิด
กการส่งเสริมให้ เกิด “การเรี ยยนรู้” อย่างตต่อเนื่องเพื่อสร้ าางการเปลี่ยนแแปลงและการพัฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืนนในด้ านสังคม
เศรษฐกิจ และสิสิ่งแวดล้ อมผ่านนกิจกรรมการเรีรี ยนรู้หลากหลาายรูปแบบทังใน
้ นและนอกห้ องเรีรี ยน เนื่องจากบบริ ษัทฯ เชื่อว่า
““พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงแลละพัฒนา”
ด้ านพัฒนาการศึกษา
โโครงการสนับสสนุนการศึกษาาเพื่อการพัฒนนาทีย่ ั่งยืน
ใในปี 2558 บริ ษษัทฯ ดําเนินโครงการนี ้ต่อเนื่อองเป็ นปี ที่ 12
ณ โรงเรี ยน 6 แแห่งในจังหวัดลําพู
า น ลําปาง แลละพะเยา ซึง่
เป็ นพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เคยทําธุรกิจมาก่อน โดยยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาการศึศึกษาอันเป็ นราากฐานของการพพัฒนา
ปประเทศอย่างมัน่ั คง โดยมุ่งให้ การสนับสนนุนการเรี ยนรู้
แแบบบูรณาการใใน 3 ด้ าน ได้ด้ แก่ การพัฒนนาโรงเรี ยนให้
เป็ นแหล่งเรี ยนรูรู้ ที่ยงั่ ยืนของชุมมชน การพัฒ
ฒนาศักยภาพ
ขของครู และการรส่งเสริ มการเรี ยยนรู้ของนักเรี ยน ทั ้งนี ้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาได้ด้ เน้ นการพัฒนนาในด้ านภาษาออังกฤษสําหรับ
กการสื่อสารในชีววิติ ประจําวันโดยจัดให้ มีการสออนภาษาอังกฤษษ โดยครู เจ้ าขอองภาษาเพื่อพัฒนาการสื
ฒ
่อสารภาษาอังกฤษ
แแก่นกั เรี ยนและครูในโรงเรี ยนในนอุปถัมภ์ ทังนี
้ นี ้เป็ นการเตรี ยมมความพร้ อมในนการที่ประเทศไไทยจะเข้ าสูป่ ระะชาคมอาเซียน
(เออีซี) ตลอดรระยะเวลา 12 ปีี ของการดําเเนินโครงการ บบริ ษัทฯ ได้ ให้ กาารสนับสนุนการดําเนินกิจกรรรมการเรี ยนการ
สสอนและกิจกรรรมต่างๆ ของโรงงเรี ยนทัง้ 6 แห่ง คิดเป็ นมูลค่าาทุนสนับสนุนโคครงการต่างๆ ขของโรงเรี ยน รวมกว่า 35 ล้ าน
บบาท โดยมีเป้าาหมายในการสสร้ างเยาวชนให้ มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธธรรม รวมทั ้งพัฒ
ั นาครูให้ มีศกกยภาพในการจั
ั
ดั การเรี ยนการ
สสอนที่สงู ขึ ้น เเพื่อยกระดับคุณภาพการศึ
ณ
กษาของโรงเรี
ษ
ยนใให้ มีมาตรฐานทัทัดเทียมกับโรงเเรีี ยนในเมือง และกลายเป็ น
ศูนย์กลางการเรีรี ยนรู้ของชุมชนนอย่างยัง่ ยืน
ผผลลัพธ์ทางสังคคมที่ได้ จากการดําเนินโครงการรนี ้ คือ นักเรี ยนนจากโรงเรี ยนในนการอุปถัมภ์ททังั ้ 6 โรงเรี ยนได้ด้ รับรางวัลจาก
กการแข่งขันทางวิวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในระดับั ภาคและในระะดับประเทศ
ในขณะทที่บคุ ลากรครูมี
คความสามารถในนการพัฒนากาารเรี ยนการสอนนให้ นา่ สนใจ สามารถกระะตุ้นให้ เด็กนักเรีรยนรู้จกั คิดวิเครราะห์ได้ อย่างมี
ปประสิทธิภาพ มีการรวมกลุม่ เป็ นเครื อข่ายเพืพื่อแลกเปลี่ยนปประสบการณ์ระหว่
ะ างกัน ส่วนนในระดับโรงเรี ยนนั ้น พบว่า
โโรงเรี ยนมีมาตรรฐานการเรี ยนกการสอนที่สงู ขึ ้น สามารถเป็ นนแหล่งเรี ยนรู้ขอองชุมชน และะได้ รับคัดเลือกใให้ เป็ นโรงเรี ยน
ตตัวอย่าง โรงเรี ยนต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนนําร่องในด้
ง านต่างๆ
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ททุนการศึกษาสสําหรั บนักศึกษาสาขาธรณี
ษ
ววิทิ ยาและวิศวกกรรมเหมืองแแร่
บบริ ษัทฯ สนันับสนุนการผลิตตบุคลากรด้ านธธรณีวิทยาและวิวิศวกรรมเหมืองงแร่อย่างต่อเนื่อองเป็ นปี ที่ 7 โดยมอบ
ททุนการศึกษาแกก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 4 สาขาธรณี
ณีวิทยาและวิศววกรรมเหมืองแรร่ จํานวน 10 คคน จาก 4 สถาาบันการศึกษา
ไได้ แก่ จุฬาลงกกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเเชีียงใหม่ และะมหาวิทยาลัยสสงขลานคริ นทร์
ตตลอด 7 ปี ที่ผ่านนมามีนกั ศึกษาาที่ได้ รับการสนับั สนุนทังหมด
้
6 คน
68
ททุนสนับสนุนแแก่ โรงเรี ยนในจจังหวัดชายแดดนภาคใต้ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9
บบริ ษัทฯ มอบทุนสนับสนุนจํานนวน 1.5 ล้ านบบาท แก่โรงเรี ยยน 10 แห่ง ในเขตพั
ใ
ฒนาพิเเศษเฉพาะกิจจังั หวัดชายแดน
ภภาคใต้ ที่จงั หวัดดปั ตตานี นราธิววาส และยะลา เป็ นปี ที่ 9
ด้ านการพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
คค่ ายเพาเวอร์ กกรี น 10 “ความมหลากหลายททางชีวภาพกับบการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมและะคุณภาพชีวตที
ติ ย่ ั่งยืน”
บบริ ษัทฯ ร่วมกับคณะสิง่ แววดล้ อมและทรัพพยากรศาสตร์
มมหาวิทยาลัยมหิหิดล ดําเนินโคครงการ “ค่ายเพาเวอร์ กรี น”
ตต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 10 เสริ มสร้ างความรู้ คความเข้ าใจแก่
เยาวชนในด้ านวิวิทยาศาสตร์ สงิ่งแวดล้ อม เพืพื่อนําไปสูก่ าร
ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ล้ อมอย่างยัง่ ยืน ในปี 2558 ““ค่ายเพาเวอร์
กกรี น 10” จัดดขึ ้นภายใต้ แนวคิด “ความหลลากหลายทาง
ชีวภาพกับการกการพัฒนาสิ่งแววดล้ อมและคุณ
ณภาพชีวิตที่
ยัง่ ยืน” โดยมีมีนกั เรี ยนชันมั
้ ธธยมศึกษาปี ที่ 4-5 สาย
วิทยาศาสตร์ จํานวน 70 คน จากโรงเรี ยนทัว่ ปประเทศเข้ าร่วมกิ
ม จกรรมดังกล่าว
า เพื่อสร้ างแลละขยายเครื อข่าายเยาวชนด้ าน
วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม รวมททังเครื
้ อข่ายชาวว “ค่ายเพาเวอร์ร์ กรี น” ให้ กว้ างขวางยิ
ง
่งขึ ้น แลละในโอกาสฉลอองครบรอบ 10
ปี ของโครงการร บริ ษัทฯ จะพิจารณาคั
จ
ดเลือกกนักเรี ยนที่มีผลงานดี
ล
จากการร่วมค่ายในเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา
น จํานวน 4
คคน เพื่อไปทัศศนศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซียซึง่ เป็ นประเทศที่ได้ ชื่อว่ามีทรัพพยากรธรรมชาติและมีความหหลากหลายทาง
ชีวภาพมากในรระดับต้ นๆ ของงโลก เพื่อต่อยออดประสบการณ
ณ์การเรี ยนรู้ของงเยาชนไทยให้ กว้
ก างขึ ้น ครอบบคลุมหลากมิติ
ททั ้งในและต่างประเทศ
จจากการดําเนิน “ค่ายเพาเวอร์ร์ กรี น” ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมมา มีนกั เรี ยนเข้ข้ าร่วมค่ายดังกกล่าวแล้ วประมาาณ 640 คน
นนอกจากนี ้ได้ พฒ
ฒนาผู
ั
้ นําเยาวชชนด้ านสิง่ แวดล้ล้ อม เพื่อทําหน้น้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงแแก่เยาวชน “ค่าายเพาเวอร์ กรี น” รวมทั ้งขยาย
เครื อข่ายด้ านสิงแวดล้
ง่
อม รวมประมาณ 160 คน
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ด้ านการพัฒนาศักยภาพของเยยาวชน
โโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ
พือ่ สังคม 5
ปี 2558 โครงกการ “พลังเปลี่ยยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu
CChampions for Changge) สนับสนนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการททางสังคมรุ่นใหมม่ต่อเนื่องเป็ นปีปที่ 5 โดยมุ่ง
สสนับสนุน “กิจจการเพื่อสังคม” ที่ดําเนินกาารโดยเยาวชน
แและมุ่งเน้ นความมเชื่อมโยงระหวว่างธุรกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม
ด้ วยการใใช้ การบริ หารจัดการเชิ
ด
งธุรกิจ
ตตลอดจนคุณธรรรมในการดําเนินนกิจการเพื่อสังงคม ทังนี
้ ้
บบริ ษัทฯ
ได้ด้ สนับสนุนเงินททุนและส่งเสริ มศักยภาพของ
เยาวชนคนรุ่นใหหม่โดยผู้ประกออบการที่ผา่ นกาารพิจารณาในรอบแรกจํานวน 20 รายจะได้ รับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
พพัฒนาแนวคิดแและรูปแบบเชิงธธุรกิจ ในจํานววนนี ้ คณะกรรรมการจะคัดเลือกแผนธุ
อ
รกิจที่มมีีเป้าหมายชัดเจจนในการแก้ ไข
ปั ญหาหรื อพัฒนาสั
น งคมและสิงแวดล้
ง่
อม ขณ
ณะที่มีความเป็ นไไปได้ ในเชิงธุรกิจ ให้ เหลือจํานนวน 10 โครงกการ เพื่อรับทุน
โโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท นําไปดําเนินนงานในช่วง 3 เเดือนแรก จากนันจะมี
้ การคัดเลือกแผนธุรกิจจที่โดดเด่นและ
มีความคืบหน้ ามากที
ม ่สดุ จํานวนน 4 โครงการ เพื่อรับทุนโครงงการละไม่เกิน 200,000 บาทสําหรับดําเนินกิจการต่อเนื่อง
อีก 5 เดือน โดย
โ 4 กิจการที่ได้ รับการคัดเเลือกในปี 25588 นันเป็
้ นธุรกิจจที่เกี่ยวข้ องกับประเด็
ป นด้ านกาารพัฒนาสินค้ า
เกษตร การสร้ างเครื อข่ายอาสสาสมัคร การสส่งเสริ มแง่คดิ ดีๆ ให้ กบั เยาวชชนผ่านรายการรทีวีออนไลน์ แและการพัฒนา
ภภาชนะสําหรับเด็กที่ผลิตจากวัสั ดุธรรมชาติที่ปลอดภั
ป
ยต่อเด็กกและเป็ นมิตรตต่อสิ่งแวดล้ อม
ตตั ้งแต่เริ่ มดําเนินนงานในปี 2554 โครงการ Banpu
B
Champpions for Chaange ได้ ให้ กการสนับสนุนกิจจการเพื่อสังคม
จํานวนรวม 51 กิจการ ให้ มีโอกกาสทดลองดําเนิ
เ นกิจการเพื่อสสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี ้ ได้
สส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคมจํานวน 20 กิจการที่มีผลการดําเนินงานโดดเด่
น
นให้ห้ สามารถต่อยออดและพัฒนาศัศักยภาพตนเอง
เพื่อดําเนินการตต่อได้ อย่างยัง่ ยืน โดยตลอดระะยะเวลาดําเนินนงานโครงการ Banpu Cham
mpions for CChange ได้ ให้
คคําปรึกษา และะจัดการอบรมเพพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบบการเพื่อสังคมรุรุ่นใหม่ในด้ านตต่างๆ เช่น การพัฒนาโมเดล
ธุรกิจ การวางแผนด้ านการเงิน การวัดผลทางงสังคม การพัฒ
ฒนาแบรนด์ การบริ หารจัดการรทีมงาน และกาารบริ หารความ
เสีย่ งในการทําธุรกิจ เป็ นต้ น
สสโมสรเทเบิลเเทนนิสบ้ านปู
สสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู ได้ ดําเนินกิจกรรมมส่งเสริ มและพัฒ
ั นาทักษะ รวมทังเปิ
้ ดโลกทัศศน์ทางด้ านกีฬาาเทเบิลเทนนิส
ใให้ กบั นักกีฬาอยย่างต่อเนื่องผ่านกิ
น จกรรมที่หลาากหลาย ด้ วยความมุ่งหวังั ที่จะช่วยยกระะดับมาตรฐานด้ด้ านกีฬาเทเบิล
เทนนิสของไทยต่อไปในอนาคตต โดยในปี 25558 สโมสรฯ ยังคคงมุง่ สนับสนุนใให้ นกั กีฬาให้ เรีรยนรู้ที่จะพัฒนาาตนเองทั ้งทาง
ร่างกายและจิตใใจผ่านกิจกรรมมต่างๆ อาทิ การฝึ กซ้ อมประจําวั
า น การส่งนักกกีฬาเข้ าร่วมกาารแข่งขันในรายยการสําคัญทั ้ง
ใในและต่างประเเทศ การคัดเลืออกนักกีฬาที่มีผผลงานและจริยธรรมดี
ธ เด่นเดินทางไปร่
ท
วมฝึ กซ้ อมที่ศนู ย์ฝึกกีฬฬาเทเบิเทนนิส
แแห่งชาติที่เมืองเจิ ้งติ ้ง ประเทศจีีน เป็ นเวลา 6 เดือน (พฤศจิกกายน 2557 - เมมษายน 2558)
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ซึง่ เป็ นความร่วมมมือกันระหว่าง บมจ. บ้ านปูู สํานักงานใหญ
ญ่ กรุงเทพฯ
แและบริ ษัทย่อยใในประเทศจีน คือ Banpu Investmment (CChina) Ltd.
หหรื อ BIC เพื่อให้ นกั กีฬาไได้ รับการฝึ กซ้ ออมจากโค้ ชมืออาชีพ และ
แแลกเปลี่ยนเทคนิคสําคัญให้ แกก่นกั กีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยย นอกจากนี ้
ยังเป็ นโอกาสดีททีี่เยาวชนจะฝึ กกความรับผิดชออบและวินยั เรี ยนรู้ภาษา
แและวัฒนธรรมคควบคูไ่ ปกับเรี ยนรู้วิถีชีวติ ของนนักกีฬามืออาชีพพอย่าง
แแท้ จริงและเติบโโตขึ ้นแบบนักกีฬฬาเทเบิลเทนนินสมืออาชีพที่มีฝฝีี มือทัดเทียมนาานาชาติ
ปั จจุบนั สโมสรเททเบิลเทนนิสบ้ าานปูมีนกั กีฬาในนสังกัดและสมาชิก รวมประมมาณ 55 คนจากทัว่ ประเทศศ โดยสโมสรฯ
ยังคงมุ่งพัฒนามมาตรฐานและรระบบการบริ หารจัดการ ตลออดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬฬารายบุคคล รรวมทั ้งเพิ่มเติม
กิจกรรมในรูปแบบบอื่นๆ เพื่อปลู
ป กฝั งคุณธรรมมจริ ยธรรม ควาามมีวนิ ยั ความมสามัคคี โดยปีปี นี ้เป็ นปี ที่ 2 ที่สโมสรฯ จัด
กิจกรรมค่าย “สสโมสรเทเบิลเทนนนิสบ้ านปู สร้ าางแรงบันดาลใจจแก่เยาวชนในนพื ้นที่หา่ งไกล” ซึง่ ได้ รับการตออบรับเป็ นอย่าง
ดีจากเยาวชนในนจังหวัดปั ตตานีนี ยะลา นราธิธิวาส และขอนนแก่น สโมสรฯฯ เชื่อว่ากิจกรรรมนี ้จะเป็ นการปปลูกฝั งนักกีฬา
สสโมสรฯ ให้ มีจตอาสา
ิ
ทังยั
้ งชช่วยเพิ่มโอกาสกการฝึ กฝนทักษษะเทเบิลเทนนิสที่ได้ มาตรฐานใให้ กบั เยาวชนทีที่มีพรสวรรค์อยู่
แแล้ ว แต่ยงั ขาดโโอกาสฝึ กฝนฝี มือกับโค้ ชและนันักกีฬาระดับปรระเทศ
ตตลอดระยะเวลาากว่า 8 ปี ที่ผ่านนมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯฯ จํานวน 12 คคน ผ่านการคัดเเลือกเป็ นเยาวชชนทีมชาติ และ
นนักกีฬาของสโมมสรฯ จํานวน 10 คน สามมารถนําเอาควาามสามารถทางงด้ านกีฬาเทเบิลลเทนนิสสมัครเเข้ าศึกษาต่อใน
รระดับอุดมศึกษาา อีกทั ้งได้ รับราางวัลจากการแขข่งขันหลากหลาายรายการทังใน
้ นระดับประเทศศและระหว่างปรระเทศ
ด้ านการพัฒนาชชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
ภภายหลังจากที่บบริษัทฯ ฟื น้ ฟูชมชนบ้
มุ
านเขาสมมอคอน หมู่ที่ 11, 2 และ 3 ในน อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึง่ เป็ นชุมชนที่
ไได้ รับผลกระทบบจากภัยนํ ้าท่วมมปี 2554 ในระะยะเร่งด่วนแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ สงเสริ
ง่ มการพัฒนนาชุมชนทั ้งทางงด้ านเศรษฐกิจ
แและสังคมอย่างงต่อเนื่องตลอดเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ภายใใต้ โครงการส่งเเสริมการพัฒนาาอย่างยัง่ ยืนบ้ านเขาสมอคอน
จังหวัดลพบุรี ซึง่ ประกอบด้ วย 3 โครงกาาร ที่มีจดุ มุ่งหหมายหลักเพื่อสสร้ างการพัฒนาาที่ยงั่ ยืนผ่านกาารเสริมสร้ างขีด
คความสามารถแและทักษะที่จําเป็ป็ นต่อการประกกอบอาชีพ รวมมทังการสร้
้
างพลัลังสามัคคีภายใในชุมชน
โโครงการส่ งเสริริมการปลูกข้ าาวอินทรี ย์สินเหล็
เ ก
โโครงการส่งเสริมมการปลูกข้ าวอิอินทรี ย์สนิ เหล็ก มีวตั ถุประสงงค์เพื่อช่วยยกระะดับความสามารถในการผลิตตสินค้ าทางการ
เกษตรให้ มีผลผลิตที่ดีขึ ้น ในนขณะที่มีต้นทุนการผลิ
น
ตที่ลดลลง อันจะส่งผลให้
ผ เกษตรกรมีมีรายได้ ที่สงู ขึนเพื
้น ่อเสริ มสร้ าง
คความมัน่ คงทางงการเงินให้ แก่กกลุม่ สมาชิกชาววนา และช่วยยส่งเสริ มให้ กลุมสมาชิ
่
กชาวนนามีสขุ ภาพที่ดีขึขึ ้นเนื่องจากลด
กการใช้ สารเคมีในการปลูกข้ าว ซึง่ ผลผลิตปลาายปี 2557 ที่ผ่าานมาอยู่ในเกณ
ณฑ์ที่ดีมากเมื่อเเทียบกับผลผลิตตในปี ก่อนหน้ า
จึงส่งผลให้ บริ ษษััทฯ ต่อยอดโครรงการฯ ในปี 25558 ด้ วยการมุ่งงส่งเสริมให้ เกิดดการพัฒนาอย่าางยัง่ ยืน โดยบบริ ษัทฯ ร่วมมือ
กับสมาชิกกลุม่ นนาอินทรี ย์สินเหหล็ก และชาวบ้บ้ านในชุมชนเพิพิ่มมูลค่าผลผลิตตด้ วยการเปิ ดตัตัวแบรนด์ข้าวสินนเหล็กพันธุ์แท้
““ข้ าวกล้ องอินทรีี ย์สนิ เหล็ก เขขาสมอคอน” ที่สมาชิกกลุม่ นนาอินทรี ย์สนิ เหหล็ก และชาวบบ้ านในชุมชนมีมีสว่ นร่วมในทุก
กกระบวนการพัฒ
ฒนาสินค้ าตั ้งแตต่ขั ้นตอนการปลลูก การแพ็คลงงบรรจุภณ
ั ฑ์สญ
ญญากาศ
ู
การจจัดจําหน่าย รับบคําสัง่ ซื ้อ และ

หน้ า 1844

สส่งผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ในนปี นี ้ได้ จดั จําหนน่าย “ข้ าวกล้ องงอินทรี ย์สินเหล็ก็ เขาสมอคอนน” ไปแล้ วกว่า 5,200
5
ถุง ผ่าน
โโปรแกรมส่งเสริรมการขาย สื่อประชาสัมพันธ์ การร่ววมในอีเว้ นต์ต่างงๆ และช่องงทางการขายออนไลน์เฟซบุ๊ค
wwww.facebookk.com/sinleksaamorkhon ใในปี นี ้ บริษัทฯ เข้ ามาช่วยเรื่ องการสร้ างกการรับรู้ด้านแบรนด์และสินค้ า
สําหรับแผนในออนาคต จะส่งเสสริ มให้ ชาวบ้ านนขยายช่องทางกการจําหน่ายไปปสูร่ ้ านค้ าชุมชนน และร้ านค้ าออนไลน์ ในอีก
22-3 ปี ข้ างหน้ า
กกองทุนปุ๋ยกลุ่มมสัจจะชาวนาา บ้ านเขาสมออคอน
ใในปี 2558 บริ ษษััทฯ ได้ ติดตามความคืบหน้ ากการดําเนินงานกกองทุนปุ๋ยกลุม่ สสัจจะชาวนา บ้ านเขาสมอคอนนอย่างต่อเนื่อง
โโดยเข้ าร่วมประะชุมประจําเดือน เพื่อรับฟั งรายงานความคืบหน้ าในการดําเเนินงานและเพื่ออให้ คําแนะนําด้ านการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ในปี นี ้สมาชิกกจํานวน 33 ราาย จากสมาชิกจจํานวน 51 รายย ขอกู้ยืมปุ๋ ยทังงสิ
้ ้น 673 ถุง หหรืื อ คิดเป็ นเงิน
4420,135 บาท ซึง่ เป็ นจํานวนทีที่น้อยลงกว่าปี กก่อน ทังนี
้ ้เป็ นผผลมาจากสภาววะขาดแคลนนําซึ
้า ง่ เป็ นอุปสรรคคสําคัญต่อการ
ททํานาในชุมชน ด้ วยเหตุนี ้คณ
ณะกรรมการกอองทุนฯ จึงได้ด้ รวมกลุม่ ปรึกษษาหารื อเพื่อสรุปปหลักเกณฑ์ในการพิ
น
จาราณา
ออนุมตั ิเงินกู้ให้ แก่สมาชิกที่ต้องการกู้เงินจากกองทุนฯ ไปดําเนิ
เ นโครงการอาาชีพอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการกู้ยืมปุ๋ย
โโดยในปลายปี 2558 คณะกรรรมการกองทุนฯ ได้ อนุมตั ิให้ ก้ ยืู มเงินจากกองงทุนฯ เพื่อดําเนินิน “โครงการแปปลงสาธิตที่ทํา
กินอย่างยัง่ ยืน” ซึง่ มีวตั ถุประะสงค์เพื่อสร้ างออาชีพและรายไดด้ ให้ กบั สมาชิกที่เข้ าร่วมโครงกการ และเพื่อเป็ป็ นแปลงสาธิต
กการปลูกพืชทางงเลือกให้ กบั เกษษตรกรบ้ านเขาสสมอคอน ซึง่ เป็ป็ นโครงการที่เกิดจากการรวมกกลุม่ สมาชิกกองทุนฯ จํานวน
110 คน การบบริ หารจัดการกกองทุนฯ และกิกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในปี นี ้ได้ สะท้ อนให้ เเห็นถึงความเปลีลี่ยนแปลงด้ าน
กกระบวนการคิดดเพื่อปรับแนวทางการบริ หารจัดั การกองทุนฯ ที่ม่งุ หวังให้ เกิดผลประโยชน์น์อย่างยัง่ ยืนให้ กักบสมาชิกและ
ชชุมชนมากยิ่งขึน้น
โโครงการปลูกมมะนาวนอกฤดูดูกาล
หหลังจากที่บริษัททฯ สนับสนุนต้ นมะนาว
น
114 ตต้ น และปั จจัยอื่นๆ เพื่อการเพพาะปลูก แก่สมมาชิกโครงการจํานวน 39 ราย
แและเริ่มดําเนินโโครงการปลูกมะะนาวนอกฤดูมาาตังแต่
้ วนั ที่ 5 ธันวาคม 25556 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ปนอาชีพที่สร้ าง
รรายได้ เสริ มนอกกฤดูทํานาให้ แกก่สมาชิกโครงกาาร ปั จจุบนั สมาชิ
ส กต่อยอดปปลูกต้ นมะนาวเพิ่มเติมนอกเหหนือจากที่ได้ รับ
กการสนับสนุนจาากบริ ษัทฯ เป็ นนจํานวน 137 ต้ น โดยสมาชิกได้ รวมกลุม่ แลกกเปลีย่ นความรูรู้ ประสบการณ์
ณ์และเทคนิคใน
กการปลูกอย่างต่ต่อเนื่องเสมอมาา ตลอดปี 25588 บริ ษัทฯ ลงพื ้้นที่เพื่อติดตามผลโครงการกับบสมาชิกทุกคนใในทุกเดือน อีก
ททั ้งยังให้ การสนับั สนุนด้ านองค์ค์ความรู้ในการตตอนกิ่งมะนาวเพพื่อจําหน่ายเพิ่มมเติม ทังนี
้ ้เพพื่อส่งเสริ มให้ สสมาชิกสามารถ
สสร้ างรายได้ เพิม่มเติมจากต้ นมะนาวที่มีอยู่เดิม
โโครงการส่ งเสริริมอาชีพการปปลูกชะอม
บบริ ษัทฯ ได้ สนับบสนุนต้ นชะอม 1,430 ต้ น แก่เกษตรกรที
เ
่สนใใจร่วมโครงการปปลูกชะอมเมื่อววันที่ 25 เมษายยน 2557 โดย
มีสมาชิกร่วมโครงการจํานวน 20 ราย ซึง่ นอกกจากจะเป็ นกาารร่วมส่งเสริ มออาชีพสร้ างรายไได้ แล้ ว ยังทําให้ห้ ชมุ ชนเกิดการ
แแบ่งปั นผลผลิตกกันแบบ “ครัวชชุมชน” รวมกลุมเพื
่ ่อแลกเปลีย่ยนประสบการณ
ณ์ ร่วมเรี ยนรู้และแก้
ล ปัญหาวิธธีีการดูแลรักษา
ต้ นชะอม รววมทังการรวบรว
้
วมผลผลิตและส่งขาย โดยบบริิ ษัทฯ ลงพื ้นทที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการของ
สสมาชิกทุกคนในนทุกเดือน
หน้ า 1855

ด้ านการพัฒนาชชุมชน










การพัฒนนาด้ านสาธารณ
ณูปโภค เหมืองงลําพูนได้ สร้ างฝายขนาดเล็
ง
กที่บ้านนากลาง ตําบลผายอง ออําเภอลี ้เพื่อใช้
สําหรับกาารเกษตรของหมูมู่บ้าน และเพื่ออเก็บความชุ่มชื ้น้นให้ กบั ป่ าต้ นนํ ้า นอกจากนียั้ยังได้ ซอ่ มแซมถนนนส่วนที่ชํารุด
ในเขตตําบบลลี ้เพื่อให้ สามมารถสัญจรได้ สสะดวกตามปกติติ
การพัฒนนาด้ านสาธารณ
ณสุข เหมืองลําาพูนจัดกิจกรรมม “หน่วยแพทย์์เคลื่อนที่” ให้ บริ การตรวจสุขภาพบริ
ภ
การด้ าน
ทันตกรรมมและให้ ความรู้เกี
เ ่ยวกับสุขภาพพแก่ชาวบ้ านในนหมู่บ้านบ้ านโฮฮ่งและบ้ านแวนน-นาริ น โดยไไม่คดิ ค่าใช้ จ่าย
นอกจากนีนี ้ยังส่งเสริ มโครรงการธนาคารขขยะที่หมู่บ้านบ้ าานโฮ่งซึง่ ดําเนินนการโดยกลุม่ แแม่บ้าน โดยทาางกลุม่ ฯ ได้ นํา
รายได้ สว่ นนหนึง่ บริ จาคให้ห้ วดั และหมู่บ้านนเพื่อทํากิจกรรมสาธารณะ
การพัฒนนาด้ านการศึกษา ในปี การศึศึกษา 2558 เหมืองลําพูนไดด้ มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนนนักศึกษาจาก
ชุมชนในเขขตเหมืองรวมทัทังสิ
้ ้น 95 ทุน รวมเป็
ร นเงินทังสิ
้ สิ ้น 200,000 บบาท ทังนี
้ ้ทางเหหมืองได้ มอบทุนนการศึกษาแก่
เด็กนักเรี ยนในชุ
ย
มชนรอบบเหมืองอย่างต่อเนื
อ ่องมาตลอดดระยะเวลา 7 ปี นับตั ้งแต่ปี 2552 จนปั จจุบบันรวมเป็ นเงิน
ราว 1,6000,000 บาท ขณ
ณะเดียวกันเหมืมองลําพูนร่วมจัดั กิจกรรมวันเด็ด็กแห่งชาติ และะสนับสนุนกิจกกรรมต่างๆ ของ
โรงเรี ยนในนชุมชนรอบๆ เหมืองอย่างตต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังได้ ทําโโครงการเกษตรรเพื่ออาหารกลาางวันโดยจัดทํา
แปลงปลูกกผักและโรงเรื อนเพาะเห็ดให้ กกับั โรงเรี ยนบ้ านก้ ออีกด้ วย
การพัฒนนาด้ านศาสนาและประเพณีท้ องถิ่น เหมืองลํ
ง าพูนร่วมทอดดกฐิ น ถวายเทียนพรรษาให้
ย
กบบวั
ั ด 9 วัด ร่วม
เป็ นเจ้ าภาาพเทศน์มหาชาาติชาดกเพื่อร่วมมทํานุบํารุงพระะพุทธศาสนา ร่วมพิธีบวงสรวงงศาลหลักเมืองงลี ้ รดนํ ้าดําหัว
ผู้สงู อายุแและข้ าราชการชัชันผู
้ ้ ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรา
ง
านต์เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธธรรมประเพณีแและสร้ าง
ความสัมพพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
การพัฒนนาด้ านเศรษฐกิกิจ เหมืองลลําพูนสนับสนุนนกิจกรรมพัฒนาาอาชีพเพื่อช่วยเสริ
ย มสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน
ด้ วยการจัดั โครงการปุ๋ยหหมักบ้ านแวนนาาริ น และจัดศึ
ด กษาดูงานให้ห้ กบั ตัวแทนของงชุมชนเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้ างคความตระหนักเเรืื่ องการพึง่ พาตตนเอง ปี 25588 เหมืองลําพูนนได้ รับรางวัลสถถานประกอบกาารเครื อข่ายที่มี
การดําเนินนงานด้ านความมรับผิดชอบต่อเนื
เ ่อง (CSRR-DPIM) จากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงออุตสาหกรรม

สสาธารณรัฐอินนโดนีเซีย
PPT.Indo Tambaangraya Megahh Tbk (ITM) ซึง่ เเป็ นบริ ษัทย่อยขของบริษัทฯ ที่ดดํําเนินธุรกิจถ่านนหินในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย

ไได้ ให้ ความสําคัญ
ั ในการดําเนินนกิจกรรมความมรับผิดชอบต่อสสังคม และกิกิจกรรมพัฒนาชชุมชนเท่าเทียมมกับการบริหาร
จัดการเหมือง ITTM ดําเนินกิจกกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมตามแนวทางกการดําเนินงานขของบริ ษัทฯ ที่เน้นนการส่งเสริ ม
กการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั
ง ง่ ยืน โดย ITTM เน้ นเรื่ องกาารช่วยยกระดับการศึกษาของนนักเรี ยน ครู แและอาสาสมัคร
ภภายในประเทศเป็ นหลัก และดดําเนินกิจกรรมพพัฒนาชุมชนที่เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอองชุมชนบริ เวณ
ณรอบเหมือง 5
แแห่งบนเกาะกาลิลิมนั ตัน ได้ แก่ อินโดมินโค โจจ-ร่ง คิทาดิน ทรู
ท บาอินโด แลละบาริ นโต
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ใในปี 2558 ITM ได้ ดําเนินกิจกรรรมความรับผิดชอบต่
ด
อสังคม ดังต่อไปนี ้
• จัดเวิร์คชอปสําาหรับนักเรี ยนระะดับชันประถม
้
ศึกษาภายใต้ แแนวคิด “รักษ์ โลก”
ล ซึง่ เป็ นส่วนนหนึง่ ของกิจกรรรมในโครงการ
Mining for Chhildren ขึ ้นที่ชมชนรอบเหมื
มุ
อง เหมืองอินโดมิมินโค-บอนตัง เหมื
เ องทรูบาอินนโด เหมืองโจ-ร่ร่ง และ เหมือง
บาริ นโต โดยมีมีนกั เรี ยน 537 คน
ค และครู 60 คน เข้ าร่ วมกิจกรรม
ก
• จัดเวิร์คชอปสําาหรับครูสาขาปประถมศึกษาภาายใต้ แนวคิด “รักษ์ โลก” ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่งของกิจกรรมภภายใต้ โครงการ
Smart Teaching โดยมีครูจํานวน 30 คนจากโรงเรี ยนระดับประถมศึ
บ
กษาจจากบริ เวณใกล้ล้ เคียงเข้ าร่วมกิจจกรรม
ใในปี 2558 ITM ได้ ดําเนินกิจกรรรมพัฒนาชุมชชน ดังต่อไปนี ้
• การพัฒนาด้ าานสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน สร้ างระบบประปปาประจําหมู่บ้าานที่บ้าน Santtan Tengah รรวมถึงปรับปรุง
ถนนและสะพาานในหมู่บ้านต่าางๆ เพื่อช่วยให้ห้ คนในชุมชนสัญจรได้
ญ ปลอดภัยั มากยิ่งขึ ้น
• การพัฒนาด้ าานเศรษฐกิจแลละสร้ างรายได้ด้ บริ ษัทฯ จัดั อบรมด้ านการพัฒนาอาชีพ โดยมีรายละเเอียดการอบรม
ดังต่อไปนี ้
ั นาความเป็ นผู
น ้ ประกอบการ และการอบรมเรื่ องทักษะการรขับขี่ ที่หมู่บ้าน Bontang Lestari
• อบรมพัฒ
• อบรมเรื่ องเครื่ องจักรยนนต์ ที่หมูบ่ ้ าน BBesiq Bermai และ Benanginn
• อบรมเรื่ องการเกษตรสมัยใหม่ ที่หมู่บ้าน Bangun RRejo โดยเน้ นการบริ หารจัดการรแปลงข้ าวโพด ถัว่ และพริก
ฟ มเลี ้ยงไก่ ฟาาร์ มเลี ้ยงปลาที่หมู่บ้าน
นอกจากนี ้ บริริ ษัทฯ ยังดําเนินนโครงการส่งเสริิ มการสร้ างรายยได้ อนื่ ๆ เช่น ฟาร์
บริ เวณรอบเหหมืองอีกด้ วย
• การพัฒนาด้้ านการศึกษา บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับบการพัฒนาด้ าาน การศึกษา เเพราะเป็ นอีกสิ่งงหนึง่ ที่จะทํา
ให้ ชมุ ชนมีการรพัฒนาอย่างเข้ข้ มแข็งและยัง่ ยืน ซึง่ ในรอบปี 2558 ได้ ดําเนินนการดังต่อไปนีนี ้
• มอบทุนการศึ
น กษาให้ นกั เรี ยนและนักศึกษาตังแต่
้ ระดัดับประถมศึกษาาจนถึงระดับมหหาวิทยาลัย
• มอบทุนต่
น อเนื่องให้ เยาววชนในหมู่บ้านนศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล โดดยได้ เชิญชวนใหห้ กลับมา ทํางาานในชุมชน
เมื่อจบกการศึกษา เพื่อเเป็ นกําลังหลักในนการพัฒนา ด้ านสุขภาพอนาามัยของชุมชนในอนาคต และมมอบ
ทุนการศึศึกษาเพิม่ เติมใให้ เยาวชนในชุมมชนในสาขาศึกกษาศาสตร์
• สนับสนุนุนครุภณ
ั ฑ์อย่างงต่อเนื่อง เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ตู้ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนน รวมถึงหนังสือ ให้ โรงเรี ยน
ต่างๆ รรวมถึงการจัดอบบรมการทักษะกการใช้ ภาษาให้ห้ แก่ผ้ สู งู อายุ แลละคนที่ขาดโอกกาสในการเข้ าถึงการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
• จัดการศึศึกษานอกโรงเรีรยนให้ ประชาชนน 6 หมูบ่ ้ านอย่
น างต่อเนื่องเพพื่อช่วยผู้ด้อยโออกาสให้ ได้ รับกการศึกษาสูงขึ ้น
จนกระททัง่ สามารถประกกอบอาชีพได้
• ส่งเสริ มใให้ โรงเรี ยนมัธยมปลาย
ย
Teweeh Timur เป็ นโรรงเรี ยนที่เป็ นมิตตรต่อสิง่ แวดล้ ออมตามมาตราฐฐาน Adiwiyata
ทีกําหนดโดยกระทรวงททรัพยากรและปป่ าไม้
• การพัฒนาด้ าานสุขภาพอนาามัยและ สาธารณสุขมูลฐฐาน บริษัทฯ ได้ สนับสนุนการพั
ก ฒนาสุขภาาพอนามัยของ
ชุมชนให้ ครอบคลุมตังแต่
้ เด็กแรกเกิ
ก
ดจนถึงงกลุม่ ผู้สงู อายุออย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมด้ าานอนามัย สําหหรับแม่และเด็ก
้ หหลังแต่งงาน ชช่วงตังครรภ์
้
จนกระทัง่ คลอด พร้ อมทังสนั
้ บบสนุนอาหารเสริิ มให้ กบั ทังแม่
้
ตรวจสุขภาพใหห้ ผ้ หู ญิงตังแต่
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ตังแต่
้ ช่วงตังคร
้ รรภ์ และเด็กก่ออนวัยเรี ยน นอกจากนี ้ยังจัดหน่
ห วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพให้
ภ
กบั นักเรีรี ยนในโรงเรี ยน
และจัดกิจกรรมมเพื่อเสริ มสร้ างงสุขภาวะ และแแก้ ปัญหา สุขภาพของเด็กนักเเรีี ยน
• การอนุ รักษ์ สสิ่ิ งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ร่ วมมื อกับหหน่วยงานภาครรั ฐระดับท้ อ งถิ่ นและชุมชนป ลูกต้ นไม้ พัน ธุ์
Duabangamooluccana and Reutealistrisperma blancoo (airy show) ที่เหมืองเอ็มบาลุต โดยมีวตตถุ
ั ประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์ พนั ธุ์ไม้ หายาก รักษาาหน้ าดินเพื่อช่ววยเก็บความชืนในดิ
้น นไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังสนับสนุนกการจัดกิจกรรม
เกี่ ย วกับการอ นุรักษ์ สิ่งแวดล้ล้ อม เช่น การจจัดอุปกรณ์ แล ะการอบรมเรื่ อองการรี ไซเคิล ใใยมะพร้ าวเพื่ ออผลิ ตเชื อ กใช้
ครัวเรื อนที่หมู่บ้ าน Santan Tengah การรจัดตั ้งธนาคารรขยะประจําหมมู่บ้าน และการรฟื น้ ฟูป่าชายเลลนที่ Bontang
Lestari
ค
มพันธ์ กกัับชุมชน บริ ษษััทฯ สนับสนุนกิจกรรมด้ านกาารส่งเสริ มการสืสืบสานวัฒนธรรรมและสืบทอด
• การส่ งเสริมความสั
ศาสนาในชุมชนรอบเหมือง พร้
พ อมทังช่
้ วยเหลืลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ เช่น ไฟไหม้ หรื อ นํ ้า้าท่วม เป็ นต้ น
สาธารณรัฐประชาาชนจีน
Banpu Invesstment (Chinaa) Ltd. หรื อ BIC บริ ษัทย่อย ของบริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจไฟฟฟ้ าในสาธารณรัรัฐประชาชนจีน
ได้ สงงเสริ
่ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ านสังคม การรพัฒนาชุมชน และการอนุรักกษ์ สิ่งแวดล้ อม รวมทังกิ
้ จกรรรมส่งเสริ มการ
ลงทุนในมณฑลที
น
่บริิ ษัทฯ เข้ าไปดดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพืพื่อสร้ างความสัมั พันธ์ที่ดีระหว่ว่างประเทศไทยยกับประเทศจีน
และเเป็ นการดําเนินงงานตามนโยบาายความรับผิดชชอบต่อสังคมในนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษษัท อีกด้ วย อาทิ ในธุรกิจการ
ผลิตและจําหน่ายไออนํ ้าให้ กบั ท้ องถิถิ่น ซึง่ เป็ นสาธธารณูปโภคขั ้นพืพื ้นฐานประเภททหนึง่ นั ้น โรงไฟฟฟ้าจะต้ องสามมารถจ่ายไอนํ ้า
ไ ขาดช่วงของ
ได้ อยย่างสมํ่าเสมอไมม่ขาดช่วงโดยเฉฉพาะในช่วงฤดูดูหนาว ดังนัน้ การบริ หารการรผลิตไฟฟ้าให้ มีความมัน่ คง ไม่
โรงไฟฟฟ้าพลังความร้้ อนร่วมทั ้ง 3 แแห่งของ BIC แสดงให้ เห็นถึงคความรับผิดชอบบต่อสังคมของบบริ ษัทฯ นอกจาากนี ้ BIC ยังให้
การสสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนใในบริ เวณใกล้ เคียงกับเหมืองถถ่านหินและโรงไไฟฟ้าในหลายๆๆ ด้ าน ดังต่อไปปนี ้
กการพัฒนาด้ านการศึกษา
 มอบทุนสนนับสนุนจํานวนน 50,000 หยววน และบริ จาคคเครื่ องปรับอากกาศจํานวน 4 เครื่ อง หรื อเป็ปนเงิน 30,000
หยวนเพื่ออใช้ ในการพัฒนนาสภาพแวดล้ ออมเพื่อการเรี ยนนรู้แก่โรงเรี ยนเด็ด็กพิเศษหลวนหหนานบ้ านปู ซึง่ เป็ นโรงเรี ยน
เด็กพิการขของเมืองหลวนนหนาน มีนกั เรี ยนหู
ย หนวก เป็ นใใบ้ พิการทางด้ านร่างกายและะสมองอยูท่ งหม
ั ้ มด 98 คน และ
มีครูผ้ ดู แู ล 34 คน ซึง่ บริ ษษัทฯ ได้ ให้ การสสนับสนุนต่อเนื่อองมาเป็ นปี ที่ 8 รวมเป็ นเงินกวว่า 560,000 หยยวน และตังแต่
้
ปี 25555 โรงเรี ยนเด็กกพิเศษหลวนหนนาน
บริ ษัทฯ เป็ป็ นโรงเรี ยนเดียวในจังหวัดเหออเป่ ย
ที่ให้ การศึกษาฟรี โดยไม่เเสียค่าใช้ จา่ ยแตต่
อย่างใด
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กการพัฒนาด้ านกีฬา
 มอบทุนสนนับสนุนจํานวนน 150,000 หยววนแก่สโมสรเทเบิลเทนนิสแห่งชาติ
ง เมืองเจิ ้งติ ้้ง ซึง่ เป็ นสโมสรรระดับประเทศ
ที่มีชื่อเสียยงในการฝึ กอบรรมและพัฒนานันักกีฬาเทเบิลเททนนิสระดับชาติติ รวมทั ้งเป็ นสสถานที่ฝึกอบรมมผู้ฝึกสอนจาก
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
 BIC มอบททุนสนับสนุนจําานวน 30,000 หหยวน ร่วมกับสมาคม
ส
Assocciation of Foreign Investmennt Enterprises
ให้ แก่โรงเรีรี ยนประถมเฉียยนเฟิ ง
เพื่อใช้ ในการสร้้ างสนามบาสเเก็ตบอลและปรัรับปรุ งสิง่ อํานวยความสะดวก
ทางด้ านกีกีฬา โรงเรี ยนนประถมเฉียนเฟิฟิ งเป็ นโรงเรี ยนนที่มีนกั เรี ยนเป็ นนเด็กกําพร้ ามากกว่าครึ่งหนึง่ ขของจํานวนเด็ก
ทั ้งหมด
 เหมืองเฮ่อปี
อ ้ มณฑลเหอหหนานมอบทุนสสนับสนุนจํานวนน 100,000 หยวน สําหรับการรสร้ างสนามบาาสเก็ตบอลและ
ลานโต๊ ะเททเบิลเทนนิสให้ แก่ชมุ ชนใกล้ โรรงเรี ยนมัธยมเหหอซาน ซึง่ ปี นี ้นับว่าเป็ นปี ที่ 6 ที่เหมืองเฮ้ อปี ไ้ ด้ ให้ การ
สนับสนุนต่อเนื่องในการชช่วยส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาาพชีวติ ของคนในนชุมชนรอบเหมืมือง
 เหมืองเกาาเหอมอบทุนสนนับสนุนจํานวน 145,800 หยวน ในกการปรับปรุงสิงอํ
ง่ านวยความสะดวกในสนาม
แบดมินตันั และอุปกรณ์ออกกํ
อ าลังกายใให้ แก่ชมุ ชนหมู่บ้บานเห่าเจียจวงง
กการช่วยเหลือสังั คม




เหมืองเกาาเหอมอบทุนสนนับสนุนจํานวน 180,000 หยวนนแก่หมู่บ้านเห่า เจียจวง เพื่อใใช้ ในการฟื น้ ฟูสภาพวั
ส
ด
เหมืองเกาาเหอมอบทุนสนนับสนุนจํานวน 74,100 หยวนนแก่หมู่บ้านจิ่ว เพื
เ ่อเป็ นค่าใช้ จา่ายในการสร้ างหห้ องประชุม
BIC มอบทุนสนับสนุนจํานวน
า 30,000 หยวนให้ แก่เด็กกผู้หญิงอายุ 6 เดือน ที่พกั อยูกั่ บ New Hope Foundation
้ง นเนื่องจากคววามผิดปกติทางงร่างกาย)
(มูลนิธิที่รับเลี ้ยงดูเด็กทาารกที่ถกู ทอดทิงอั
เพื่อเข้ ารับกการรักษาผ่าตัด
โรคหัวใจทีที่โรงพยาบาล Oasis
O International
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แแนวทางปฏิบตัติเิ พิ่มเติมเกี่ยวกั
ว บการป้องกักันการมีส่วนเกีกี่ยวข้ องกับกาารคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตตนารมณ์การต่ออต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในโคครงการแนวร่วมมปฏิบตั ิของภาคคเอกชนไทยใน
กการต่อต้ านทุจริรต (The Privatte Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
้ ปี 2553 และให้
คความร่วมมือสนันับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี ้แจงหรื อออบรมสัมมนาเกีกี่ยวกับโครงการรดังกล่าวอย่าง
ตต่อเนื่อง ในปี 25556 นําเสนอกาารประเมินตนเอองตามแบบ Seelf Evaluation Tool ของ CACC ต่อคณะกรรมมการตรวจสอบ
คคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลแลละสรรหาและคณะกรรมการบริิ ษัท
หน่วยงาาน Risk Manaagement ได้ เพิมการประเมิ
่
นความเสี
ค
่ยงของกการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นในกระบบวนการทํางาน
ใในการวางแผนงงานประจําปี แลละจัดเตรี ยมแนววทางป้องกันหรืรื อแก้ ไข โดยเริ่มมตังแต่
้ ปี 25577 มีการติดตาม ทบทวนความ
เสีย่ งดังกล่าวไตตรมาสละครัง้ แและรายงานต่อคคณะกรรมการบบริ ษัทอย่างน้ อยยปี ละ 2 ครัง้
ในปี 25557 บริ ษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้ เบาะแแส (Whistle bllowing Policyy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและ
กกระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื่อสอดสส่องพฤติกรรมทีที่เป็ นการทุจริ ตต่อองค์กรและผผู้ที่มีสว่ นได้ เสียยอื่นๆ
และะมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็ด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจจัดการการทุจรตในองค์
ริ
กร (FFraud Managgement Com
mmittee) และ
นนําเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารรณาต่อไป
ในปี 2557 บริ ษัทฯ รวบรวมแนวปปฏิบตั ิที่มีอยู่แล้ วในองค์กรเพื่ออความชัดเจนแลละรองรับนโยบบายการต่อต้ าน
ททุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti Coorruption Policcy) เสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณ
ณะกรรมการบริริษัท พิจารณา
แและอนุมตั ินโยบบายฯ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ จัดทําเอกสารรแนวปฏิบตั ทิ ี่รอองรับพร้ อมกับแแบบสํารวจเพื่ออการประเมินตนนเอง นําเข้ าสู่
กกระบวนการรับรองของ CAC และได้ การขึ ้นททะเบียนรับรองเเป็ นบริษัทที่เป็ นนต่อต้ านทุจริ ตคคอร์ รัปชัน่ เมื่อเดืดือนกรกฎาคม
22558
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11. การรควบคุมภายยในและการรบริหารจัดการความเสี
ก
่ ยยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อกการควบคุมภายยในและการบริหหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้ นให้ มีการวางระบบการ
น รกิจ โดยฝ่ าายจัดการ ผู้บบริิ หาร และพนนักงานทุกคนมี
ควบคุมภภายในที่ครอบคคลุมทุกกิจกรรมมอย่างเหมาะสมมกับการดําเนินธุ
หน้ าที่คววามรับผิดชอบรร่วมกันในการพัพัฒนา และปรับบปรุงระบบการรควบคุมภายในนให้ มีประสิทธิภาพยิ
ภ ่งขึ ้น โดยคคํานึงถึงต้ นทุน
และประโยชน์ที่จะได้ รับ พร้ อมทังกํ
้ าากับดูแลให้ มีการนํามาปรับใช้ช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิสิทธิผลสูงสุด เเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ง งครัด ทังนี
้ ้
การดําเนินินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นไปตาามข้ อกําหนดขอองกฎหมาย นโโยบายและระเบีบียบภายใน ของงบริ ษัทฯ อย่างเคร่
คณะกรรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่สสอบทานและติดตามประเมิ
ด
นคความเพียงพอขอองระบบการคววบคุมภายในให้ห้ มี
ประสิทธิธภาพและประสิสิทธิผลโดยครอบบคลุมการใช้ ทรัพยากร การดดูแลรักษาทรัพยย์สนิ การรายงงานทางการเงินนการบัญชีและ
ง
ภายในทําหน้ าที่สอบทานการดําเนินกิจกรรมตต่างๆ ของกลุม่
รายงานอือื่นๆ ให้ มีความมถูกต้ องเชื่อถือได้ โดยสํานักงานตรวจสอบภ
บริ ษัท พร้
พ อมทังให้
้ คําปปรึกษาและข้ อเสสนอแนะเพื่อปรัรับปรุงระบบการควบคุมภายในนให้ มีประสิทธิภาพและประสิ
ภ
ท ผล บริ ษัทฯ
ทธิ
มีการบริ หารจัดการควาามเสีย่ งที่เกี่ยวข้ข้ องให้ อยูใ่ นระดดับที่ยอมรับได้ ตอบสนองต่ออความเสี่ยงที่มีกการเปลี่ยนแปลลง เพื่อให้ เกิด
น่
างสมเหตตุสมผลว่าบริ ษัทฯ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสสงค์ตามพันธกิจจและกลยุทธ์ขอองบริ ษัทฯ
ความมันใจอย่
ในการประชุมมคณะกรรมการรบริษัท เมื่อวันที่ 27 มกราคมม 2559 คณะะกรรมการบริษัททได้ ประเมินระบบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลกการประเมินการรควบคุมภายในนของฝ่ ายบริหารที
า ่ผา่ นการพิจารณาของคณะะกรรมการตรวจจสอบตาม
แบบการรประเมินความเเพียงพอของระบบบการควบคุมมภายในตามที่สสํํานักงานคณะกกรรมการกํากับหลักทรัพย์และะตลาด
หลักทรัพพย์ (ก.ล.ต.) กําาหนดตามกรอบบของ COSO
O (The Comm
mittee of Sponnsoring Organnizations of thhe Treadway
Commisssion) ซึง่ ครอบบคลุมการควบคุมภายในองค์์กร การประเมินนความเสี่ยง การควบคุ
ก
มการรปฏิบตั ิงาน ระะบบสารสนเทศ
และการสืสื่อสารข้ อมูล แและระบบการติดตาม ซึง่ ผลกาารประเมินโดยรรวมบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุ
ะ
มมภายในที่เพียงงพอ เหมาะสม
และมีประสิ
ร ทธิผล
ค
ตรวจสอบ สรุ ป
คณะกรรมการบริ ษัท มีความมเห็นต่อระบบกการควบคุมภายยในของบริ ษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการต
สาระสําคัคญ ดังนี ้
1. การรควบคุมภายใในองค์ กร
บริ ษัทฯ
มีความมุ่งมัน่ และส่
แ งเสริ มให้ องค์กรมีสภาพแแวดล้ อมของการรควบคุมภายในนที่ดี
มีประะสิทธิภาพและ
า
่กําหนนดไว้ โดยได้ กําหหนดโครงสร้ างกการบริ หารและกการมอบหมาย
ประสิทธิธผล เพื่อให้ สามมารถดําเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที
มีสายกาารบังคับบัญชา อํานาจการอนนุมตั ิ และการแแบ่งแยกหน้ าที่ใในส่วนงานที่สาําคัญเพื่อให้ เกิดดการตรวจสอบ
งานที่ชดดเจน
ั
ถ่วงดุลระะหว่างกัน
า ให้ เหมาะะสมอย่างสมํ่าเเสมอ เพื่อให้
โดยได้ ปรับปรุ งนโยบายและรระเบียบวิธีปฏิบบัตั ิงานสําคัญต่างๆ
สอดคล้ อองกับสภาวะเศรษฐกิจ กฎระะเบียบที่เกี่ยวข้้ องต่างๆ ที่มีการเปลี
ก
ย่ นแปลลง บริษัทฯ มุ่งเน้ นการสรรรหาและบริ หาร
ทรัพยากกรบุคคลอย่างมีมีมาตรฐาน
และพิจารณาการให้ ผผลตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์์กร
สมเหตุสสมผล เชื่อมโยงกับผลสําเร็ จขของการปฏิบตั ิงาน รวมทังให้
้ ความสําคัญกับบการพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร โดยการ
จัดทําแผผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบททอดงานของผู้บริิ หาร และการหมุนเปลี่ยนตําแหน่งงานต่างๆๆ บริ ษัทฯ ได้ ใให้ ความสําคัญ
กับการกํกํากับดูแลกิจกาารที่ดีและมีจริ ยธรรมธุรกิจ เพืพื่อให้ การปฏิบตติั ิงานของผู้บริ หหาร และพนักงานมีประสิทธิภภาพ มีความ
โปร่งใส ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริยธรรม แลละรับผิดชอบต่อผู
อ ้ มีสว่ นได้ เสีย รวมทั ้งมีชอ่ งททางรับเรื่ องร้ องเเรีี ยนหรื อข้ อมูล
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เกี่ยวกับกการทุจริ ตต่างๆๆ ที่เป็ นอิสระะ (Whistlebloower) ทั ้งนีบริ
้บ ษัทฯ ได้ รับการรั
บ บรองสถาานะเป็ นบริ ษัทแแนวร่วมปฏิบตั ิ
ภาคเอกชชนไทยในการตต่อต้ านการทุจริ ต (Private Secctor Collectivee Action Coalittion Against CCorruption: CAAC)
2. การปประเมินความมเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ห้ ความสําคัญกับั การดําเนินกาารตามนโยบายยและกระบวนการบริ หารความมเสี่ยงภายใต้ กาารเปลี่ยนแปลง
้
ะภายนอกที่จะะส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจจกรรมในระดับหหน่วยงาน ระะดับธุรกิจ แลละระดับองค์กร
จากปั จจัยทังภายในแล
โดยฝ่ ายบริ หารและพนักั งานทุกหน่วยงงานมีสว่ นร่วมใในการประเมินปปั จจัยและติดตาามความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ
ตลอดจนนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริ ต เพื่อกําหนนดมาตรการป้องกันและแผนการบริ หารจัดกาารความเสี่ยงให้ห้ เหมาะสมและ
ทันเวลา โดยกําหนดขออบเขตความเสีย่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetitee) อย่างชัดเจนน รวมทั ้งมีการรผสานระบบกาารบริ หารความ
เสีย่ งกับกระบวนการวา
ก
างแผนกลยุทธ์ขององค์กร หนน่วยงานบริ หารคความเสี่ยงทําหน้
ห าที่ติดตามคววามคืบหน้ าของงมาตรการและ
แผนบรรรเทาความเสีย่ งออย่างต่อเนื่อง พร้ อมทั ้งรายงานความคืบหน้น้ าการบริ หารคววามเสีย่ งต่อคณ
ณะกรรมการบริหารความเสี
ห
่ยง
ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรรายงานต่อคณะะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
3. การคควบคุมการปฏิฏิบตั ิงาน
บริ ษัทฯ มุ่งเน้น้ นให้ ทกุ หน่วยงงานมีระบบการรควบคุมภายในนอย่างเพียงพอ โดยจัดให้ มีการแบ่
า งแยกหน้ าาที่อย่างชัดเจน
เหมาะสมมสามารถตรวจจสอบซึง่ กันและะกันได้ อย่างมีปประสิทธิภาพ มีการกระจายอําานาจการบริหาร และกําหนดออํานาจอนุมตั ทิ ี่
ชัดเจน มีดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) เพื่อช่วยในการวางแแผนและติดตามมการปฏิบตั ิงานนของผู้บริหารแลละพนักงานทุก
ระดับให้ มีการปฏิบตั ติ าามแผนงาน กฎหมาย และข้ อบบังคับที่เกี่ยวข้ ออง พร้ อมทั ้งกําหหนดนโยบาย ระะเบียบ และวิธีปปฏิบตั ิงานเป็ น
้ การดูแลป้อองกันทรัพย์สินขของบริ ษัทฯ ไม่ใให้ นําไปใช้ เพื่อ
ลายลักษษณ์อกั ษร และททบทวนให้ เป็ นปปั จจุบนั อย่างสมมํ่าเสมอ รวมทัทังมี
ประโยชนน์สว่ นตน
และมีมาตตรการและการตตรวจสอบการทําธุรกรรมที่เข้ าเงื
เ ่อนไขเป็ นรายยการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อปกป้อง
ผลประโยยชน์ของผู้มีสว่ นได้
น เสียทุกฝ่ ายย
4. ระบบบสารสนเทศศและการสื่อสาารข้ อมูล
้ ยในและภายนออกที่มีประสิทธิภภาพ มีการจัดทําข้ อมูลสําคัญ
บริ ษัทฯ มีระบบบสารสนเทศแและช่องทางการรสื่อสารทังภาย
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ภายใในเวลาที่เหมาะะต่อคณะกรรมกการ ฝ่ ายบริ หารร และพนักงานน ให้ รับทราบข้ ออมูลสําคัญเพื่อ
อ างทันท่วงที โดยมีการกําหนนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลในรระบบต่างๆ อยย่างชัดเจน ปลออดภัย ภายใต้
ช่วยในการตัดสินใจได้ อย่
การปฏิบบัตั ติ ามกฎหมายยที่เกี่ยวข้ องกับบสารสนเทศ ผ่าานช่องทางต่างๆๆ อาทิ ระบบอีอีเมล์ การประชชาสัมพันธ์ผา่ นกการจัดกิจกรรม
ต่างๆ รววมทั ้งมีการประะชุมร่วมกัน เพื่อให้ เกิดการประสานงานและสสามารถปฏิบตั งิงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหหนดไว้ สําหรับ
บุคคลนออกองค์กรจะมีฝ่ฝ่ายนักลงทุนสัมมพันธ์ ฝ่ ายสื่ออสารองค์กร ททําหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลและสื่ออสารให้ แก่ผ้ มู ีสววนได้
่ เสียอย่าง
ทัว่ ถึง แและเท่าเทียมกันผ่
น านช่องทางของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ กําหนดแผนงาน Enterprise Architecture และแผนงาน
ระยะยาวว IT Master Plan เพื่อรองรับกการขยายธุรกิจใในอนาคตและสส่งเสริ มการบริ หหารงานให้ เกิดปประสิทธิภาพยิ่งขึ
ง ้น
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5. ระบบบการติดตามม
บริ ษัทฯ มีระบบบการติดตามกการดําเนินงานใในระดับบริ หารรและในระดับปฏิบตั ิการ โดยคคณะกรรมการแและฝ่ ายบริหาร
จะติดตาามการปฏิบตั ิงาาน และเปรี ยยบเทียบผลการรดําเนินงานว่าเป็ป็ นไปตามเป้าหหมายที่กําหนดเป็ นประจํา กรณีมีประเด็น
สําคัญที่อาจมีผลกระทบบต่อองค์กร ประธานเจ้ าหน้
ห าที่บริ หารและฝ่ ายบริ หารจะะติดตามผลการรปฏิบตั ิงานและะแนวทางแก้ ไข
ว
่เกี่ยวข้ อองอย่างใกล้ ชดิ นอกจากนี ้ บริ
บ ษัทฯ จัดให้ มมีีสํานักงานตรวจจสอบภายในทําหน้ าที่สอบทาานและประเมิน
จากหน่วยงานที
ระบบกาารควบคุมภายในพร้ อมทังติ
้ ดตตามการบริ หารคความเสี่ยงของกกลุม่ บริษัทฯ ให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ
ฑ์ กฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยยวข้ อง มีระบบบการกํากับดูแลการควบคุ
ล
มภาายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล พร้ อมทังให้
้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการแก้ก้ ไขปรับปรุงกระะบวนการดําเนินงานต่
น
างๆ ขององค์กรให้ ถกู ต้ องเหมาะสม รรวมถึงมีการติดดตามผลเพื่อให้
แน่ใจว่าปัปญหาต่างๆ ได้ด้ รับการแก้ ไข เพืพื่อบรรเทาความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต โดยมีการรายงงานผลการตรววจสอบและการ
ติดตามตต่อคณะกรรมกาารบริ ษัท คณะกกรรมการตรวจสสอบ ประธานเจ้จ้ าหน้ าที่บริ หารร และฝ่ ายบริหารอย่
า างสมํ่าเสมมอ
ณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ แบบบประเมินควาามเพียงพอของงระบบการควบบคุมภายใน เพื่อประกอบการรประเมินความ
ทังนี
้ ้ คณ
เพียงพอของระบบการคควบคุมภายในขของบริ ษัทดังนี ้
กาารควบคุมภายยในองค์ กร(Coontrol Environnment)
1. องค์ กรแสดงงถึงความยึดมั่ันในคุณค่ าขอองความซื่อตรงง (integrity) และจริยธรรม
คําถถาม
1.1 คณ
ณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิทีี่อยูบ่ นหลักควาามซื่อตรงและกการ
รักษาจรรยาบรรณ
ณในการดําเนินงงานที่ครอบคลุมถึง
1.11.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจําวันั และการตัดสินนใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ต่ติ อคูค่ ้ า ลูกค้ า และบุ
แ คคลภายนนอก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลั
น
กษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริหารแและพนักงานปฏิฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยยความซื่อตรงแลละรักษา
จรรยาบรรณที่ครออบคลุมถึง

ใใช่

ไม่ ใช่





1.22.1 มีข้อกําหนดดเกี่ยวกับจริ ยธรรรม (code of cconduct) สําหรรับผู้บริ หารและะพนักงาน ที่เหมมาะสม
1.22.2 มีข้อกําหนดดห้ ามผู้บริหารแและพนักงานปฏิฏิบตั ติ นในลักษษณะที่อาจก่อให้ห้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชนน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึ
ร งการห้ ามมคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเเสียหายต่อองค์์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษษที่เหมาะสมหาากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างงต้ นให้ ผ้ บู ริ หารรและพนักงานทุทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยูใ่ นกาารปฐมนิเทศพนนักงานใหม่ ให้ห้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลลงโทษ
เป็ นประจําททุกปี รวมทังมี
้ กการเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานนและบุคคลภาายนอก
ได้ รับทราบ
1

บริ ษทั ควรรกําหนดการควบคุคุมภายในตามมาตรรการต่อต้านคอร์รัปชั
ป นให้เหมาะสมกักับความเสี่ ยงของบบริ ษทั
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คําถถาม
1.3 มีกรระบวนการติดตตามและประเมินผลการปฏิ
น
บตติั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามแและประเมินผลโโดยหน่วยงานตตรวจสอบภายใในหรื อหน่วยงานนกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliancce unit)
ริ
กงาน
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บรหารและพนั
ญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์ค์กร
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.4 มีกการจัดการอย่างงทันเวลา หากพพบการไม่ปฏิบตติั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความมซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.44.1 มีกระบวนกการที่ทําให้ สามารถตรวจพบกาารฝ่ าฝื นได้ ภายยในเวลาที่เหมาะสม
1.44.2 มีกระบวนกการที่ทําให้ สามาารถลงโทษหรื ออจัดการกับการฝฝ่ าฝื นได้ อย่างเหหมาะสม และภภายใน
เวลาอันควรร
1.44.3 มีการแก้ ไขกการกระทําที่ขดดต่
ั อหลักความซืซื่อตรงและการรัรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะะสม
และภายในเวลาอันควร

ใใช่

ไม่ ใช่





2. คณะกรรมกาารมีความเป็ นนอิสระจากฝ่ ายยบริหาร และททําหน้ าที่กาํ กับบดูแล (Oversiight) และพัฒนาการ
น
ดําเนินการด้้ านการควบคุมมภายใน
คําถถาม
2.1 มีกาารกําหนดบทบาาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยยกจากฝ่ ายบริ หหาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อํานาจเฉฉพาะ
ของคณะะกรรมการไว้ อยย่างชัดเจน

ใใช่


2.2คณะะกรรมการกํากับบดูแลให้ มีการกํกําหนดเป้าหมาายการดําเนินธุรกิ
ร จที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู
า
้ บริ หารรและพนักงาน



2.3 คณะะกรรมการกํากับั ดูแลให้ บริ ษัททกําหนดบทบาททหน้ าที่ของคณ
ณะกรรมการและะผู้บริ หารให้ ถกู ต้ อง
ตามกฎหหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบททบาทที่สําคัญขของคณะกรรมกการตรวจสอบ ผูผ้ สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูผู้ รับผิดชอบต่อรรายงานทางการรเงิน



2.4 คณ
ณะกรรมการเป็ นนผู้มีความรู้เกี่ยววกับธุรกิจของบบริ ษัท และมีควาามเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตต่่อบริ ษัท
หรื อสามมารถขอคําแนะนนําจากผู้เชี่ยวชชาญในเรื่ องนันๆ
้ ๆได้



2.5 คณะะกรรมการประกกอบด้ วยกรรมกการอิสระที่มีความรู
ว ้ ความสามมารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นนอิสระ
ในการปฏฏิบตั ิหน้ าที่อย่าางแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันนธ์ทางธุรกิจกับบบริษัท ไม่มีควาามสัมพันธ์อื่นใดอัน
อาจมีอททธิ
ิ พลต่อการใช้ ดุลยพินจิ และปปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในนจํานวนที่เหมาาะสมเพียงพอ



2.6 คณะะกรรมการกํากับั ดูแลการพัฒนนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมมทั ้งการสร้ างสภภาพแวดล้ อมกาารควบคุม การปประเมินความเสีสีย่ ง กิจกรรมกาาร
ควบคุม ข้ อมูลและการสืสื่อสาร และการรติดตาม



ไม่ ใช่
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3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงงสร้ างสายการรรายงาน การกกําหนดอํานาจจในการสั่งการรและความรับบผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรรลุวัตถุประสสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ขอองคณะกรรมการ
คําถถาม

ใใช่

3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําาหนดโครงสร้ างงองค์กรที่สนับสสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของงบริ ษัท โดยพิจจารณา
ก ดให้ มีการคควบคุมภายในออย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงความเหมาะสมทั ้งทาางธุรกิจและกฎฎหมาย รวมถึงการจั
ง
าที่ในสส่วนงานที่สําคัญ ซึง่ ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่
ก
วงดุลระหว่างกักัน มีงานตรวจสสอบ
เช่น แบ่งแยกหน้
ภายในทีที่ขึ ้นตรงกับกรรมมการตรวจสอบบ และมีสายการรรายงานที่ชดั เจจน เป็ นต้ น



3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรรายงานในบริ ษัษัท โดยพิจารณาาถึงความเหมาาะสมเกี่ยวกับอําานาจ
หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล



3.3 มีกาารกําหนด มอบบหมาย และจํากกัดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหหมาะสมระหว่าง
คณะกรรรมการบริ ษัท ผู้บบริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพพนักงาน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงงถึงความมุ่งมั่ันในการจูงใจ พัฒนาและรั กกษาบุคลากรทีที่มีความรู้ ความสามารถ
คําถามม

ใใช่

4.1 บริษษัทมีนโยบายแลละวิธีการปฏิบตติั เิ พื่อจัดหา พัฒนา
ฒ และรักษาบบุคลากรที่มีความรู้และความสสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบบวนการสอบทาานนโยบายและะวิธีการปฏิบตั ินนันอย่
้ างสมํ่าเสมอ



4.2 บริษษัทมีกระบวนกาารประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กการให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุบคลากรที่มีผลกการ
ปฏิบตั ิงาานดี และการจัดดการต่อบุคลากกรที่มีผลงานไมม่บรรลุเป้าหมายย รวมถึง การสื่อสารกระบวนกการ
เหล่านี ้ให้ห้ ผ้ บู ริหารและพพนักงานทราบ



4.3 บริษษัทมีกระบวนกาารแก้ ไขปั ญหาหหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสาามารถที่เหมาะสสมอย่างทันเวลา



4.4 บริษษัทมีกระบวนกาารสรรหา พัฒนนา และรักษาผู้บบริ หารและพนักงานทุ
ก
กคนเช่น การจัดระบบทีที่ปรึกษา
(mentorring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษัษัทมีแผนและกรระบวนการสรรหหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (successsion plan) ที่สสํําคัญ



ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนนดให้ บุคลากรรมีหน้ าที่และคความรับผิดชออบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามม
วัตถุประสงค์ค์ ขององค์ กร
คําถถาม
5.1 คณะะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรททุกคนมีความ

ใใช่

ไม่ ใช่



รับผิดชออบต่อการควบคุคุมภายใน และจจัดให้ มีการปรับบปรุ งแก้ ไขกระบบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จําเป็ น
หน้ า 1955

คําถถาม

ใใช่

5.2 คณ
ณะกรรมการและะผู้บริ หารกําหนนดตัวชี ้วัดผลกาารปฏิบตั ิงาน กาารสร้ างแรงจูงใจจ และการให้ ราางวัล ที่



ไม่ ใช่

เหมาะสมม โดยพิจารณาาทังเรื
้ ่ องการปฏิฏิบตั ิตาม Codee of Conduct แและวัตถุประสงค์ในระยะสันแล
้ ละระยะ
ยาวของบบริ ษัท
5.3 คณ
ณะกรรมการและะผู้บริ หารประเมิมินแรงจูงใจและะการให้ รางวัลออย่างต่อเนื่องโดดยเน้ นให้ สามารรถ



เชื่อมโยงงกับความสําเร็ จจของหน้ าที่ในกการปฏิบตั ติ ามกการควบคุมภายยในด้ วย
5.4 คณะะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจาารณาไม่ให้ มีการสร้
า างแรงกดดัดันที่มากเกินไปใในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ



บุคลากรรแต่ละคน

การประเมินความเสี่ยง (RRisk Assessmeent)
6. องค์ กรกําหนนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจจนเพียงพอ เพ
พื่อให้ สามารถถระบุและประเมินความเสี่ยยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุถประสงค์ ของอองค์ กร
คําถถาม

ใใช่

6.1 บริษษัทสามารถปฏิบับตติ ามมาตรฐาานการบัญชีที่รรัับรองโดยทัว่ ไปป และเหมาะสมมกับธุรกิจในขณ
ณะนัน้
โดยแสดงได้ วา่ รายการใในรายงานทางกการเงินมีตวั ตนนจริ ง ครบถ้ วนแแสดงถึงสิทธิหรื อภาระผู
อ
กพันขอองบริ ษัท
ได้ ถกู ต้ ออง มีมลู ค่าเหมาาะสม และเปิ ดดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง



6.2 บริ ษัษัทกําหนดสาระะสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาาถึงปั จจัยที่สําคัญเช่น ผู้ใช้ รายยงาน
ทางการเเงิน ขนาดของรรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ



6.3 รายงงานทางการเงินนของบริ ษัทสะท้ท้ อนถึงกิจกรรมมการดําเนินงานนของบริ ษัทอย่าางแท้ จริง



6.4 คณะะกรรมการหรื อคณะกรรมการบบริหารความเสียง
่ อนุมตั ิและสืสื่อสารนโยบายการบริ หารควาามเสี่ยง
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนั
ห
กงานนทุกคนรับทราบบและถือปฏิบตติั ิ จนเป็ นส่วนหนึนึง่ ของวัฒนธรรรมขององค์กร



ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุแและวิเคราะห์ คความเสี่ยงทุกประเภทที
ป
่ อาจกระทบต่ อการรบรรลุวัตถุปรระสงค์ ไว้ อย่ างงครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์ กร
คําถถาม
7.1 บริษษัทระบุความเสีย่ี งทุกประเภทซึซึง่ อาจมีผลกระะทบต่อการดําเนินินธุรกิจทั ้งระดัดับองค์กร หน่วยยธุรกิจ

ใใช่

ไม่ ใช่



ฝ่ ายงานน และหน้ าที่งานนต่าง ๆ

หน้ า 1966

คําถถาม

ใใช่

7.2 บริษษัทวิเคราะห์ควาามเสีย่ งทุกประะเภทที่อาจเกิดจจากทังปั
้ จจัยภาายในและปั จจัยภายนอกองค์
ย
กกร ซึง่
รวมถึงความเสี่ยงด้ านกกลยุทธ์ การดําเเนินงาน การรายยงานการปฏิบตติั ติ ามกฎเกณฑ์ฑ์ และด้ านเทคโโนโลยี
สารสนเททศ



7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีสีย่ ง



7.4 บริษษัทได้ ประเมินคความสําคัญของงความเสี่ยง โดยยพิจารณาทั ้งโออกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกรระทบที่
อาจเกิดขึ ้น



7.5 บริษษัทมีมาตรการแและแผนปฏิบตั ิงงานเพื่อจัดการรความเสีย่ ง โดยยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ยงนั ้น
(accepttance) การลดความเสีย่ ง (reduction) การหหลีกเลี่ยงความมเสี่ยง (avoidannce) หรื อการรร่วมรับ
ความเสียง
ย่ (sharing)



ไม่ ใช่

ิ
8. องค์ กรได้ พจจารณาถึ
งโอกาาสที่จะเกิดการทุจริตในการรประเมินความมเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงงค์ ของ
องค์ กร
คําถถาม

ใช่

8.1 บริษษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการรทุจริ ตขึ ้น โดยคครอบคลุมการทุทุจริตแบบต่างๆๆ เช่น การจัดทําารายงาน



ไม่ ใช่

ทางการเเงินเท็จ การทําาให้ สญ
ู เสียทรัพพย์สนิ การคอร์ร์ รัปชัน การที่ผ้ บบริ
ู หารสามารถฝฝ่ าฝื นระบบควบบคุม
ภายใน ((managementt override of innternal controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรรายงานที่สําคัญ การ
ได้ มาหรื ออใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริษษัทได้ ทบทวนเปป้ าหมายการปฏิฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจจารณาความเป็ป็ นไปได้ ของเป้าาหมายที่
กําหนดแแล้ ว รวมทั ้งได้ พพิิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ่ จูงใใจหรื อผลตอบแแทนแก่พนักงานนแล้ ว
ด้ วยว่า ไไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงาานกระทําไม่เหมมาะสม เช่น ไม่ตตั ้งเป้าหมายยออดขายของบริษษััทไว้ สงู
เกินความมเป็ นจริ ง จนทําให้
า เกิดแรงจูงใจในการตกแต่
ใ
ง วเลขยอดขาย เป็ นต้ น
งตั



8.3 คณ
ณะกรรมการตรววจสอบได้ พิจารณ
ณาและสอบถาามผู้บริหารเกี่ยวกั
ว บโอกาสในกการเกิดทุจริ ต แลละ
มาตรการที่บริ ษัทดําเนินนการเพื่อป้องกักันหรื อแก้ ไขการรทุจริต



8.4 บริษษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนนเข้ าใจและปฏิบบัติตามนโยบายยและแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้



หน้ า 1977

9. องค์ กรสามาารถระบุและปรระเมินความเปปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระททบต่ อระบบการควบคุมภายยใน
คําถถาม
9.1 บริ ษัษัทประเมินการเเปลีย่ นแปลงปั จจจัยภายนอกองงค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ กการ

ใใช่

ไม่ ใช่



ควบคุมภภายใน และรายยงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กกําหนดมาตรกาารตอบสนองต่ออการเปลี่ยนแปปลงนัน้
อย่างเพียยงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัษัทประเมินการเเปลีย่ นแปลงรูปปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกกระทบต่อการดํดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภภายใน และรายยงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กกําหนดมาตรกาารตอบสนองต่ออการเปลี่ยนแปปลงนัน้
อย่างเพียยงพอแล้ ว



9.3 บริ ษัษัทประเมินการเเปลีย่ นแปลงผู้นํนําองค์กร ที่อาจจมีผลกระทบต่ออการดําเนินธุรกิจ การควบคุมมภายใน
และรายงงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



กการควบคุมกาารปฏิบตั ิงาน (Control
(
Activvities)
10. องค์ กรมีมาตตรการควบคุมที่ช่วยลดความมเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประะสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรั บได้
คําถถาม

ใใช่

10.1 มาาตรการควบคุมมของบริ ษัทมีคววามเหมาะสมกับั ความเสี่ยง และลั
แ กษณะเฉพพาะขององค์กร เช่น
สภาพแววดล้ อม ความซับั ซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขขอบเขตการดําเเนินงาน รวมถึงลั
ง กษณะเฉพาะะอื่น ๆ



10.2 บริริ ษัทมีมาตรการรควบคุมภายในนที่กําหนดเป็ นลลายลักษณ์อกั ษร
ษ และครอบคลลุมกระบวนการรต่างๆ
อย่างเหมมาะสม เช่น มีนโยบายและระะเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการรเงิน การจัดซื ้อ และ
การบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบบเขต อํานาจหนน้ าที่ และลําดับั ชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หารในนแต่ละ
ระดับไว้ ออย่างชัดเจน รัดดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันกาารทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดดขนาดวงเงินแลละ
อํานาจออนุมตั ิของผู้บริ หหารแต่ละระดับ ขั ้นตอนในการรอนุมตั ิโครงการลงทุน ขันตอน
้ นการจัดซื ้อและะวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละะเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขัน้ ตอนการเบิกจ่าายวัสดุอปุ กรณ์์ หรื อ
การเบิกใใช้ เครื่ องมือต่างงๆ เป็ นต้ นโดยไได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรรวบรวมข้ อมูลเกีกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนรายใหญ่ กรรมมการ ผู้บริ หาร และผู
แ ้ ที่เกี่ยวข้ อองกับ
บุคคลดังงกล่าว รวมทั ้งบบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยยชน์ในการติดตตามและสอบทาานการทํารายการ
ระหว่างกกัน หรื อรายการรที่อาจมีความขัขัดแย้ งทางผลปประโยชน์รวมทังงมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจจุบนั
เสมอ



ไม่ ใช่

หน้ า 1988

คําถถาม

ใใช่

ไม่ ใช่

10.2.2 กรณี
ก ที่บริ ษัทอนุนุมตั ิธรุ กรรมหรื ออทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในนลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในนระยะ
ยาวไปแลล้ ว เช่น การทําสัญญาซื ้อขายสิสินค้ า การให้ ก้ ูยืม การคํ ้าประะกัน บริ ษัทได้ ตติดิ ตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า
มีการปฏิฏิบตั ิเป็ นไปตามมเงื่อนไขที่ตกลงงกันไว้ ตลอดระยยะเวลาที่มีผลผูผูกพันบริ ษัทเช่น ติดตามการชําระคืน
หนี ้ตามกกําหนด หรื อมีกการทบทวนความเหมาะสมของงสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษษัทกําหนดให้ กการควบคุมภายยในมีความหลาากหลายอย่างเหหมาะสม เช่น กการควบคุมแบบบ
manual และ automateed หรื อการควบบคุมแบบป้องกักันและติดตาม



10.4 บริ ษษัทกําหนดให้ มมีีการควบคุมภาายในในทุกระดับั ขององค์กร เชช่น ทังระดั
้ บกลุมมบริ
่ ษัท หน่วยธธุรกิจ
สายงานน ฝ่ ายงาน แผนกก หรื อกระบวนนการ
10.5 บริ ษษัทมีการแบ่งแยยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาาน 3ด้ านต่อไปปนี ้ออกจากกันโดยเด็
โ ดขาด เพื่ออเป็ น
การตรวจจสอบซึง่ กันและะกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมมัติ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในกการดูแลจัดเก็บททรัพย์สิน




11. องค์ กรเลือกและพั
ก
ฒนากิจจกรรมการควบบคุมทั่วไปด้ วยยระบบเทคโนนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการรบรรลุ
วัตถุประสงค์ค์
คําถถาม

ใใช่

11.1 บริ ษษัทควรกําหนดดความเกี่ยวข้ องงกันระหว่างการรใช้ เทคโนโลยีสสารสนเทศ ในกกระบวนการปฏิบบัติงาน
และการควบคุมทัว่ ไปขอองระบบสารสนนเทศ



11.2 บริ ษษัทควรกําหนดดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐฐานของระบบเเทคโนโลยีให้ มีคความเหมาะสมม



11.3 บริ ษษัทควรกําหนดดการควบคุมด้ านความปลอดภภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
ว



11.4 บริริ ษัทควรกําหนดดการควบคุมกรระบวนการได้ มา การพัฒนา แและการบํารุงรักกษาระบบเทคโนนโลยีให้
มีความเหหมาะสม



ไม่ ใช่

หน้ า 1999

12. องค์ กรจัดให้ห้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิสิ่งที่คาดหวังแและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบบายที่กาํ หนดไว้ นัน้ สามารถนนําไปสู่การปฏิฏิบัตไิ ด้
คําถถาม
12.1 บริริ ษัทมีนโยบายทีที่รัดกุมเพื่อติดตตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถืออหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวขข้ องกับบุคคลดัดังกล่าวต้ องผ่านนขั ้นตอนการอนนุมตั ิที่กําหนด เเช่น ข้ อบังคับขอองบริ ษัท เกณฑฑ์ของ
ตลาดหลัลักทรัพย์แห่งปรระเทศไทยเกณฑฑ์ของสํานักงานน ฯลฯเพื่อป้องกกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์
ของบริ ษษััทไปใช้ สว่ นตัว

ใใช่


12.2 บริริ ษัทมีนโยบายเเพื่อให้ การพิจารรณาอนุมตั ิธรุ กรรมกระทําโดยยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนนั ้น



12.3 บริริ ษัทมีนโยบายเเพื่อให้ การพิจารรณาอนุมตั ิธรุ กรรมคํานึงถึงปรระโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคั
า ญ



ไม่ ใช่

และพิจาารณาโดยถือเสมืมือนเป็ นรายกาารที่กระทํากับบุคคลภายนอก((at arms’ lengtth basis)
12.4 บริริ ษัทมีกระบวนกการติดตามดูแลลการดําเนินงานนของบริ ษัทย่อยหรื
ย อบริ ษัทร่วม รวมทังกํ
้ าหนด



แนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษษััทแต่งตังให้
้ เป็ นนกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัษทย่อยหรื อร่วมมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หาก
บริ ษัทไมม่มีเงินลงทุนในบบริ ษัทย่อยหรื อบริ
บ ษัทร่วมไม่ต้อองตอบข้ อนี ้)
12.5 บริริ ษัทกําหนดหน้น้ าที่และความรับบผิดชอบในการรนํานโยบายแลละกระบวนการไไปปฏิบตั โิ ดยผู้บบริ หาร



และพนักกงาน
12.6 นโยยบายและกระบบวนการปฏิบตั ของบริ
ขิ
ษัทได้ รับบการนําไปใช้ ในนเวลาที่เหมาะสสม โดยบุคลากรรที่มี



ความสาามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้
ไ อผิดพลาดใในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริ ษษัททบทวนนโยยบายและกระบบวนการปฏิบตั ใิให้ มีความเหมาะะสมอยูเ่ สมอ



ระบบสารสนเทศและการสืสื่ อสารข้ อมูล ((Information & Communicattion)
13. องค์ กรข้ อมูลลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพเเพื่อสนับสนุนใให้ การควบคุมภายในสามา
ม
รถดําเนินไปไได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถถาม
13.1 บริ ษษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ใในการดําเนินงาาน ทังข้
้ อมูลจาากภายในและภภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้ องตต่องาน
13.2 บริ ษ
ษัทพิจารณาทังงต้
้ นทุนและประะโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณ
ณและความถูกต้
ก องของข้ อมูล

13.3 บริ ษษัทดําเนินการเเพื่อให้ คณะกรรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพีพียงพอสําหรับ ใช้
ใ ประกอบการร
ตัดสินใจจ ตัวอย่างข้ อมูลลที่สําคัญ เช่น รรายละเอียดของงเรื่ องที่เสนอให้ห้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตต่อบริ ษัท
ทางเลือกกต่าง ๆ

ใใช่


ไม่ ใช่




หน้ า 2000

คําถถาม
13.4 บริ ษษัทดําเนินการเเพื่อให้ กรรมการรบริ ษัทได้ รับหนนังสือนัดประชุมหรื
ม อเอกสารปรระกอบการประะชุมที่
ระบุข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการรพิจารณาก่อนกการประชุมล่วงงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขั ้นตํ่า
ตามที่กฎฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษษัทดําเนินการเเพื่อให้ รายงานกการประชุมคณะะกรรมการมีรายละเอียดตามคควรเพื่อให้ สามาารถ
ตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกั
ว บความเหมาาะสมในการปฏิฏิบตั ิหน้ าที่ของกกรรมการแต่ละรราย เช่น การบันั ทึกข้ อ
อ งเกตของกรรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความมเห็นของกรรมการราย
ซักถามขของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสั
ที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสสนอพร้ อมเหตุผผล เป็ นต้ น
13.6 บริริ ษัทมีการดําเนินนการดังต่อไปนีนี ้
133.6.1 มีการจัดเกก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบบถ้ วนเป็ นหมวดดหมู่
133.6.2 กรณีที่ได้ รรัับแจ้ งจากผู้สออบบัญชีหรื อผู้ตตรวจสอบภายในนว่ามีข้อบกพร่อองในการควบคุคุม
ภายใน บบริ ษัทได้ แก้ ไขข้ข้ อบกพร่องนันอ
้ อย่างครบถ้ วนแล้ ว

ใใช่


ไม่ ใช่





14. องค์ กรสื่อสาารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประะสงค์ และความมรั บผิดชอบต่ต่ อการควบคุมภายในที่
จําเป็ นต่ อกาารสนับสนุนให้ห้ การควบคุมภภายในสามารถถดําเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คําถถาม
14.1 บริริ ษัทมีกระบวนกการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทางการสื่อสารที่เหหมาะสม
เพื่อสนับบสนุนการควบคุคุมภายใน

ใใช่


14.2 บริริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมมการบริ ษัทอย่างสมํ
า ่าเสมอ แลละคะกรรมการบบริ ษัท
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ปนต่อการปฏิบตติั งิ าน หรื อสอบททานรายการต่าางๆ ตามที่ต้องกการ เช่น
อ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอืน่นนอกจากที่ได้ รรัับจากผู้บริ หาร รวมทัง้
การกําหนดบุคคลที่เป็ นนศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้
ั ชี ผู้ตรวจสอบบภายใน การจัจัดประชุมระหว่าางคณะกรรมกาารและ
การติดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญ
ผู้บริ หารตามที่คณะกรรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพพบปะหารื อระหหว่างคณะกรรมมการและผู้บริ หาร
นอกเหนืนอจากการประชชุมคณะกรรมกาาร เป็ นต้ น



14.3 บริริ ษัทจัดให้ มีช่องงทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องงทางลับเพื่อให้ บบุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามมารถ
แจ้ งข้ อมูลู หรื อเบาะแสเเกี่ยวกับการฉ้ อฉฉลหรื อทุจริ ตภาายในบริ ษัท (wwhistle-blower hotline) ได้ อย่าง
า
ปลอดภัย



ไม่ ใช่

หน้ า 2011

15. องค์ กรได้ ส่ ืออสารกับหน่ วยยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลลกระทบต่ อกาารควบคุมภายยใน
คําถถาม
ใใช่ ไม่ ใช่
15.1 บริริ ษัทมีกระบวนกการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ด้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ
ร ทธิภาพ แลละมี

ช่องทางกการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนันับสนุนการควบบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้น้ าที่หรื อหน่วยงงานนัก
ลงทุนสัมมพันธ์ ศูนย์รับเเรืื่ องร้ องเรี ยน เป็ป็ นต้ น

15.2 บริริ ษัทจัดให้ มีช่องงทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องงทางลับเพื่อให้ ผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์
ภ
กรสามารถ
ร
แจ้ งข้ อมูลู หรื อเบาะแสเเกี่ยวกับการฉ้ อฉฉลหรื อทุจริ ต (wwhistle-blower hotline) แก่บริิ ษัทได้ อย่างปลลอดภัย

ระบบการติติดตาม (Monitoring Activitiees)
16. องค์ กรติดตาามและประเมินนผลการควบคคุมภายใน เพื่ออให้ ม่ ันใจได้ ว่ว่าการควบคุมภภายในยังดําเนนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถถาม
16.1 บริริ ษัทจัดให้ มีกระะบวนการติดตาามการปฏิบตั ิตาามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
ห
พนักงานนปฏิบตั ติ นในลักั ษณะที่อาจก่ออให้ เกิดความขัดั แย้ งทางผลปรระโยชน์ เช่น กําหนดให้
า
แต่ละสส่วนงาน
ติดตามกการปฏิบตั ิ และะรายงานผู้บงั คับั บัญชา หรื อมมอบหมายให้ หน่นวยงานตรวจสอบภายในติดตตามการ
ปฏิบตั ิ แและรายงานต่อคคณะกรรมการตตรวจสอบ เป็ นนต้ น
16.2 บริริ ษัทจัดให้ มีการรตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบบการควบคุมภภายในที่วางไว้ โโดยการประเมินตนเอง
น
และ/หรื ออการประเมินอิสระโดยผู
ส
้ ตรวจสอบภายใน
16.3 คววามถี่ในการติดตามและประเมิมินผลมีความเหหมาะสมกับการรเปลีย่ นแปลงของบริ ษัท

ใใช่


16.4 ดําาเนินการติดตามและประเมินผผลระบบการคววบคุมภายใน โดดยผู้ที่มีความรู้แและความสามาารถ



16.5 บริริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงาานผลการตรวจจสอบภายในให้ห้ ขึ ้นตรงต่อคณะะกรรมการตรวจจสอบ



16.6 บริริ ษัทส่งเสริ มให้ ผูผ้ ตรวจสอบภายยในปฏิบตั ิหน้ าาที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (Interrnational Stanndards for the Professional Practice
P
of Intternal Auditingg, IIA)



ไม่ ใช่
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17. องค์ กรประเมมินและสื่อสารรข้ อบกพร่ องขของการควบคุคุมภายในอย่ างงทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหหารระดับสูงแลละคณะกรรมกการตามความมเหมาะสม
คําถถาม
17.1 บริ ษษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบบกพร่องของกาารควบคุมภายใน และดําเนินกการเพื่อติดตามแแก้ ไข
อย่างทันนท่วงที หากผลกการดําเนินงานทีที่เกิดขึ ้นแตกต่าางจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่ยางมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษษัทมีนโยบายกการรายงาน ดังนี ้
177.2.1 ฝ่ ายบริ หาารต้ องรายงานตต่อคณะกรรมกาารบริ ษัทโดยพลลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัย
ว่ามีเหตุกการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีกาารปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
น
หรื ออมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจ
อ
กระทบตต่อชื่อเสียงและฐฐานะการเงินขอองบริษัทอย่างมีมีนยั สําคัญ
177.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นนสาระสําคัญ พร้
พ อมแนวทางกการแก้ ไขปั ญหาา (แม้ วา่ จะได้ เริรม่
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมกการบริ ษัท/คณะะกรรมการตรวจจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยยะเวลา
อันควร
177.2.3 รายงานความคืบหน้ าในนการปรับปรุงข้ ออบกพร่องที่เป็ นนสาระสําคัญต่ออคณะกรรมการรบริ ษัท/
คณะกรรรมการตรวจสอบ

ใใช่


ไม่ ใช่
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม
ชื่อบริษัท / ประเภท
ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจ
1. บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จํากัด
1. บจ.นํ ้าตาลมิตรสยาม 99.99%
ร้ อยละ 5.58 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาล 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรสยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
และกากนํ ้าตาล)
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
4. นายชูศกั ดิ์ ว่องกุศลกิจ
5. นายกล้ าณรงค์ ศรี รอต
6. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
7. นาวาอากาศโท พญ.ลักษมี
ว่องกุศลกิจ
8. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
11. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

2. บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 2.41 ของทุนชําระแล้ ว
จํากัด
(บริ ษัทเพื่อการลงทุน) 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 4 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
3. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
54.23%
2. ตระกูลเอื ้ออภิญญกุล 24.16%
3. บจ.ยูฟินเวส
15.23%
4. ตระกูลกันทาธรรม
3.17%
5. ตระกูลกาญจนกําเนิด 2.58%
6. ตระกูลพุทธพงษ์ ศิริพร 0.63%

1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี
เอื ้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
5. นายภากร กันทาธรรม
6. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
8. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
9. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ

3. บริ ษัท ซิตี ้โฮลดิ ้ง จํากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
(Holding Company)
ร้ อยละ 1.04 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
2. ตระกูลกาญจนกําเนิด
3. ตระกูลพุทธพงษ์ ศิริพร
4. ตระกูลลัทธะพานิชย์
5. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล
6. ตระกูลประดิษฐ์ แท่น

1. นายกมล ว่องกุศลกิจ
2. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
3. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
4. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
5. นายชนินท์ ว่องกุสลกิจ
6. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
7. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
8. น.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด
9. นางอารดา ลัทธะพานิชย์

4. บริ ษัท รวมเกษตรกร
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
อุตสาหกรรม จํากัด
ร้ อยละ 0.69 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาล 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
และกากนํ ้าตาล)
3) มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
87.56% 2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
4. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
5. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
6. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
7. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นางอารดา ลัทธะพานิชย์

87.00%
6.00%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
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ชื่อบริริษัท /
ประเภภทธุรกิจ
5. บริ ษัท เอ็มมพี ปาร์ ติ
เกิล บอร์ ด จํากัด
(บริ ษัทเพื่อกการลงทุน)

ลักษณะคววามสัมพันธ์
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.59 ของงทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

ราายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณ
ณะกรรมการ

ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25588
11. นายอิสระ ว่องกุ
ง ศลกิจ
บจ. รวมเกกษตรกรอุตสาหกกรรม 99.99% 22. นายกฤษฎา มณ
ณเทียรวิเชียรฉายย
33. นางอัมพร กาญ
ญจนกําเนิด
44. นายปริ วฒ
ั ก์ กาาญจนธนา
55. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

6. บริ ษัท ทุนนมิตรสยาม 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
จํากัด
ร้ อยละ 0.29 ของทุนชําระแล้ ว
(ปลูกอ้ อยและลงทุนใน 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คอื บจ.นํ ้าตาลมิตร
หลักทรัพย์)
สยาม
3) มีกรรมการร่วมกันั 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25588
1 . นายสุนทร ว่องกุ
ง ศลกิจ
บจ.นํ ้าตาาลมิตรสยาม
99.99% 22. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
33. นายบรรเทิง ว่องกุ
อ ศลกิจ

7. บริ ษัท แปซิซิฟิกชูการ์
คอร์ ปอเรชชัน่ จํากัด
(ตัวแทนนําาเข้ าส่งออกนําตาล)
้า

ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25588
11. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉายย
บจ.นํ ้าตาาลมิตรผล
99.99% 22. นางอัมพร กาาญจนกําเนิด
33. นายจิรศักด์ ว่วองกุศลกิจ
44. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.26 ของงทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรรผล
3) มีกรรมการร่วมกันั 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

8. บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25588
11. นายวิฑรู ย์ ว่วองกุศลกิจ
(Holding Company)
ร้ อยละ 0.26 ของงทุนชําระแล้ ว
1. บจ.ทีเอ็
เ มอี แคปิ ตอล 100.00% 22. นายชนินท์ ว่วองกุศลกิจ
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คอื บจ.ทีเอ็มอี แคปิปิ ตอล
33. นายเมธี
เอื
เ ้ออภิญญกุล
3) มีกรรมการร่วมกันั 4 ท่าน คือ
44. นายองอาจ เอือื ้ออภิญญกุล
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
55. นายภากร กักนทาธรรม
66. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
2. นายเมธี เอือื ้ออภิญญกุล
3. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
77. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
4. นายวีระเจตนน์ ว่องกุศลกิจ
88. น.ส.จินตนา กาญจนกํ
ก
าเนิด
99. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
9. บริ ษัท มิตรผล ไบโอ- 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.24 ของทุนชําระแล้ ว
เพาเวอร์ ((ภูเวียง)
จํากัด
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรรกร
(ผลิตและจําหหน่าย
อุตสาหกรรม
นํ ้าตาลและกากนํ ้าตาล) 3) มีกรรมการร่วมกันั 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

11. นายอิสระ ว่องกุ
3 ธันวาคม 25588
ง ศลกิจ
ณ วันที่ 31
1. รวมเกกษตรกรอุตสาหกรรรม 51.04% 22. นายบรรเทิง ว่องกุ
อ ศลกิจ
33. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉายย

10. บริ ษัท นํ ้า้าตาล
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
มิตรกาฬฬสินธุ์ จํากัด
ร้ อยละ 0.19 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหหน่าย
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรรกร
นํ ้าตาลและกกากนํ ้าตาล)
อุตสาหกรรม
3) กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25588
11. นายอิสระ ว่องกุ
ง ศลกิจ
บจ.รวมเกกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 22. นายบรรเทิง ว่องกุ
อ ศลกิจ
33. นายทวีวฒ
ั น์ ทวี
ท ปิยมาภรณ์
44. น.ส. จินตนา กาญจนกํ
ก
าเนิด
55. นายสุขกาญจน์น์ วัธนเวคิน
66. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
77. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉายย
88. นางอารดา ลัทธะพานิ
ท
ชย์

* บุคคลที่เกี่ยยวข้ อง ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคคุมในบริ ษัทฯ บริริ ษัทย่อย และบริริ ษัทร่วม ปรากฏฏในเอกสารแนบบ 1
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ขอองบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย บริริ ษัทร่วม และบบริ ษัทที่เกี่ยวข้องกั
อ น รวมทังน
้ นโยบายการกําหนดราคาซื
ห
้อ
ขายและอัตรราดอกเบี ้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษัทฯ มีรายการระหหว่างกันกับบริษัษทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัททที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แสดงอยู่
ในหมายเหตตุประกอบงบกาารเงินข้ อ 13
อ นโดยมีลกั ษษณะความสัมพัพนธ์ ดังนี ้
o รายการระหว่างกิกิจการที่เกี่ยวข้ องกั
รายการระหว่ างกั
า น
บริษัท บ้ านปปู จํากัด (มหาชชน)
1. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัรัล จํากัด ดังนี ้
 ปี 25558 มีต้นทุนการรรับบริ การ จํานวน 620,547.044 เหรี ยญสหรัฐ
 มีดออกเบี ้ยรับ จํานวนน 87,037.57 เหหรี ยญสหรัฐ และะ
 เงินปปั นผลรับ จํานวนน 191,999,760 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25558 มียอดเงินปันผลค้
น างรับ จํานววน
2822,001,878.53 เหหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดเจ้ าหนี ้การค้ า จํจานวน 317,3500 เหรี ยญสหรัฐ
2. บริ ษัทฯ ททํารายการระหวว่างกันกับบริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสีส์ ดีเวลลอปเมนนท์
จํากัด ดังนี ้
 ปี 25558 มีดอกเบี ้ยรรับ จํานวน 81,160,146.48 เหรีรยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25558 มียอดเงินให้ กู้จํานวน 1,719,315,214.48
เหรี ยยญสหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 181,8809,004.50 เหรียยญสหรัฐ
 ยอดดเงินทดรองจ่าย จํานวน 1,670,,389.80 เหรี ยญ
ญสหรัฐ
3. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ร์ จํากัด (มหาชนน)
ดังนี ้
ญสหรัฐ
 ปี 25558 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 5,3800,191.41 เหรี ยญ
 รายไได้ คา่ Managem
ment fee จํานววน 1,378,057.666 เหรี ยญสหรัฐ
 เงินปปั นผลรับ จํานวนน 73,818,406.557 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25558 มียอดเงินให้ กู้จํานวน 412,396,362.91
เหรี ยยญสหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 1,4244,529.81 เหรี ยญ
ญสหรัฐ และ
 ยอดดลูกหนี ้อื่น จํานววน 3,833.01 เหหรี ยญสหรัฐ
4. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ Banpu Singapore Ptte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2558 รายได้ คา่ Management feee จํานวน 10,0000 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 10,0000 เหรี ยญสหรัฐ

บริริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่
ล ารายการ

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํ ากัด

4775,026,573.14
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บีพีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลลอป
เมนท์ จํากัด

1,9883,954,755.26
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จําากัด
(มหาชน)

4994,401,381.37
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Singapore Pte. LLtd.

20,000.00
เหรี ยญสหรัฐ
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5. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ Banpuu Minerals (Singapore) Pte.Lttd. Banpu Minerals
M
(Singaapore)
ดังนี ้
Pte. Ltd.
บ การ จํานวนน 6,931,201.766 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2558 ต้ นทุนการรับบริ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรอองจ่าย จํานวน 228,691.67
เหรี ยญสหรัฐ
6. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ BMS Coal
C Sales Pte..Ltd. ดังนี ้
 ปี 2558 ซื ้อสินค้ าและะต้ นทุนการรับบริ
บ การ จํานวน 77,274,297.88
เหรี ยญสหรัฐ
ment fee จํานวนน 6,211,285.522 เหรี ยญสหรัฐ
 ค่าใช้ช้ จ่าย Managem
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรรองจ่ายจํานวน 10,515.60
เหรี ยยญสหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้การค้ าจํานวน 395,450.00 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้อื่น จํานวน 1,596,104.557 เหรี ยญสหรัฐ

BMS Coaal Sales Pte. Ltdd.

มูลค่
ล ารายการ
6,959,893.43
เหรี ยญสหรัฐ

15,487,653.57
เหรี ยญสหรัฐ

7. บริ ษัทฯ ททํารายการระหวว่างกันกับบริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนี ยริ่ ง เซอร์ วิสเซซส บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง
จํากัด
เซอร์ วิสเซส จํากัด
ย ่ ง เซอร์ วิสเซสส จํากัด ในรูปขออง
มีเงินให้ กกู้ยืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ
สัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคํานวณอัตราดอกกเบี ้ยจากต้ นทุนนของเงินกู้ยืมมาถถัว
อ ดังนี ้
เฉลี่ย บวกกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
 ปี 25558 ยอดดอกเบีบี ้ยรับ จํานวน 65,869.25
6
เหรี ยยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25558 มียอดเงินให้ กู้จํานวน 5,375,658.80 เหรี ยญ
สหรัรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 8,9811.43 เหรี ยญสห รัฐ

5,450,509.48
เหรี ยญสหรัฐ

8. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ PT. Inndominco Manndiri ดังนี ้
PT. Indom
minco Mandiri
 ปี 2558 รายได้ ค่า Management
M
feee จํานวน 11,3309,838.58
เหรี ยญสหรัฐ
 ซื ้อสินนค้ า จํานวน 1006,281,143.75 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 1,5633,221.61 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํานวน 105,742.59 เหรี ยญสหหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้การค้ า จํานวน 8,257,8222.40 เหรี ยญสหหรัฐ

1227,517,768.93
เหรี ยญสหรัฐ
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มูลค่
ล ารายการ

9. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ PT. Joorong Barutam
ma Greston ดังนี ้
 ปี 2558 รายได้ ค่า Management
M
feee จํานวน 558,,669.10 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 67,1552.35 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํานวน 4,426.336 เหรี ยญสหรัฐ

PT. Joronng Barutama GGreston

630,247.81
เหรี ยญสหรัฐ

10. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT. Kitadin
K
ดังนี ้
M
feee จํานวน 451,104.40 เหรี ยญ
 ปี 2558 รายได้ ค่า Management
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 150,9930.34 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํานวน 10,188.26 เหรี ยญสหรัรัฐ

PT. Kitadin

612,223.00
เหรี ยญสหรัฐ

11. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT. Trubaindo
T
Coaal Mining ดังนี ้
PT. Trubaaindo Coal Minning
M
feee จํานวน 6,4997,776.05 เหรี ยญ
 ปี 2558 รายได้ ค่า Management
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 1,881,115.11 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํานวน 38,623.24 เหรี ยญสหรัรัฐ

8,417,514.40
เหรี ยญสหรัฐ

12. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT.BBharinto Ekatam
ma ดังนี ้
M
feee จํานวน 2,2667,563.85
 ปี 2558 รายได้ คา่ Management
เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 688,6646.27 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํานวน 3,930.330 เหรี ยญสหรัฐ
13. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT.Inndo Tambangraaya Megah
ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรอองจ่าย จํานวน 15,056.48
เหรี ยญสหรัฐ
14. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT. Tambangraya
T
UUsaha Tama
ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรอองจ่าย จํานวน 3,892.15
เหรี ยญสหรัฐ

2,960,140.42
เหรี ยญสหรัฐ

PT.Bharinnto Ekatama

PT.Indo Tambangraya
T
MMegah

15,056.48
เหรี ยญสหรัฐ

PT. Tambbangraya Usahha
Tama

3,892.15
เหรี ยญสหรัฐ
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15. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ Banppu Investment ((China) Ltd.ดังนี ้ Banpu Investment (Chinna)
M
fee จํานวน 1,4555,187.12 เหรี ยญ Ltd.
 ปี 2558 ค่าใช้ จ่าย Management
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรรองจ่ายจํานวน 40,993.00
เหรี ยยญสหรัฐ

มูลค่
ล ารายการ
1,496,180.12
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Australia
16. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banppu Australia Coo.Pty Ltd ดังนี ้
A
Co.Ptyy Ltd.
 ณ 311 ธันวาคม 25588 ยอดเงินทดรอองจ่ายจํานวน 1 0,911.26 เหรี ยญ
สหรัฐ

10,911.26
เหรี ยญสหรัฐ

17. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ Centennial Coal Coo.Pty ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรรองรับจํานวน 117,597.41
เหรี ยยญสหรัฐ

17,597.41
เหรี ยญสหรัฐ

Centennial Coal Co.Ptyy

บริษัท บ้ านปปู มินเนอรั ล จํากัด
1. รายการระะหว่างกันกับบริ ษัษท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัท เหมืมืองเชียงม่วน จําากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกู้ยืมจาก บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน
ว
จํากัด ในนรูปของตัว๋ สัญญาใช้
ญ เงิน โดยยคํานวณอัตราดดอกเบี ้ยจากต้ นทุทน
ของเงินที่กู้มาถัวเฉลี่ยบวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
ย
บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํจากัด มีรายการระหว่างกันกับบบริิ ษัท เหมืองเชียง
ม่วน จํากัด ดังนี ้
 ปี 2558 มีเงินปั นผลลรับ จํานวน 1,420,483.89 เหรี ยยญสหรัฐ
 ดอกเเบี ้ยจ่าย จํานวนน 40,144.39 เหรีรยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินกู้ยมจํ
ืม านวน 1,565,244.98 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จํานวน 1,9944.08 เหรี ยญสหรัรัฐ
Banpu Australia
2. รายการระะหว่างกันกับ Baanpu Australia Co.Pty Ltd
A
Co.Ptyy Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยืยู มื แก่ Banpu AAustralia Co.Ptyy
น
นกู้ยืมมาาถัวเฉลี่ย
Ltd. โดยคคํานวณอัตราดออกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงิ
บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํจากัด มีรายการรระหว่างกันกับ BBanpu Australia
Co.Pty LLtd. ดังนี ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัับ จํานวน 324,4444.49 เหรี ยญอออสเตรเลีย
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 8,0000,000 เหรี ยญ
ออสเเตรเลีย
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 1,009,7777.92 เหรี ยญอออสเตรเลีย

3,027,867.34
เหรี ยญสหรัฐ

9,334,222.41
ย
ย
เหรียญออสเตรเลี
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3. บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายกาารระหว่างกันกับ Banpu
Singapoore Pte., Ltd. ดังั นี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดดอกเบียค้
้ย างรับ จํานวน
113,3383,223.94 เหหรีียญสหรัฐ
4. บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายกาารระหว่างกันกับ BMS Coal
Sales Ptte., Ltd. ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มีต้นทุนการรับบริ
บ การ จํานวนน 1,164,211.999
เหรี ยญสหรัฐ
5. บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายกาารระหว่างกันกับ Banpu
Mineralss (Singapore) Pte.,
P Ltd. ดังนี ้
 ปี 2558 มีต้นทุนการรรับบริ การ จํานวน
น 388,850 เหหรีี ยญสหรัฐ
 มีเงินนปั นผลรับ จํานวน 9,000,000 เหหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินปั นผลค้
ผ างรับ จํานวนน 3,000,000
เหรี ยยญสหรัฐ
6. บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายกาารระหว่างกันกับ Banpu Coal
Investmeent Co., Ltd. ดังั นี ้
 ปี 2558 มีเงินปั นผลลรับ จํานวน 1711,000,000 เหรียยญสหรัฐ
ผ างรับ จํานวนน
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินปั นผลค้
136,3303,748.33 เหรีรี ยญสหรัฐ

บริริษัทที่เกี่ยวข้ อง
Banpu Singapore Pte., Ltd.

BMS Coaal Sales Pte., Lttd.

มูลค่
ล ารายการ
113,383,223.94
เหรี ยญสหรัฐ

1,164,211.99
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Minerals (Singappore)
Pte., Ltd.

12,388,850.00
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Coal
C Investmennt Co.,
Ltd.

3007,303,748.33
เหรี ยญสหรัฐ

7. บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายกาารระหว่างกันกับ Banpu
Banpu International Coo., Ltd.
International Co., Ltd. ดังนี ้
น 628,342.500 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2558 มีต้นทุนการรรับบริ การ จํานวน
 มีดออกเบี ้ยจ่าย จํานววน 74,757.79 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินกู้ยมื จํานวน 4,0177,889.47 เหรี ยญ
สหรัฐ
 มีดอกกเบี ้ยค้ างจ่าย จํานวน 5,971.799 เหรี ยญสหรัฐ
8. บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายกาารระหว่างกันกับ PT. Indomincco PT. Indom
minco Mandiri
Mandiri ดังนี ้
า
21,426,2283.66 เหรี ยญสสหรัฐ
 ปี 2558 ซื ้อสินค้ า จํานวน
้ก า จํานวน 3,476,554.50
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเจ้ าหนีการค้
เหรี ยญสหรัฐ
9. บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายยการระหว่างกันกกับ PT. Joronng PT. Joronng Barutama GGreston
Barutam
ma Greston ดังนี ้
 ปี 2558 ซื ้อสินค้ า จํานวน
า
13,830,6689.98 เหรี ยญสสหรัฐ
้ก า จํานวน 2,390,057.72
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเจ้ าหนีการค้
เหรี ยญสหรัฐ

4,726,961.55
เหรี ยญสหรัฐ

24,902,838.16
2
เหรี ยญสหรัฐ

16,220,747.70
เหรี ยญสหรัฐ
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มูลค่
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10. บริ ษัท บบ้ านปู มินเนอรััล จํากัด ทํารายยการระหว่างกันนกับ PT.Bharinnto PT.Bharinnto Ekatama
Ekatamaa ดังนี ้
 ปี 2558 ซื ้อสินค้ า จํานวน
า
19,618,1187.58 เหรี ยญสสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินทดรอองจ่าย จํานวน 40,756.08
เหรี ยญสหรัฐ
Banpu Mineerals (Singaporre) Pte., Ltd.

19,658,943.66
เหรี ยญสหรัฐ

1. Banpu M
Minerals (Singaapore) Pte., Ltdd. ทํารายการระะหว่างกันกับ
PT.Indo Tambangrayaa Megah ดังนี ้
 ปี 2558 มีเงินปั นผลรับ จํานวน 74,6613,666.03 เหรีรี ยญสหรัฐ
ผ างรับ จํานววน 8,308.23
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินปั นผลค้
เหรี ยญสหรัฐ
2. Banpu M
Minerals (Singaapore) Pte., Ltdd. ทํารายการรระหว่างกันกับ
Banpu SSingapore Pte.Ltd. ดังนี ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัับ จํานวน 2,831,104.25 เหรียญ
ญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 88,3364,620.21
เหรี ยญสหรัฐ
ญสหรัฐ
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 11,777,777.37 เหรี ยญ
3. Banpu M
Minerals (Singaapore) Pte., Ltdd. ทํารายการระะหว่างกันกับ
Hunnu RResources LLCC. ดังนี ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 2,787,103.03 เหรียญ
ญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 77,839,762.31
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 7,929,2225.76 เหรี ยญสสหรัฐ
4. Banpu M
Minerals (Singaapore) Pte., Ltdd. ทํารายการระะหว่างกันกับ
Banpu CCoal Investmennt Co., Ltd. ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินปั นผลค้
ผ างจ่าย จํานนวน
135,994,754.00 เหรีี ยญสหรัฐ
บริษัท บีพี โโอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์
ว
จํากัด
1. บริ ษัท บีพพีี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์
ว
จํากัด ทํารายการรระหว่างกันกับ
Asian Am
merican Coal Inc. ดังนี ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัับ จํานวน 67,7448,844.33 เหรี ยยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 1,7786,516,392.400
เหรี ยญสหรัฐ
ญสหรัฐ
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 146,6688,389.10 เหรี ยญ
 ยอดเเงิินปั นผลค้ างรับ จํานวน 40,0000,000 เหรี ยญสสหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํานวน 4,150,0000 เหรี ยญสหรัรัฐ

74,621,974.26
7
เหรี ยญสหรัฐ

PT.Indo Tambangraya
T
MMegah

Banpu Singapore Pte.LLtd.

Hunnu Reesources LLC..

Banpu Cooal Investmentt Co.,
Ltd.

Asian Am
merican Coal Innc.

1002,973,501.83
เหรี ยญสหรัฐ

88,556,091.11
8
เหรี ยญสหรัฐ

1335,994,754.00
เหรี ยญสหรัฐ

2,0445,083,625.83
เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัท บ้ านปปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด
1. บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ิ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด ทํารายกการระหว่างกันกักบ บริ ษัท ไบบโอฟูเอลเดเวลออปเมนท์
บริ ษัท ไบบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์ส์ จํากัด
โฮลดิ ้งส์ จากั
จํ ด
มีเงินให้ กกู้ ยู ืมแก่ บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลลอปเมนท์ โฮลดิดิ ้งส์ จํากัด ในรูรูป
ของสัญญ
ญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี
ร
้ยจากต้ต้ นทุนของเงินกู้ยืยมื
มาถัวเฉลีลี่ย บวกร้ อยละ 0.5
0 ต่อปี ดังนี ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัับ จํานวน 2,7966.87 เหรี ยญสหรัรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 3,6602,245.58
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 2,791.00 เหรี ยญสหรัฐ

3,607,833.45
เหรี ยญสหรัฐ

2. บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ
ย ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด ทํารายกการระหว่างกันกักบ บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เเซอร์ วิส
เซส (ไทยแแลนด์) จํากัด
บริ ษัท บ้ าานปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด
มีเงินให้ กกู้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์์ จี เซอร์ วิสเซส ((ไทยแลนด์) จํากักด
ในรูปของงสัญญาเงินให้ ก้ ยืู ืม โดยคํานวณ
ณอัตราดอกเบี ้ยจจากต้ นทุนของเงิงิน
กู้ยืมมาถัวั เฉลีย่ บวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี ดังนี
ง ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัับ จํานวน 27,0887.37 เหรี ยญสหหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 1,7773,413.22
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 12,1811.17 เหรี ยญสหรัรัฐ
บริษัท บ้ านปปู เพาเวอร์ จํากั
า ด (มหาชน)

1,812,681.76
เหรี ยญสหรัฐ

1. บริ ษัท บ้้ านปู เพาเวอร์ จํจากัด (มหาชน)) ทํารายการระหหว่างกันกับ บริษัษท
บ้ านปู รี นนิิวเอเบิล เอนเนออร์ จี จํากัด
มีเงินให้ กกู้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บริ
บ ิ ษัท บ้ านปู รี นวเอเบิ
ิว ล เอนเนอ ร์ จี จํากัด
ในรูปขอองสัญญาเงินให้ กูก้ยืม โดยคํานวณอั
น ตราดอกเเบี ้ยจากต้ นทุนของ
เงินกู้ยืมมมาถัวเฉลีย่ บวกร้ร้ อยละ 0.5 ต่อปปี ดังนี ้
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยรัับ จํานวน 109,6637.72 เหรี ยญสสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 10, 058,578.06
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 31,0800.80 เหรี ยญสหรัรัฐ
2. บริ ษัท บ้้ านปู เพาเวอร์ จํจากัด (มหาชน)) ทํารายการระหหว่างกันกับ บริษัษท
บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากักด ดังนี ้
 ปี 2558 มีเงินปั นผลรับ จํานวน 63,7752,302.60 เหรีรี ยญสหรัฐ
ผ างรับ จํานวนน
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินปั นผลค้
144,5521,540.41 เหรีรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์จีจี จํากัด

บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวออร์
จํากัด

10,199,296.58
เหรี ยญสหรัฐ

2008,273,843.01
เหรี ยญสหรัฐ
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3. บริ ษัท บ้ าานปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทํารายการระหวว่างกันกับ Banppu Banpu Poower Internatioonal
Power Innternational Coo.,Ltd. ดังนี ้
Co.,Ltd.
 ปี 2558 มีดอกเบี ้ยจ่าย จํานวน 39,639.20 เหรี ยญ สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25588 มียอดเงินกู้ยมื จํานวน 6,027,,465.74 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จํานวน 39,5556.71 เหรี ยญสหหรัฐ

มูลค่
ล ารายการ
6,106,661.65
เหรี ยญสหรัฐ

12.2 ความมจําเป็ นและคความสมเหตุสมผลของราย
ส
การระหว่ างกััน
ในกรรณีที่บริ ษัทฯ เข้ข้ าทําสัญญาใดดๆ ก็ตาม หรื อมี การทํารายกาารระหว่างกันกับบริ
บ ษัทฯ บริ ษษัั ทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่
เกี่ยววข้ อง และ/หรื อบุ
อ คคลภายนออก บริ ษัทฯ จะะพิจารณาถึงความจําเป็ นและะความเหมาะสสมในการเข้ าทําสั
า ญญานันๆ
้
โดยคคํานึงถึงผลประะโยชน์ของบริษัษทั ฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุ
ต
มัตกิ ารทํารายกการระหว่ างกัน
ในกรรณีที่บริ ษัทฯ เข้ข้ าทําสัญญาใดดๆ ก็ตาม หรื อมมีการทํารายกาารระหว่างกันกับั บริ ษัทย่อย บบริ ษัทร่วม บริษัษทั ที่เกี่ยวข้ อง
บุคคลภายนอก และ/หรื
แ
อบุคคลลที่อาจมีความขขัดแย้ ง เพื่อปรระโยชน์ของบริษัษทฯ คณะกรรรมการบริ ษัทกําหนดให้
า
ต้อง
ณฑ์ของประกาศศคณะกรรมกาารตลาดหลักทรัรัพย์แห่งประเทศศไทย เรื่ องงการเปิ ดเผยข้ อมู
อ ลและการ
ปฏิบบัตั ิตามหลักเกณ
ปฏิบบัตั ิการของบริ ษัษัทจดทะเบียนในนรายการที่เกี่ยยวโยงกัน
และให้
แ มีราคาแและเงื่อนไข
เสมือนการทํทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยยกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่วนได้ เสียในรายยการนันจะต้
้ องไม่
ง มีสว่ นในกาารพิจารณาอนุมัมติ
12.3 นโยบบายหรื อแนวโโน้ มการทํารายการระหว่ างงกันในอนาคตต
- ไม่มมีี –
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13. ข้ อมูลลทางการเงินที
น ่สาํ คัญ
1. สรุ ปรายยงานของผู้สอบบั
อ ญชี
งบการเงิงินรวมและงบกการเงินเฉพาะบบริิษัทของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย แและของเฉพาะบบริ ษัท บ้ านปู
จํากัด (มมหาชน) ซึง่ ปรระกอบด้ วยงบแแสดงฐานะการรเงินรวมและงบบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริรษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 แและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกํ
ร
าไรรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงกา รเปลี่ยนแปลงสส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมแและงบแสดงกาารเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัท และงบกระะแสเงินสดรวมแและงบกระแสเเงินิ สดเฉพาะ
บริ ษัทสําาหรับปี สิ ้นสุดวันั เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุส รุปนโยบายการรบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ เรื่ องอื่นๆ
บการเงิน
ความรั บบผิดชอบของผู้บริหารต่ องบ
ผู้บริ หารรเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนนองบการเงินเหหล่านี ้โดยถูกต้องตามที
อ
่ควรตา มมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
า
นที่
และะรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมุ ภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาวว่าจําเป็ นเพื่อให้ห้ สามารถจัดทํางบการเงิ
ปราศจาากการแสดงข้ อมูมลที่ขดั ต่อข้ อเทท็จจริ งอันเป็ นสสาระสําคัญไม่ว่วาจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ ออผิดพลาด
ความรั บบผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญ
ั ชีเป็ นผู้รับผิดชอบในการแส
ด
ดงความเห็นต่อองบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบขอองผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ได้ ปฏิบตติั ิงานตรวจสอบบตามมาตรฐานนการสอบบัญชี
ซึง่ กําหนนดให้ ผ้ สู อบบัญชี
ญ ปฏิบตั ติ ามข้ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ ได้ คความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปปราศจากการแแสดงข้ อมูลที่
น
าคัญหรื
ห ือไม่
ขัดต่อข้ ออเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํ
การตรวจจสอบรวมถึงกาารใช้ วิธีการตรววจสอบเพื่อให้ ไได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานววนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในนงบการเงิน วิธการตรวจสอบที
ธี
ที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูยู่กบั ดุลยพินจิ ของผู
ข ้ สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการป
รประเมินความเเสี่ยงจากการ
แสดงข้ ออมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็
เ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญขอองงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากกการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในนการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบั
ส ญชีพิจารรณาการควบคุมมภายในที่เกี่ยวข้
ว องกับการจัดทํ
ด าและการนําาเสนองบการเงินโดยถู
น กต้ อง
ณ์ แต่ไม่ใช่เพื ่อวัตถุประสงค์ค์ในการแสดง
ตามที่คววรของกิจการ เพื่อออกแบบบวิธีการตรวจสออบที่เหมาะสมกับสถานการณ
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบ
ผ
คุมภายในของ กิจการ การตตรวจสอบรวมถึงการประเมินคความเหมาะสมของนโยบาย
แ
หตุสมผลของปรระมาณการทางงบัญชีที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้บริ หารร รวมทังการ
้ รประเมินการ
การบัญชีที่ผ้ บู ริหารใช้ และความสมเห
นําเสนองบการเงินโดยรวม
ั ชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบั
ฐ
ญ
ั ชีที่ผ้ สู อบบัญ
ญชีได้ รับเพียงพพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณ
ณฑ์ในการแสดดงความเห็น
ผู้สอบบัญ
ของผู้สออบบัญชี
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ความเห็ห็น
ผู้สอบบัญ
ั ชีเห็นว่างบการเงินรวมและงงบการเงินเฉพาาะบริ ษัทข้ างต้ นนี
น ้แสดงฐานะกการเงินรวมและะฐานะการเงินเฉพาะ
บริ ษัทขอองบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหหาชน) และบริษษัทย่อย และขของเฉพาะบริ ษทั บ้ านปู จํากั ด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคมม 2558 และะผลการดําเนินงานรวมและผล
น
ลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษัท และกระแสเงิงินสดรวมและกกระแสเงินสด
เฉพาะบริิ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกักันโดยถูกต้ องตตามที่ควรในสาระสําคัญตามมมาตรฐานการรา
รายงานทางการรเงิน
ข้ อมูลแและเหตุการณ์์ ที่เน้ น
ผู้สอบบัญ
ั ชีขอให้ ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการ
ป
รเงินข้ อ 32.5 คดีฟ้องร้ อง ก)
ก ซึง่ อธิบายถึงงคดีฟ้องร้ องขอองบริ ษัทและ
บริ ษัทย่ออยแห่งหนึง่ ที่อยูยใ่ นระหว่างการพิจารณาของงศาล ทังนี
้ ้ ผู้สอบบั
อ ญชีมิได้ แสดงความเห็นอยย่างมีเงื่อนไขในนเรื่ องนี ้
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2. งบการเเงิินรวม
บ ษัทฯ ได้ กําหนนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ง (Functionnal Currency) เป็ นสกุลเงิน
ตังงแต่
้ วนั ที่ 1 มกรราคม 2556 บริ
ดอลลาร์ สหรัรัฐอเมริ กา (เหรีรี ยญสหรัฐฯ) ซึง่ เป็ นไปตามมมาตรฐานการบับัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 25552) เรื่ องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงงของอัตราแลกกเปลีย่ นเงินตราาต่างประเทศ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ได้ รายงานนงบการเงินภายยใต้ มาตรฐานบบัญชี Thai
Financial RReporting Stanndard (TFRS) เป็ นครัง้ แรก โโดยใช้ สกุลเงินดอลล่
ด าร์ สหรัฐฯในการจั
ฯ
ดทํางบบการเงิน
บริริ ษัทฯ จึงนําเสนนองบการเงินปี 2556 ปี 25577 และปี 2558 เป็ นสกุลเงินดออลลาร์ สหรัฐอเมมริ กา (เหรี ยญสสหรัฐฯ)
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชน) และบริษทย่
ัท อย
งบบแสดงฐานะกการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2558 แลละ 2557 และะ 2556
หน่วย: พันเหรี ยญสหรั
ญ ฐ

สินทรัพยย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การรค้ า และตั๋วเงินรั บ สุทธิ
ลูกหนี ้กิจกการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินปั นผลลค้ างรั บจากกิจการรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินทดรองงจ่า ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ า คงเเหลือ สุทธิ
อะไหล่แลละวัสดุเครื่ องจักร สสุทธิ
สินทรั พย์ออนุพนั ธ์การเงินทีถ่ถงกํ
ึ าหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้ กยู้ มมระยะสั
ื
นแก่
้ กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ กยู้ มมระยะสั
ื
นแก่
้ บริ ษัททอื่น
ค่าใช้ จ่า ยยในการสํา รวจและะพัฒนารอตัดบัญชี
และกาารเปิ ดหน้ าดินรอตััดบัญชี
สินทรั พย์หหมุนเวียนอื่น
รวมสินท
ทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ กยู้ มมแก่
ื พนักงาน
เงินปั นผลลค้ างรั บจากกิจการรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ กยู้ มมระยะยาวแก่
ื
กิจกการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนใในการร่ ว มค้ า
เงินลงทุนอืื่น สุทธิ
อสังหาริ มมทรั พย์เพือ่ การลงทุทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรั พย์ภภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรั พย์ออนุพนั ธ์การเงิน
ค่าใช้ จ่า ยยในการสํา รวจและะพัฒนารอตัดบัญชี
และกาารเปิ ดหน้ าดินรอตััดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่าความนินิยม
สินทรั พย์ไไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินท
ทรัพย์ ไม่ หมุนเวียยน
รวมสินท
ทรัพย์

331 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ร้ อยละ
อ

31 ธันวาาคม
พ.ศ. 2557
ปรั บปรุ งใหม่

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ปรั บปรุ งใหม่

ร้ อยละ

396,126
52,917
185,819
209
53,909
810
136,786
22,918
5,229
-

6.05
0.81
2.84
0.00
0.82
0.01
2.09
0.35
0.08
-

390,974
32,262
306,627
255
45,506
11
174,682
31,180
687
2,399

5.66
0.47
4.44
0.00
0.66
0.00
2.53
0.45
0.01
0.03

445,916
12,262
280,638
191
57,903
158,200
37,720
1,293
275

6.25
0.17
3.94
0.00
0.81
2.22
0.53
0.02
0.00

55,900
115,839

0.85
1.77

58,314
140,563

0.84
2.04

65,760
145,023

0.92
2.03

1,026,462

15.66
1

1,183,460

17.14

1,205,181

16.90

586
167,464
20,256
644,268
19,718
2,260
1,180,099
100,409
3

0.01
2.56
0.31
9.83
0.30
0.03
18.01
1
1.53
0.00

652
171,569
562,036
17,636
2,404
1,331,604
98,527
384

0.01
2.49
8.14
0.26
0.03
19.29
1.43
0.01

697
157,932
552,890
18,204
2,406
1,455,819
122,193
675

0.01
2.21
7.75
0.26
0.03
20.42
1.71
0.01

748,747
1,887,449
525,016
230,157
5,526,432
6,552,894

11.43
1
28.80
2
8.01
3.51
84.34
8
1000.00

794,916
1,950,451
524,120
265,162
5,719,461
6,902,921

11.52
28.26
7.59
3.84
82.86
100.00

831,220 11.66
2,051,015 28.76
524,120
7.35
208,074
2.92
5,925,245 83.10
7,130,426 100.00

หมายเหตุตุ: เพื่อประกอบใในการอ่านงบการรเงินรวม โดยควรรอ่านคูก่ บั “งบการรเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษษัั ทฯ สําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25558”
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย่
ัท อย
งบบแสดงฐานะกการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2558 แลละ 2557 และะ 2556
หน่วย: พันเหรี ยญสหรั
ญ ฐ

หนีส้ ินแลละส่ วนของผู้ถือหหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันั การเงิน
เจ้ าหนี ้กาารค้ า
ส่วนของเงิ
เงินกู้ ยมื ระยะยาวทีที่ถึงกําหนดชําระภภายในหนึ่งปี
ส่วนของห้หุ้นกู้ ที่ถึงกําหนดไถถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
หนี ้สินอนุนพันธ์การเงินที่ถึงกําหนดภายในหนึงปี
ง่
ค่าเปิ ดหน้น้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ค้ างจ่าย
ค่าภาคหหลวงค้ างจ่าย
ภาษี เงินไได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายยผลประโยชน์พนักงานค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุมุนเวียนอื่น
รวมหนีสสิ้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไมม่ หมุนเวียน
เงินกู้ ยมื ระยะยาวจากบริ ษัททอื่น
เงินกู้ ยมื ระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี ้สินภา ษี เงินได้ รอตัดบัญ
ญชี สุทธิ
สํารองค่าาใช้ จ่ายผลประโยชชน์พนักงาน
หนี ้สินสัญ
ญญาขายถ่านหินรรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี ้สินอนุนพันธ์การเงิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีสสิ้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสสิ้ ิน

331 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

อ
ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
2
ปรั บปรุงใหม่
ง

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
ปรั บปรุ งใหม่

ร้ อยละ

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

3.52
0.56
2.82
0.89
0.44
1.78
0.41
0.26
0.18
0.98
4.18
16.02

63,310
37,401
160,196
75,811
54,033
164,837
27,482
12,873
13,706
76,231
316,178
1,002,058

0.92
0.54
2.32
1.10
0.78
2.39
0.40
0.19
0.20
1.10
4.58
14.52

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

2.13
0.99
3.94
0.56
2.32
0.25
0.50
0.30
1.16
4.33
17.41

604
1,686,810
1,180,109
225,489
40,697
116,389
107,890
80,158
3,438,146
4,487,728

0.01
25.74
18.01
3.44
0.62
1.78
1.65
1.22
52.47
68.48

675
1,715,783
1,220,240
224,575
47,025
157,835
70,307
78,806
3,515,246
4,517,304

0.01
24.86
17.68
3.25
0.68
2.29
1.02
1.14
50.92
65.44

738
1,672,152
1,057,634
245,710
33,409
221,125
74,083
82,727
3,387,578
4,629,273

0.01
23.45
14.83
3.45
0.47
3.10
1.04
1.16
47.51
64.92

หมายเหตุตุ: เพื่อประกอบใในการอ่านงบการรเงินรวม โดยควรรอ่านคูก่ บั “งบการรเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษษัั ทฯ สําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25558”
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชน) และบริษทย่
ัท อย
งบบแสดงฐานะกการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2558 แลละ 2557 และะ 2556

331 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม
ร้ อยละ
อ

พ.ศ. 2557
2
ปรั บปรุงใหม่
ง

ร้ อยละ

หน่วย: พันเหหรี ยญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ร้ อยละ
ปรั บปรุ งใหม่

ส่ วนของผูผู้ ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบีบียน
หุ้นสามัญ 3,404,904,790 หหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 25557 หุ้นสามัญ จํานนวน 3,404,904,790 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
บ
พ.ศ. 22556 จํานวน 3,5440,504,790 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
บ

100,834

100,834

104,850

ทุนที่ออกแลละเรี ยกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,581,878,550 หหุ้น มูลค่าที่ชําระแแล้วหุ้นละ 1 บาทท
(พ.ศ. 25557 หุ้นสามัญจํานนวน 2,581,878,550 หุ้น
มูลค่าที่ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท
พ.ศ. 22556 หุ้นสามัญ จํานวน 2,717,4788,550 หุ้น
มูลค่าที่ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลลค่าหุ้น
หัก หุ้นทุนซื ้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแแล้ว
- สํารอองตามกฎหมาย
- สํารอองอื่น
ยังไม่ไดด้ จัดสรร
องค์ประกออบอื่นของส่วนของงผู้ถือหุ้น
รวมส่ว นขอองบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทที่ไม่มีอํานาจควบบคุม

76,461
149,800
-

1.17
2.29
-

76,461
149,800
-

1.11
2.17

80,477
149,800

1.13
2.10

-

(133,379))

(1.87)

79,358
53,628
1,767,948

1.21
0.82
26.98
2

76,967
20,592
1,936,491

1.11
0.30
28.05

74,979
152,944
1,954,023

1.05
2.14
27.40

(375,758)
1,751,437
313,729

(5.73)
26.73
2
4.79

(213,715)
2,046,596
339,021

(3.10))
29.65
4.91

(115,374))
2,163,470
337,683

(1.62)
30.34
4.74

2,065,166 31.52
3
2,385,617
34.56
2,501,153 35.08
รวมส่ วนขของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินนและส่ วนของผู้ถถืือหุ้น
6,552,894 1000.00 6,902,921 100.00
7,130,426 100.00
หมายเหตุตุ: เพื่อประกอบใในการอ่านงบการรเงินรวม โดยควรรอ่านคูก่ บั “งบการรเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษษัั ทฯ สําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25558”

หน้ า 220

บริรษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกกําไรขาดทุนเบ็
บ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 311 ธันวาคม 25558 และ 25577 และ 25566
หน่วย: พันเหรีรยญสหรัฐ
พ.ศศ. 2558

ร้ อยละ
อ
พ.ศ. 2557
ร้ อยละะ พ.ศ. 2556
ร้ อยละ
ของราายได้
ของรายได้ด้
ของรายได้
1000.00 3,278,507
100.00
3,520,960
100.00
966.02 3,144,931
95.93
3,350,891
95.17
(644.83) (2,137,905)
(65.21)) (2,301,176)
(65.36)
311.19 1,007,026
30.72
1,049,715
29.81
(276,384)
(271,661)
(88.83)
(8.43))
(7.72)
(174,166)
(225,401)
(66.48)
(5.31))
(6.40)
(302,774)
(324,978)
(99.26)
(9.24))
(9.23)
0.02
0
441
0.01
378
0.01
0.27
0
8,573
0.26
12,130
0.34
(5,039)
27,005
(22.37)
(0.15))
0.77
0.75
0
35,325
1.08
43,174
1.23
0.93
0
2,691
0.08
(27,036)
(0.77)
(120,926)
(116,240)
(44.75)
(3.69))
(3.30)
(00.29)
(10,615)
(10,454)
(0.32))
(0.30)
2.01
2
86,546
2.64
87,382
2.48
3.18
3
250,698
7.65
244,014
6.93
(69,741)
(90,119)
(33.82)
(2.13))
(2.56)

รายได้รวม
2,5 79,145
รายได้ จากกาารขายและการให้ห้ บริ การ
2,4 76,578
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
(1,6 72,161)
กําไรขัน้ ต้น
8 04,417
ค่าใช้ จ่ายในกการขาย
(2 27,810)
ค่าใช้ จ่ายในกการบริ หาร
(1 67,003)
ค่าภาคหลวงง
(2 38,852)
เงินปั นผลรั บจากเงินลงทุนอื่น
416
ดอกเบี ้ยรั บ
7,039
( 61,207)
กําไร(ขาดทุนน)สุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ค่าบริ หารจัดดการและอื่นๆ
19,225
กําไร(ขาดทุนน)สุทธิจากอัตราแแลกเปลีย่ น
24,041
ดอกเบี ้ยจ่าย
(1 22,595)
ต้ นทุนทางกาารเงินอื่น
(7,602)
ส่วนแบ่งกําไไรจากกิจการร่ วมค้ค้ า
51,846
กําไรก่ อนภ
ภาษีเงินได้
81,915
ภาษี เงินได้
( 98,453)
กลับรายการรสินทรั พย์ภาษี เงินนได้ รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับภาษี การทําเหหมืองถ่านหิน
และสินแร่ร่ ในประเทศออสเตตรเลีย
กําไรสําหรับ
ั ปี
(00.64)
( 16,538)
รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
า
ในกําไรหรืรือขาดทุนในภายหลัง
พ กงาน
0.09
0
การวัดมูลค่าาใหม่ของภาระผูกกพันผลประโยชน์พนั
2,229
กําไร(ขาดท
ทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
ผลขาดทุนจาากการวัดมูลค่า เงิงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลขาดทุนจาากการป้องกันควาามเสีย่ งกระแสเงินสด
น
ผลต่า งของอััตราแลกเปลีย่ นจาากการแปลงค่างบ
บการเงิน
ขาดทุนเบ็ดดเสร็จอื่นสําหรับ
บปี สุทธิจากภาษี
ษี
กําไร(ขาดท
ทุน)เบ็ดเสร็จรวม
มสําหรับปี
การแบ่ งปั น
นกําไร
ส่วนที่เป็ นขอองบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นขอองส่วนได้ เสียที่ไม่มมีอี ํานาจควบคุม
การแบ่ งบัน
นกําไร(ขาดทุน)เเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นขอองบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นขอองส่วนได้ เสียที่ไม่มมีอี ํานาจควบคุม
กําไร(ขาดท
ทุน)ต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุนน)ต่อหุ้นขั ้นพืนฐา
้ าน

(24,232)
156,725

(0.74))
4.78

(9,098)

(0.28))

153,895

4.37

(153)
11,964
(1 74,782)
(1 62,971)
(1 77,280)

(00.01)
0.46
0
(66.78)
(66.32)
(66.87)

(1,219)
(2,650)
(93,151)
(97,020)
50,607

(0.04))
(0.08))
(2.84))
(2.96))
1.54

(5,963)
(71,527)
(198,916)
(276,406)
(122,511)

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

(442,776)
26,238
( 16,538)

(11.66)
1.02
1
(00.64)

82,735
73,990
156,725

2.52
2.26
4.78

78,025
75,870
153,895

2.22
2.15
4.37

(2 02,606)
25,326
(1 77,280)

(77.86)
0.98
0
(66.87)

(20,754)
71,361
50,607

(0.63))
2.18
1.54

(198,683)
76,172
(122,511)

(5.64)
2.16
(3.48)

(0.017)

0.032

0.030
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย่
ัท อย
งบกระแสเงินสด
น
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 311 ธันวาคม 25558 และ 25577 และ 2556

กระแสเงินสสดจากกิจกรรมดําาเนินงาน
กําไรสําหหรั บปี ก่อนภาษี เงินได้
ปรั บกระะทบกําไรก่อนภาษีษี เงินได้ เป็ นเงินสดดรั บ(จ่าย)จากกา รดําเนินงาน
- ค่าเสือมราคาและตั
่
ดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายตั
ย ดจ่า ย
- ตัดจําาหน่า ยที่ดิน อาคคารและอุปกรณ์
- ค่าเผือการด้
่
ก
อยค่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
- ตัดจําาหน่า ยบริ จาคอสัสังหาริ มทรั พย์เพือ่ การลงทุน
- ค่าเผือการด้
่
อยค่าอสังหาริ มทรั พย์เพือ่ การลงทุน
- ตัดจําาหน่า ยเงินลงทุนอื่น
- กลับรรายการเงินปั นผลค้ างจ่าย
- ค่าเผือหนี
่ ้สงสัยจะสูญ
- (กลับบรายการ)ค่าเผือ่ กการลดลงของมูลค่คาถ่านหิน
อ่ นไหวช้ช้ าของอะไหล่และะวัสดุเครื่ องจักร
- ค่าเผือการเคลื
่
- ดอกเเบี ้ยจ่าย
- ต้ นทุนนทางการเงินอื่น
- ดอกเเบี ้ยรั บ
- ส่ว นแแบ่งกําไรจากกิจการร่ วมค้ า
- เงินปั นผลรั บจากเงินลงงทุนอื่น
- กํา ไรจจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์เพืพอ่ การลงทุน
- (กํา ไรร)ขาดทุนจากการรจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ์
- กํา ไรททางบัญชีที่เกิดจาากการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็ จจเป็ นขั ้น
- กํา ไรจจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื่น
- ขาดททุนสุทธิจากอนุพนนธ์
ั ทางการเงินทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
- กํา ไรสสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กระแสเงินสสดก่อนการเปลีย่ นนแปลงของเงินทุนหมุ
น นเวียน
การเปลียยนแปลงของเงิ
่
นทุนหมุนเวียน
- ลูกหนีนี ้การค้ า
- ลูกหนีนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ อองกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกัน
- สินค้ าาคงเหลือ
- อะไหหล่และวัสดุเครื่ องจจักร
- สินทรัรั พย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้ช้ จ่ายในการสํารวจจและพัฒนารอตัดบั
ด ญชีและการเปิปิ ดหน้ าดินรอตัดบับญชี
- เงินให้ห้ กยู้ มื แก่พนักงานน
- สินทรัรั พย์ไม่หมุนเวียนอือื่น
- เจ้ าหนี ้การค้ า
- ค่าเปิปดหน้ า ดินและค่า ขนถ่านหินค้ างจ่าย
- ค่าภาาคหลวงค้ างจ่าย
- สํา รอองค่าใช้ จ่ายผลประะโยชน์พนักงาน
- หนี ้สินนหมุนเวียนอื่น
- หนี ้สินนอื่น
เงินสดสุทธิไได้ มาจากกิจกรรมมดําเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี ้ย
- การจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิไได้ มาจากกิจกรรมมดําเนินงาน

พ.ศศ. 2558

หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
พพ.ศ. 2557
พ.ศ.
พ 2556

81,915

250,698

244,014

188,196
1
399
14
81
240
3,484
2,270
122,595
1
7,602
(7,039)
(51,846)
(
(416)
(104)
(669)
(537)
12,539
(27,440)
(
331,284
3

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

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

105,412
1
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
4
(1122,937)
(1111,693)
244,010
2

(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

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
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย่
ัท อย
งบกระแสเงินสด
น
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 311 ธันวาคม 25558 และ 25577 และ 2556

กระแสเงินสสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรั บบ(จ่า ย)สุทธิสาํ หรัรั บเงินลงทุนระยะสั ้น
เงินให้ กยยืู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดจ่าายจากเงินให้ กยู้ มมระยะสั
ื
้นแก่กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรั บบจากเงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่
ร
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่าายจากเงินให้ กยู้ มมระยะยาวแก่
ื
กิจการที
ก ่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่าายจากเงินให้ กยู้ มมระยะสั
ื
้นแก่บริ ษัทอื
ท ่น
เงินสดรั บบจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสั
ร
้นแก่บริ ษัทอืน่
เงินสดจ่าายเพือ่ เพิม่ สัดส่วนนเงินลงทุนในบริ ษัษัทย่อย
เงินสดรั บบจากการจํา หน่า ยยเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่าายสํา หรั บซื ้อเงินลลงทุนอื่น
เงินสดจ่าายเพือ่ เพิม่ เงินลงททุนในการร่ วมค้ า
เงินสดจ่าายสํา หรั บโครงกาารระหว่า งพัฒนา
เงินสดจ่าายเพือ่ ซื ้อที่ดิน อาาคารและอุปกรณ์
ณ์
เงินสดรั บบจากการจํา หน่า ยยอสังหาริ มทรั พย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดรั บบจากการจํา หน่า ยยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี ้ยรัรั บ
เงินสดรั บบจากเงินปั นผลจาากกิจการร่ ว มค้ า
เงินสดรั บบจากเงินปั นผลจาากเงินลงทุนอื่น
เงินสดรั บบสุทธิจากการซื ้อธธุรกิจ
เงินสดสุทธิใใช้ ไปในกิจกรรมลงงทุน
กระแสเงินสสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ
ด น
เงินสดรั บบจากเงินกู้ ยมื ระยยะสั ้นจากสถาบันการเงิ
ก น
เงินสดจ่าายคืนเงินกู้ ยมื ระยยะสั ้นจากสถาบันการเงิ
น
น
เงินสดจ่าายสัญญาเช่า การรเงิน
เงินสดรั บบจากเงินกู้ ยมื ระยยะยาวจากสถาบันการเงิ
น
น
เงินสดจ่าายคืนเงินกู้ ยมื ระยยะยาวจากสถาบัันการเงิน
เงินสดจ่าายสํา หรั บต้ นทุนททางการเงินอื่น
เงินสดรั บบจากหุ้นกู้
เงินสดจ่าายคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่าายเพือ่ ซื ้อหุ้นทุนซื ้้อคืน
เงินปั นผลลจ่า ยให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นนของบริ ษัท
เงินปั นผลลจ่า ยให้ แก่สว่ นได้ด้ เสียที่ไม่มีอํา นาจจควบคุม
เงินสดสุทธิใใช้ ไปในกิจกรรมจััดหาเงิน
เงินสดและรรายการเทียบเท่าเเงินสดลดลงสุทธิ
ขาดทุนจากกอัตราแลกเปลีย่ นนของเงินสดและราายการเทียบเท่า เงิงินสด
เงินสดและรรายการเทียบเท่าเเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรรายการเทียบเท่าเเงินสด ณ วันปลาายปี
รายการที่มมิิใช่ เงินสด
รายการที่มใิใช่เงินสดที่มีสาระะสํา คัญ ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม ประะกอบด้ ว ย
เจ้ า หนี ้อื่นแลละสัญญาเช่าการรเงินจากการซื ้อทีี่ดิน อาคารและอุอุปกรณ์
ส่วนได้ เสียใน
ในกิจการร่ ว มค้ า เพพิม่ ขึ ้นจากการแปปลงเงินปั นผลค้ างงรั บ
สิง่ ตอบแทนนสุทธิที่โอนให้ สาํ หหรั บการซื ้อธุรกิจ
เงินลงทุนนในการร่ วมค้ าเพิพิม่ ขึ ้น
เงินให้ กยยืู้ มื ระยะสั ้นแก่บริ ษษั ทอื่นและดอกเบีบี ้ยค้
้ างรั บลดลง

พ.ศ. 2558

หน่วย: พันเหรีียญสหรัฐ
พพ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

(18,438)
66
(5,216)
2,534
(23,062)
275
(2,000)
611
(155)
(1152,234)
(1197,455)
122
22,838
7,037
45,406
416
339
(3318,916)

(20,000)
45
(2,124)
2,767
(6,158)
(6,713)
(214,729)
24,636
8,523
93,084
441
(120,228)

10,898
(275)
7,381
(8,037)
(101)
(208,625)
41
5,236
13,016
103,591
378
(76,497)

467,519
4
(2299,385)
(7,194)
256,461
2
(2222,647)
(5,499)
111,989
1
(69,993)
(91,810)
(49,355)
90,086
15,180
(10,028)
390,974
3
396,126
3

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

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

33,927
-

18,896
17,470

33,977
-

1,788
2,132

-

-
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3. อัตราส่ส่ วนทางการเงิงิน
บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชน) และบริษทย่
ัท อย
สําหรับปสิ
ปี น้ สุดวันที่ 331 ธันวาคม 25558 และ 25577 และ 2556
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

0.98
0.61
0.39
10.05
35.83
10.74
33.53
45.16
7.97
61.38

1.18
0.73
0.24
10.70
33.64
12.84
28.03
39.67
9.07
52.59

0.97
0.60
0.65
10.21
35.27
11.74
30.67
27.40
13.14
52.80

อัตราส่ วนนแสดงความสาามารถในการหากําไร (PROFITAABILITY RATIO))
อัตราากําไรขันต้
้ น
(%)
อัตราากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราากําไรอื่น
(%)
อัตราาส่วนเงินสดต่อกาารทํากําไร
(%)
อัตราากําไรสุทธิ
(%)
อัตราาผลตอบแทนผู้ถือหุ
อ ้น
(%)

32.48
3.31
3.98
4.91
(1.66)
(1.92)

32.02
8.13
4.00
1.04
2.53
3.39

31.33
7.28
4.83
2.99
2.22
2.56

อัตราส่ วนนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICCIENCY RATIO)
อัตราาผลตอบแทนจากกสินทรัพย์
(%)
อัตราาผลตอบแทนจากกสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราาหมุนของสินทรัพย์
พ
(เท่า)

(0.64)
11.58
0.38

1.18
21.76
0.47

1.02
20.40
0.46

2.17
1.40
5.18
n.a

1.89
1.18
4.26
1116.18

1.85
1.10
8.73
158.20

อัตราส่ วนนสภาพคล่ อง (LLiquidity ratio)
อัตราาส่วนสภาพคล่อง
อัตราาส่วนสภาพคล่องหมุ
ง นเร็ว
อัตราาส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ
ง
นสด
อัตราาส่วนหมุนเวียนลูกู หนี ้การค้ า
ระยะะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราาส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะะเวลาขายสินค้ าเฉฉลี่ย
อัตราาส่วนหมุนเวียนเจ้จ้ าหนี ้
ระยะะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle

อัตราาส่วนหนี ้สินรวมตต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราาส่วนหนี ้สินสุทธิต่ตอส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราาส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราาการจ่ายเงินปั นผล
ผ

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
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14. กาารวิเคราะห์ แและคําอธิบายของฝ่
า
ายจัจัดการ
14. คําอธิบายและการวิวิเคราะห์ ฐานะะการเงินและผผลการดําเนินงานของฝ่
น
ายบ
บริหาร
ผลการดําเนินินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมม 2558 เปรียบเที
ย ยบกับงวดดเดียวกัน สิ ้นสุดวันที่ 31
บ งใหม่) และงบแสดงฐานนะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรีรี ยบเทียบกับงบบแสดงฐานะ
ธันวาคคม 2557 (ปรับปรุ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่ )
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 กลุม่ บริ ษัท ได้ นํามาตรฐานนการบัญชีฉบับที
บ ่ 16 (ปรับปรุรุง 2557) เรื่ องที่ดิน อาคาร
และอุปปกรณ์ กลุม่ บริ
บ ิ ษัทรับรู้รายกาารอะไหล่และวัวัสดุเครื่ องจักรแและอุปกรณ์ที่ใช้ชในการซ่อมบําารุงเป็ นรายการรที่ดนิ อาคาร
และอุปปกรณ์ หากรายการนันเข้
้ าคํานิยามของที่ดดิิ นอาคารและอุอุปกรณ์ แต่ถ้าไม่เข้ าเงื่อนไขขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ น
สินค้ าคคงเหลือ และมมาตรฐานการบัญ
ั ชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 25557) เรื่ องผลปรระโยชน์ของพนันักงาน กลุม่ บริ
บ ษัทรับรู้ผล
กําไรแและขาดทุนจากกการวัดมูลค่าใหหม่ของภาระผูกกพันผลประโยชชน์หลังออกจากกงานในงบกําไไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ทันทีที่เกิดรายการ และรับรู้ต้นทุนบริ
น การในอดีตใในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโโยชน์ในงบกําไรรหรื อขาดทุน
ทันทีที่เกิดรายการ
ทังนี
้ ้กลลุม่ บริ ษัทได้ ใช้ วิวธิ ีปรับย้ อนหลังั สําหรับการปฏิฏิบตั ิตามมาตรรฐานการบัญชีดัดงกล่าว โด ยผลกระทบทีมี่มตี ่องบแสดง
ฐานะกการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2557 และะงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ ้นสุสุด วันที่ 31 ธันวาคม
น
2557
มีดงั นี ้
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หน่ วย : พันเหรี ยญสหรรัฐ

ก่ อนปรับปรุ
บ ง

ปรั บบปรุ งรายการ
ย้ อนหลัง

หลังปรับปรุ ง

งบแสดดงฐานะทางกาารเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาาคม พ.ศ. 25557
อะไหล่แและวัสดุเครื่ องจจักร สุทธิ

33,420

(2,240)

31,1880

ที่ดิน อุปปกรณ์ และอาคคาร สุทธิ

1,331,282

322

1,331,6004

95,286

3,241

98,5227

3,158

(3,158)

-

260,086

5,076

265,1662

29,402

17,623

47,0225

กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
ม
พ.ศ. 2557

1,958,845

(4,822)

1,954,0223

กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1,945,972

(9,481)

1,936,4991

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจจควบคุม ณ วันที่ 1 มกราคม พพ.ศ. 2557

340,279

(2,596)

337,6883

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พพ.ศ. 2557

343,922

(4,901)

339,0221

(2,138,7732)

827

(2,137,9005)

ภาษี เงินนได้

(69,6667)

(74)

(69,7441)

กําไรสําหหรับปี

155,972

753

156,7225

ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหหญ่

822,246

489

82,7735

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจจควบคุม

733,726

264

73,9990

1555,972

753

156,7725

สินทรัพยย์ภาษี เงินได้ รอตั
อ ดบัญชี สุทธิ
โครงการรระหว่างพัฒนา
น
สินทรัพยย์ไม่หมุนเวียนอือื่น
สํารองคค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานน

งบกําไรรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรัรั บปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25557
ต้ นทุนขายและการให้ บริ
บ การ

การแบ่ งงปั นกําไรสําหรรับปี
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1.

ภาพ
พรวมผลการดดําเนินงานขอองบริษัทผู้ผลิตถ่ านหินในนอุตสาหกรรม
มถ่ านหิน
ราคาตลาดของถ่านหิ
า นได้ ลดลงงอย่างต่อเนื่องงตังแต่
้ กลางปี 2555 ส่สงผลให้ ผลกาารดําเนินงานขของบริ ษัทใน
ภาคคอุตสาหกรรมถ่านหิน ได้ รบผลกระทบจา
ับ
ากราคาของถ่านหินที่ลดลง ดังจะเห็นได้ด้ จากรูปแสดงด้ านล่าง ที่
แสดดงให้ เห็นถึงอัตรากํ
ต าไรจากการดําเนินธุรกิ จในกลุม่ ผู้ผลิตถ่านหินรายใใหญ่ในแต่ละปประเทศ แลละดัชนีราคา
ตลาาดหินในช่วงที่ผ่านมา

Global Coal : Newc Index US$ pe r ton (from 20
012 to 2015)
$130
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2.

การวิวิเคราะห์ ผลการดําเนินของงบริษัท
การวิวิเคราะห์ผลการดําเนินงานแลละฐานะการเงินนเปรี ยบเทียบสําหรับปี สิ ้นสุดวั
ด นที่ 31 ธันนวาคม 2558 และ 2557
(ปรับบปรุงใหม่) สรุปได้
ป ดงั นี ้
งบกํกําไรขาดทุนรววมสําหรั บสําหรั
ห บปี สิน้ สุดวั นที่ 31 ธันวาาคม 2558 แลละ 2557 (ปรั บบปรุ งใหม่ )

สสรุ ปผลการดําเนินงานรวม
((หน่ วย: ล้ านเเหรี ยญสหรั ฐ)
รรายได้ จากการรขายและการใให้ บริการ
ต้ นทุนขายและะการให้ บริการ
กําไรขขัน้ ต้ น
คค่ าใช้ จ่ายในกาารขาย
คค่ าใช้ จ่ายในกาารบริหาร
คค่ าภาคหลวง
สส่ วนแบ่ งกําไรจจากเงินลงทุนในการร่
น
วมค้ า
รรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)อื
า ่น
ต้ นทุนทางการรเงิน
กําไรกก่ อนภาษีเงินได้
ไ
ภภาษีเงินได้
กกลับรายการสินทรั พย์ ภาษีเงินิ ได้ รอตัดบัญ
ั ชี
เกี่ียวกับภาษีการทํ
ก าเหมืองถถ่ านหินใน
อออสเตรเลีย
กําไร((ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี
ส่ วนของบริริ ษัทใหญ่
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจคควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (หน่ วย:
ว เหรี ยญสหหรัฐ)

ปี 25558
2,477
(1,6672)
804
(2228)
(1167)
(2239)
52
(10)
(
(1130)
82
(98)
(

ปี 25557
ปรั บปรุ งใหม่
3,1445
(2,1388)
1,0007
(2766)
(1744)
(3033)
87
8
42
4
(1322)
2551
(700)

-

(244)

(17)
(
(43)
(
26
(0.0017)

1557
83
8
74
7
0.0332

2.1 รายได้ จากกาารขายรวมจํานววน 2,477 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 84,6650 ล้ านบาท) ลดลงจากงวดดเดียวกันของ
ปี ก่อน 668 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ คิดเป็ นร้ ออยละ 21 เกิดจากปริ
ด
มาณขายที่ลดลงและรราคาถ่านหินในนตลาดโลกที่
โ รายละเอียดดังนี ้
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมี
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 รายได้ จากการจํ
จ
าหน่ายถ่านหินจํานววน 2,285 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐคิดเป็ นสัดส่วนร้ร้ อยละ 92 ขอองรายได้ จาก
การขายยรวม โดยแยกเเป็ น
- ราายได้ จ ากการขายถ่ า นหิ น จาากแหล่ง ผลิตใน
ใ
สาธารณรั ฐอินโดนี
โ เซีย 1,639

ล้ านเหรี ยญ
ย

สหหรัฐ
- ราายได้ จากการขายถ่านหินจากกแหล่งผลิตใน

รายได้
ร
ธุรกิจถ่านหิ
นน
ธุรกิจไฟฟ
ฟา
้ ไอนํ ้า
อื่นๆ
รวม

25588
(ล้ าน
เหรียญสหรัฐ)
2,2855
1699
233

25557
(ล้ล้ าน
เหรียญสหรรัฐ)
2,9953
1
168
24

2,4777

3,1145

ประเทศออสเตรเลีย 646 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
 รายได้ จากการจํ
จ
าหน่ายไฟฟ้า ไอนํ ้า แและอื่นๆ จํานววน 192 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐคิด เป็ นร้ อยละ 8 ของรายได้
ข

ธุรกิจถ่ านหิน
2558
ปริมาณขาย
ม
(ล้้ านตัน)

2557
ปริริมาณขาย
((ล้ านตัน)

2558
ราคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

2557
ราคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

2558
ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

2557
ต้ นทุนเฉลี
เ ่ย
ต่ อตัน

288.16

28.98

US$ 58.35

US$ 67.26

US$ 37.433

US$ 44.68

122.99

15.47

A$ 65.90

A$ 68.53

A$ 49.411

A$ 49.70
4

41.15

44.45

แแหล่ งผลิต
เหหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย
เหหมืองในประเทศ
อออสเตรเลีย
รรวม

 ปริ มาณ
ณขายถ่านหินสําหรั
า บปี 2558 จจํานวน 41.15 ล้ านตัน ลดลงง 3.30 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
อ 7 จาก
การลดลงของปริ มาณ
ณการขายของ เหมื องประเทศออสเตรเลีย 2.48 ล้ านตัน และเหมื องในนสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย 0.82 ล้ านตตัน
เ ยญสหรัฐต่อตั
อ น เปรี ยบเทียยบกับ ราคาขายยถ่านหินเฉลี่ย
 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสํสาหรับปี 2558 เท่ากับ 55.53 เหรี
สําหรับปี 2557 เท่ากับ 65.36 เหรี ยญสสหรัฐต่อตัน ลดลลงจากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 155 ซึง่ เป็ นผลจากราคาถ่านหิน
ในตลาดดโลกที่ ปรั บตัวลดลงเมื่ อเปรี ยยบเทียบกับปี ก่ อน โดยราคคาขายถ่านหิ นนเฉลี่ยของเหมืองในประเทศ
อ
อินโดนีเซี
เ ยเท่ากับ 58.335 เหรี ยญสหรัฐฐต่อตัน ลดลงจาากปี ก่อน 8.91 เหรี
เ ยญสหรัฐต่ออตัน หรื อคิดเป็ นร้
น อยละ 13
ราคาขาายถ่านหินเฉลีลี่ยของเหมื องใในประเทศออสสเตรเลียมี ราคคาเฉลี่ยต่อตันนเท่ากับ 65.90 เหรี ย ญ
ออสเตรรเลีย ลดลง 2.663 เหรี ยญออสสเตรเลียต่อตัน โดยเป็ นผลจากการลดลงของงราคาขายเฉลียทั
่ งการขาย
้
ในประเเทศและส่งออกก ราคาขายเฉลีลี่ยต่อตันของกาารขายในประเททศอยู่ที่ 56.88 เหรี ยญออสเตตรเลีย (ราคา
ขายเฉลีลี่ยต่อตัน 25577: 59.17เหรี ยยญออสเตรเลีย)
ย ลดลง 2.299 เหรี ยญออสสเตรเลียต่อตัน เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของราคาขายยในประเทศระหหว่าง Old legaacy contractss และ new coontracts โดย
ในปี นีมี้มีสดั ส่วนของกาารขายภายใต้ NNew priced contracts ที่น้อยกว่าปี ก่ออน ส่วนของราคาขายเฉลี่ย
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ส่งออกปปรับตัวลดลงเล็ล็กน้ อย อันเป็ นนผลสุทธิของราคาขายเฉลี่ยต่อตั
อ นที่ลดลง ตาามราคาถ่านหินตลาดโลกที
น
่
ปรับตัวลดลง สุทธิกบราคาขายส่
บั
งอออกที่เพิ่มขึ ้น จากการแปลงค่าราคาขายจากกสกุลเงินเหรี ยญสหรั
ญ ฐ เป็ น
น ยญออสเตตรเลีย โดยสกุลลเงินเหรี ยญออสเตรเลียอ่อนคค่าลงคิดเป็ นร้ ออยละ 17 เมื่อเทียบกับสกุล
สกุลเงินเหรี
เงินเหรี ยญสหรั
ย
ฐ (อัตราแลกเปลี
ร
่ยนเฉฉลี่ย AUD/USDD ปี 2558 และะ ปี 2557 : 0.755 และ 0.90 ตาามลําดับ)
2.2 ต้ นทุนขายรวม 1,672 ล้ านเหรี ยญสหรัฐล ดลง 466 ล้ านเหรี ยญสหรัฐคิดเป็ นร้ อยละ 222 เป็ นผลจากกปริ มาณขาย
ถ่านหินและต้ต้ นทุนเฉลี่ยต่อตัตนที่ลดลงเมื่อเเทียบกับปี ก่อน ต้ นทุนเฉลี่ยต่ตอตันของเหมือองในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย
ลดลง 7.25 เหหรี ยญสหรัฐ ส่วนใหญ่
ว
เกิดจากกต้ นทุนของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงทีลดลงอั
่ล
นเป็ นผลลจากราคานํ ้ามมันตลาดโลก
ที่ปรับตัวลดลลงอย่างต่อเนือง
่อ โดยต้ นทุนเฉฉลี่ยต่อลิตรขอองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงในปี นี ้ เท่ากกับ 0.53เหรี ยญสหรั
ญ ฐ (ปี
2557: ต้ นทุนเฉลี
น ่ยต่อลิตร 1.02 เหรี ยญ สหรัฐ) รวมถึงการลดลงของออัตราการเปิ ดหหน้ าดินที่ขดุ ขนต่อถ่านหิน 1
ตัน จาก 9.766 เป็ น 8.65 ตลลอดจนการลดลลงจากต้ นทุนการผลิตอื่นจากกโครงการลดต้ นนทุนและค่าใช้ จ่ายต่อเนื่อง
จากปี ก่อน

2.3

2.4

2.5
2.6

ต้ นทุนเฉลี่ยต่ตอตันของเหมืองในประเทศออ
อ
อสเตรเลียลดลลงเล็กน้ อย 0.299 เหรี ยญออสสเตรเลียเมื่อเทียบกับปี ก่อน
เป็ นผลสุทธิของการลดลงขอองต้ นทุนผลิตจาากโครงการลดต้ นทุนและค่าใช้
ใ จ่าย กับการลลดลงของปริ มาณการผลิ
า
ตที่
น นจํานวน 22.2 ล้ านตัน เนืนื่องจากการหยยุดผลิตชัว่ คราววของเหมือง Anngus Place
น้ อยกว่า เมื่อเทียบกับปี ก่อนเป็
และ Newstaan
กําไรขันต้
้ นรววมจํานวน 8044 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐลดลง 2003 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ คิดเป็ นร้ร้ อยละ 20 อัตราส่
ร วนการทํา
กําไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม
อ
(Gross Proffit Margin) สําหรับปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 32 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รา
กําไรขันต้
้ นร้ อยละ
อ
32 และะธุรกิจไฟฟ้ามีออััตรากําไรขันต้
้ นร้
น อยละ 38 (ปี 2557: อัตรราส่วนการทํากําไรขันต้
้ นต่อ
ยอดขายรวม คิดเป็ นร้ อยละะ 32 โดยธุรกิจถถ่านหินมีอตั ราากําไรขันต้
้ นร้ อยละ
ย 32 และธุรรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
้ น
ร้ อยละ 33) การเพิ่มขึ ้นของอัตรากําไรขันนต้
้ นของธุรกิจถ่ถานหินเป็ นผลสุทธิจากการปประหยัดต้ นทุนผลิ
ผ ต และการ
ปรับตัวลดลงงของราคาถ่านหิ
น นในตลาดโลลก ตามที่ได้ อธิบายในข้ อ 2.22 และข้ อ 2.1 ออย่างไรก็ตามกการลดลงของ
ราคาตลาดถ่านหินส่งผลให้ ต้ นทุนของธุรกิ จไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพพลิงลดลง ทําใหห้ อตั รากําไรขันต้
น้ นของธุรกิจ
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน
ค่าใช้ จา่ ยในกการขาย 228 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ ลดลง 49 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ คิดเป็ นร้ อย ละ 18 เป็ นผลลจากปริ มาณ
ขายถ่านหินส่สงออกที่ลดลงขของเหมืองในสาาธารณรัฐอินโดดนีเซียและเหมืองในประเทศอ
อ
อสเตรเลีย คิดเป็ นจํานวน
25 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐ และกการลดลงของค่ค่าเสียเวลาของเรื อที่รอขนส่งถ่านหินที่ทา่ เรื อ ลดลงจากปี ก่อนจํ
อ านวน 5
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมทัง้งค่
้ าใช้ จ่ายที่ลดดลงอันเป็ นผลจจากการแปลงค่าจากสกุลเงินเเหรี ยญออสเตรรเลียเป็ นสกุล
เงินเหรี ยญสหหรัฐ ซึง่ เป็ นผลจจากการอ่อนค่าาของเงินสกุลเหหรี ยญออสเตรเลียต่อเงินสกุลเเหรี ยญสหรัฐเมืมื่อเทียบกับปี
ก่อน ตามที่กล่ลาวไว้ ในข้ อ 2.1
ค่าใช้ จา่ ยในกการบริ หารรวม 167 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐ ลดลลง 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ป็ นร้ อยละ 4 อันั เป็ นผลจาก
โครงการลดต้ต้ นทุนและค่าใช้ช้ จ่ายต่อเนื่องจาากปี ก่อน
ค่าภาคหลวงรวม 239 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลลดลง 64 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 221 เป็ นผลจากกปริ มาณขาย
ถ่านหิน และรราคาขายถ่านหิหินที่ลดลง
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2.7 การรับรู้ ผลกําไรของการร่
า
วมค้
ม า จํานวน 522 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ เป็ นผลสุทธิ
ท จากการรับรู้ ผผลกําไรของ BLCP จํานวน
62 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐ และรับรู้ ส่วนแบ่งขขาดทุนของธุรกิจไฟฟ้าในสาธธารณรัฐประชาาธิปไตยประชาาชนลาวและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน
า 6 ล้ านเห รีี ยญสหรัฐ และ 4 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ ตามลําาดับ
การรับรู้ ผลกําไรของการร่
า
วมค้
ม า ลดลง 35 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้
น อยละ 40 เมืมื่ อเทียบกับปี ก่อน
อ ส่วนใหญ่
มาจากส่วนแแบ่งกําไรจาก BLCP ที่ลดลงจํ านวน 9 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ เนืนื่องจากมีการหหยุดซ่อมแซมหนน่วยผลิตที่ 1
และหน่วยผลิลิตที่ 2 ในระหว่างไตรมาสที
า
่ 1 และ 2 ตามลําดั
า บ ทําให้ ปริมาณชั
ม ว่ โมงที่ผลิ ตไฟฟ้าในปี นี ้ ลดลงกว่าปี
ก่ อ น สุท ธิ จ ากผลกํ
า
า ไรจากกอัต ราแลกเปปลี่ ย นจากการอ่ อ นค่ า ลงของงเงิ น สกุ ล บาททต่ อ สกุ ล เงิ น เหหรี ย ญสหรั ฐ
เนื่องจากสกุลที
ล ่ใช้ ในการดําเงินงานของ BLLCP เป็ นสกุลเงินิ เหรี ยญสหรััฐ และรับรู้ สว่ นนแบ่งขาดทุนจาากบริ ษัทร่ วม
ค้ าในสาธารณ
ณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล
ไ
ลาว เพิ่มขึ ้นจํานวน
น 2 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ อัน เป็ นผลสุทธิจากการเพิ่มขึ ้น
ของกําไรจากกการดําเนินงานน จํานวน 5 ล้ ้ านเหรี ยญสหรัรัฐ จากการเริ่ มผลิตของหน่วยยผลิตไฟฟ้าหน่นวยที่ 1 และ
หน่วยที่ 2 ในนระหว่างไตรมาาสที่ 3 และไต รมาสที่ 4 ตามมลําดับ สุทธิกบผลขาดทุ
บั
นจา กอัตราแลกเปลีลี่ยนจากการ
อ่อนค่าลงของเงินสกุลบาทตต่อสกุลเงินเหรีรยญสหรัฐ เนื่องจากสกุ
ง
ลที่ใช้ในการดํ
ใ
าเงินงาาน เป็ นสกุลเงินบาท ทําให้
น ่ยงั ไม่เกิดขึนจริ
้น งจากการแปปลงค่าเงินกู้ยมที
ืม ่เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐแลละผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
เกิดผลขาดทุนที
จริ งจากการเเปลี่ ยนแปลงมูมูลค่ายุติธรรมขของสัญญาขาาย เงินตราต่างประเทศล่
ง
วงหหน้ า อีกทัง้ ยังรั บรู้ ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากธุธุรกิจถ่านหินในนสาธารณรัฐปรระชาชนจีน จํานวน
า 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งมีผลมาจากรราคาถ่านหิน
ภายในประเททศที่ปรับตัวลดลลง
2.8 รายจ่ายอื่นๆ จํานวน 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฐประกอบด้ วย
2.8.1 รายได้ ดอกเบีบี ้ยรับ จํานวน 7 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ
จ
พนั ธ์ทาางการเงิน 61 ล้้ านเหรี ยญสหรัรัฐ ประกอบด้ วย
2.8.2 ขาดทุนสุทธิจากอนุ
 ขาดทุนที
น ่เกิ ดขึ ้นจริ ง จํ านวน 80 ล้ านเหรี
า ยญสหรัรั ฐ เกิดจากผล สุทธิจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุยติธรรมของสัญ
ญญา Cross Currency Swapp จํานวน 1 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ สัญญาขาย
ถ่านหินล่
น วงหน้ า จํานนวน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐและสสัญญาซื ้อนํ ้ามั นั ล่วงหน้ า จํานวน
น 36 ล้ าน
เหรี ยญสหรั
ญ ฐ สัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย จํานวน
า 7 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ แลละสัญญาซื ้อ
ขายเงินตราต่
น
างประเททศล่วงหน้ า 288 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ โดยเป็ นนผลจากความมผันผวนของ
ตลาดสิสินค้ าโภคภัณฑ์ และตลาดการรเงินในระหว่างปี ี 2558
 กํ า ไรทีที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ นนจริ
้ ง จํ า นวน 19 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐ ส่ ว นนใหญ่ เ ป็ นกํ าไรจากการ
า
เปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของสัญ
ั ญาซื ้อนํ ้ามันล่
น วงหน้ า
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเป ลีี ่ยน จํานวน 24
2 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ ส่วนใหหญ่เป็ นผลกําไรสุทธิที่ยงั ไม่
น ลเงินบาท ซึง่ เป็ นผลจากกการอ่อนค่าของเงินสกุลบาท
เกิดขึ ้นจริ งจาากการแปลงค่าาเงินกู้ยืมที่เป็ นสกุ
ต่อเงินสกุลเหหรี ยญสหรัฐเมืมื่ อเทียบกับปี ก่อน
อ (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยขอองเงินบาทต่อเหรี
เ ยญสหรัฐ
ปี 2558 เทียบกับปี 2557: 36.08 บาท แลละ 32.96 บาท)
ด
่นๆ จจํานวน 20 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ
2.8.4 ค่าบริ หารจัดการและอื

2.8.3
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2.9 ภาษี เงินได้ นิติตบิ คุ คลจํานวนน 98 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ เพิ่มขึน้น 29 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐประกออบด้ วย
2.9.1 ภาษี เงินได้ นติ
นิ บคุ คลประจําาปี จํานวน 76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปีปี ก่อน 22 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
ซึง่ เป็ นไปตามผลกําไรจากกการดําเนินงานทที่ลดลง
2.9.2 ภาษี เงินได้ หัหกั ณ ที่จ่าย จากการรับเงินปั
น นผลจากบริรษัทย่อยของกลลุ่มบริ ษัท จํานวน
น 8 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลง 5 ล้ า นเหรี ยญสหรัฐ โดยเป็ นไปตาามการลดลงขอองเงินปั นผลจ่ายจากบริ
า
ษัท
ย่อยของกลุมบริ
ม่ ษัท
2.9.3 เนื่องจากสกุลุ เงินบาทอ่อนนค่าลงอย่างมากในช่วงไตรมาาสนี ้ มีผลให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ มาก
ขึ ้น โดยเฉพาาะบริ ษัทไทยทีทตามมาตรฐาน
่
นการบัญชีกําหนดให้ สกุลเงินนที่ใช้ ในการดําเนิ
เ นงาน เป็ น
เงิ น สกุ ล เหรีรยญสหรั ฐ หา กแต่ ก ารคํ า นววณภาษี เ งิ น ได้ด้ นิ ติ บุค คลยัง คคงคิ ด คํ า นวณ
ณจากผลการ
่ นสกุลเงินบาาท
ดําเนินงานทีทเป็
2.9.4 บริ ษัทย่อยในนประเทศอินโดดนีเซียบันทึกค่าใช้
า จา่ ยภาษี เงินได้
น นิติบคุ คลเพิพิ่มขึ ้นสุทธิ จํานวน
น 28 ล้ าน
เหรี ย ญสหรัั ฐ ซึ่ง เป็ นผลจ ากการหน่ ว ยงงานทางภาษีของประทศอิ
ข
นนโดนี เซี ย ประเมิมิ น ภาษี เพิ่ ม
สําหรับการตตรวจสอบภาษีปปีี 2554 –ปี 25555
2.9.5 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบบัญชีสทุ ธิ รับรู้ในปี
ใ 2558 ลดดลง 17 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ เนืนื่องจากในปี
รู้
นทรัรั พย์ ภาษี เงินได้ด้ รอตัดบัญชีของกลุ
อ ่มบริ ษัทยย่อยในประเทศศอินโดนีเซีย
ก่อน ได้ รับรรายการสิ
น 10 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ ซึง่ เป็
เ นผลแตกต่างระหว่างวิธีคําานวณต้ นทุนทาางบัญชี และ
เพิ่มขึ ้น จํานวน
ทางภาษี โดดยในทางบัญชี กลุ่มบริ ษัทย่อยดั
อ งกล่าว ได้้ ถือปฏิบตั ิตามมการตีความมาาตรฐานการ
รายงานทางกการเงินฉบับที่ 20 เรื่ องต้ นทุนการขุ
น ดเพื่อการรเปิ ดหน้ าดินในนช่วงระยะเวลาาของการเปิ ด
หน้ าดิน มาใใช้ ปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ววัันที่ 1 มกราคมม พ.ศ.2557 ซึงการตี
ง่
ความมาาตรฐานดังกล่าวมี
า ผลบังคับ
ให้ ถือปฏิบตั ิสําหรับรอบระะยะเวลาบัญชีสิสิ ้นสุดในหรื อหลังวันที่ 1 มกรราคม พ.ศ. 25557 ในขณะที่
ทางภาษี ยังคงให้ ถือ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธีบัญชี เดิ มต่ อ ไป จนนกว่ากลุ่ม บริ ษษัั ท ย่อยจะได้ รั บอนุมัติ โ ดย
ั ชีใหมม่ในการคํานวณ
ณภาษี เงินได้ นติติ บิ คุ คล
หน่วยงานภาาษี ของประเทศศอินโดนีเซีย ให้หใช้ วิธีบญ
2.100 ขาดทุนสุทธิรวมสํ
ว าหรับปี สินสุ
้น ดวันที่ 31 ธันั วาคม 2558 จํจานวน 43 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ ลดลงจากปี ก่อน
อ 126 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
ขาดทุนต่อหุ้นขั
น นพื
้ ้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.0017 เหรี ยญสหหรัฐต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า 0.5994 บาทต่อหุ้น เปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อนซึง่ กําไรต่อหุ้นเท่ากักบ 0.032 เหรี ยยญสหรัฐต่อหุ้น (เทียบเท่า 1.0044 บาทต่อหุ้นน)
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3.

งบแสดงฐานะการรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2558 เปรีียบเทียบกับงบแสดงฐานะะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 (ปปรั บปรุ งใหม่ )
3.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 6,552 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐลดลง 350 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐเมื่อเทียบกักับสินทรัพย์รวมม ณ วันที่ 31
า ญดังนี ้
ธันวาคม 25557 โดยมีรายลละเอียดของการรเพิ่มขึ ้นและลดดลงที่มีสาระสําคั
 เงินสดและเงิ
น
นฝากกธนาคารจํานววน 396 ล้ านเหหรีียญสหรัฐเพิมขึ
่ม ้น 5 ล้ านเหรีรี ยญ สหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ
1 (ดูคําอธิบายในข้ อ 4 เรื่ องงบกกระแสเงินสดรววม)
า รับชําระภภายในหนึง่ ปี แลละเงินปั นผลค้ างรั
า บจาก
 เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกี่ยยวข้ องที่คาดว่าจะได้
ก ่เกี่ยวข้ องกกัน จํานวน 2221 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐเป็ นเงินปั
น นผลค้ างรับบจากบริ ษัทร่วมค้
ม าซึง่ ดําเนิน
กิจการที
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐเป็ นผลสุทธิ
ท จากการได้ รับ เงินปั นผล จํานวน 71
ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐและรั
แ บรู้รายได้ เเงินปั นผลค้ างรัรับจากการประกาศจ่ายปั นผลลเพิม่ เติมในระหหว่างปี นี ้
จํานวน
น 137 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลขาดดทุนจากอัตราแแลกเปลี่ยนจากกการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี
จํานวน
น 62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินลงทุ
น นในการร่วมค้
ว าจํานวน 644 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ ้น 82 ล้ านเหรีรยญสหรัฐคิด
น อยละ 15 จากการลงทุนนเพิ่มจํานวน
เป็ นร้
1544 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ ประกกอบด้ วยการ
ลงททุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานแสงอาาทิตย์
จํานวน
น 4 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ ธุธรกิจไฟฟ้าใน
ประะเทศลาวจํานวน 140 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
และะธุรกิจไฟฟ้าในนประเทศจีน จจํานวน 10
ล้ านหรี
น ยญสหรัฐ สุทธิกบั การ รับเงินปั นผล
และะการรับรู้สว่ นแแบ่งกําไรจากกาารร่วมค้ า
จํานวน
น 21 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ การจัดประเภททเงินลงทุนใหมม่จํานวน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ และมีผล
ขาดดทุนจากอัตราแแลกเปลีย่ นจากกการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จํานวน 46 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ
 ที่ดิน อาคารและอุอุปกรณ์ – สุทธิ จํานวน 1,1800 ล้ านเหรี ยญสหรัฐลดลง 1522 ล้ านเหรี ยญสหรัฐจากการ
ลงททุ น เพิ่ ม ในเครืรองจั
่ ก รและอุ ปกรณ์ ข องเหหมื อ งถ่ า นหิ นในสาธารณรั
ใ
ฐฐอิ น โดนี เ ซี ย และประเทศ
แ
ออสสเตรเลียจํานววน 200 ล้ านเหหรีี ยญสหรัฐ ผลลสุทธิจากการจจําหน่ายและกการตัดจําหน่ายและการจั
ย
ด
ประะเภทใหม่จํานววน 23 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐและะการบันทึกค่าเสื
เ ่อมราคาจํานนวน 164 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
รวมมถึงขาดทุนจากกอัตราแลกเปลี่ ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบกการเงินและอื่นนๆ จํานวน 1655 ล้ านเหรี ยญ
สหรัรัฐ
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3.2 หนี ้สินรวมจํานวน 4,487 ล้ านเหรี ยญสหรรัฐลดลง 30 ล้ลานเหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกักับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25557 โดยมีรายละะเอียดของการเเพิ่มขึ ้นและลดลลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 ส่วนของเงิ
น
นกู้ยืมระยะยาวที
ร
่ถึงกํ าหนดชําระในนหนึ่งปี จํานวน 185 ล้ านเหรีรยญสหรัฐเพิ่มขึ ้น 25 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐคิดเป็ป็ นร้ อยละ 166 เพิ่มขึ ้นสุทธิจากการจั
จ
ดประะเภทรายการจาากเงินกู้ระยะยยาวเป็ นเงินกู้
ห าระในหนึนึ่งปี จํานวน 1990 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ จ่ายชํชําระคืนเงินกู้ระยะยาวที
ะ
่ ถึง
ระยยะยาวที่ถึงกําหนดชํ
กําหนดจํ
ห านวน 1664 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ รวมทังมี
้ ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี
ต
่ยนนจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้น
ปี จํานวน 1 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ
 ส่วนของหุ
น ้ นกู้ที่ถงึ กํกาหนดชําระในนหนึง่ ปี ลดลงจํานวน
า 58 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลลดลง 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
คิดเป็
เ นร้ อยละ 23
2 จากการจัดั ประเภทรายกการจากหุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ระยะยาววที่ถึงกําหนดชํชาระในหนึง่ ปี
จํานวน
น 63 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ จ่าายชําระคืนหุ้นกู้ที่ถงึ กําหนดชําระในหนึ
า
ง่ ปี จําานวน 70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
รวมมทังมี
้ ผลกําไรจากอัตราแลกเปปลี่ยนจากการแแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จํานวน 1 1 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ
 ค่าเปิ
เ ิ ดหน้ าดินและะขนถ่านหินค้ างงจ่ายจํานวน 117 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐลดลง 48 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐส่วน
ใหญ
ญ่มาจากค่าเปิ ดหน้
ด าดิน ค่าขุดขขน และค่าขนส่งถ่
ง านหินของบริรษัทย่อยในสาธธารณรัฐอินโดนีเซี
เย
 เงินกู
น ้ ยืมระยะยาวจจํานวน 1,687 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐลดลง 29 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ โดยเป็ นผลสุทธิจากการ
กู้เงินเพิ่มจํานวน 256 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐ การจจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะะยาวเป็ นเงินกู้ระยะยาวที
ร
่ถงึ
ห าระในหนึนึง่ ปี จํานวน 190 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐและการชํชําระคืนเงินกู้จําานวน 72 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
กําหนดชํ
รวมมทังมี
้ ผลกําไรจากอัตราแลกเปปลี่ยนจากการแแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จํานวน 223 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ
 หุ้นกูก้ จํานวน 1,180 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐลดลงง 40 ล้ านเหรี ยี ญสหรัฐเป็ นนผลสุทธิจากกาารจัดประเภท
รายยการหุ้นกู้ระยะยาวเป็ นหุ้นกู้ระะยะยาวที่ถึงกําหนดชํ
า
าระในหหนึง่ ปี จํานวน 663 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ และ
ออกกหุ้นกู้เพิม่ จํานววน 112 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ รววมทังมี
้ ผลกําไรรจากอัตราแลก เปลี่ยนจากการรแปลงค่า ณ
วันสิ ้นปี จํานวน 89
8 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ
 หนี ้สินอนุพนั ธ์การเงินจํานวน 299 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ เกิดจากกรายการขาดทุนนที่ยงั ไม่เกิดขึนจริ
้น งจากการ
ปรับมู
บ ลค่ายุติธรรมมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิ ้นปีปี ซึง่ ประกอบด้ด้ วยขาดทุนจากก สัญญาการ
ขายยถ่านหินล่วงหนน้ า จํานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ และสัญ
ั ญาซื ้อขายเงิงินตราต่างประะเทศล่วงหน้ า
จํานวน
น 28 ล้ านเหหรีียญสหรัฐ
3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 2,065 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐลดลง 320 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐเป็ นผลจจาก
4 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
 ลดลลงจากขาดทุนสุสทธิสําหรับปี 22558 จํานวน 43
 ลดลลงจากส่วนต่างจากการแปลง
ง
ค่างบการเงินของบริ
ข ษัทย่อยทีที่แสดงเป็ นเงินตตราต่างประเทศ 173 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
ผ าย 141 ล้ า นเหรี ยญสหรัฐ
 ลดลลงจากเงินปั นผลจ่
 เพิมขึ
ม่ ้นจากเป็ นกาารป้องกันความมเสี่ยงทางการเงิงิน และอื่นๆ จํานวน
า 12 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
 เพิมขึ
ม่ ้นจากส่วนได้ด้ เสียที่ไม่มีอํานนาจควบคุมจํานวน
น 25 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ
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3.4 อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ของบริิษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 22558 สําหรับงบบการเงินรวม
เท่ากับ 1.40 เท่า (ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25557 : อัตราส่วนหนี
น ้สินสุทธิตอ่ ทุทนสําหรับงบกการเงินรวม 1.17 เท่า)
4.

งบกกระแสเงินสดรรวม สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25558 เปรี ยบเทียบกั
บ บปี สิน้ สุดวั นที่ 31ธันวาคคม 2557
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31 ธันนวาคม 2558 บริ
บ ษัทมีเงินสดสสุทธิเพิ่มขึ ้นรวมม 5 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ (รวม
ผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจาากการแปลงค่า จํานวน 10 ล้ านเหรี ยญสหรััฐ) โดยแยกเป็ น
4.1 เงินสดสุทธิได้ มาจากการดําเนินงาน จํานว น 244 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐโดยมีมีกิจกรรมดําเนินินงานที่สําคัญดังนี ้
 รับเงิ
เ ินจากการขายยถ่านหิน จํานววน 2,591 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายชํ
ย าระเจ้ าหนี ้ จํานวน 1,703 ล้ านเหรี ยญสหรรัฐ
 จ่ายดอกเบี
ย
้ยจํานววน 123 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ
 จ่ายภาษี
ย เงินได้ นติ บุิ คคลจํานวน 112 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายค่
ย าภาคหลวงจํจํานวน 243 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ
 อื่นๆจํ
ๆ านวน 410 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ
4.2 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมกการลงทุน จํานนวน 319 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐมีสาระสําคัญดังนี ้
 ลงทุทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ กาารลงทุนในโครงการระหว่างดําเนิ
เ นการจํานวนเเงิิ น 197 ล้ านเหรีียญสหรัฐ
 ลงทุทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น กิจการร่รวมค้ าและเงินลงทุนระยะสัน้ จํานวน 173 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายเงิ
ย นกู้ให้ แก่บริษัษทที่เกี่ยวข้ องกักันและบริ ษัทอืน่ จํานวน 25 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินรับจากเงินปั นผลในบริ
ผ
ษัทย่อยยและบริ ษัทร่วมค้
ม า จํานวน 46 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ
้ย บและอื่น ๆ จํ านวน 30 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
 เงินรับจากดอกเบียรั
4.3 เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานนวน 90 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐประะกอบด้ วย
 จ่ายเงิ
ย นปั นผล จํานวน
น 141 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายคื
ย นเงินกู้ยืมธนนาคาร เงินกู้ระยยะยาว และหุ้นกู
น ้ จํานวน 600 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ
 จ่ายค่
ย าใช้ จา่ ยทางการเงินจํานวนน 5 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
 เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร เงินกู้ระยะยาวจํานววน 836 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ
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5. สรุ ปคความเห็นของฝฝ่ ายบริหาร
งบการรเงินประจําปี 2558
2 สะท้ อนถึถึงความสามารรถในการปรับตัวของธุ
ว รกิจถ่านหิหินในการรองรับบสภาวะตลาดถถ่านหินที่ ไม่
เอื ้ออําานวย ธุรกิจถ่ถานหินในสาธารรณรัฐอินโดนีเซี ยและออสเตรเลีลียได้ ดําเนินมาาตรการต่างๆเกี่ยยวกับการลดต้ นทุ
น นและเพิ่ม
ประสิททธิภาพการผลิต ส่งผลให้ กระะแสเงินสดอยูใ่ ในระดับที่ดีพร้ อมกั
อ บเพิม่ ขีดคววามสามารถในนการแข่งขันใน ระยะยาว
ในขณ
ณะเดียวกันธุรกิจไฟฟ
จ ้ าสามารถถสร้ างกําไรที่มนั่นคงต่อเนื่อง ซึง่ ช่วยให้ เกิดคววามสมดุลของกกําไรจากทัง้ 2 หน่วยธุรกิจ
หลัก กําไรจากธุรกิจไฟฟ้านี ้จะปรัรับตัวเพิ่มขึ ้นภาายหลังจากโรงไไฟฟ้าหงสาเริ่ มดําเนินการเชิงพพาณิชย์อย่างเเต็มกําลังการ
ผลิตในนเดือนมีนาคม 2559
ม
าใช้ช้ จา่ ยตัดจ่าย (EEBITDA) จํานววน 492 ล้ าน
ในปี 22558 บริ ษัทได้ รัรบรู้กําไรก่อนหัหักดอกเบี ้ย ภาษีษี จา่ ย ค่าเสื่อมราคาและค่
เหรี ยญ
ญสหรัฐฯ ซึง่ ปรัรับลดลง ร้ อยละะ 24 ในจํานวนนนี ้แบ่งเป็ น EBBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานววน 382 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลงร้ร้ อยละ 29 และะ EBITDA จากกธุรกิจไฟฟ้าจํา นวน 110 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละะ 5
สภาวะตลาดถ่านหินในช่
น วงปี 25588 ยังคงอ่อนตัวลลงจากปริมาณ
ณการผลิตที่ล้นตลาดประกอบก
ต
กับผลกระทบจากการชะลอ
ญ่ ทังนี
้ ้ราคาถถ่านหินในตลาดซื ้อขายทันทีททีี ่วดั จากดัชนี Newcastle
ตัวของงเศรษฐกิจจีนซึง่ เป็ นผู้นําเข้ าถ่ถานหินรายใหญ
Exporrt Index (NEXX) ปรับลดลงจาากราคาเฉลีย่ ที่ 70.90 เหรี ยญสหรั
ญ ฐฯต่อตันในปี
น ก่อนหน้ า เป็ น 59.37 เหหรี ยญสหรัฐฯ
ต่อตันนในปี 2558 หรื อลดลงร้
อ
อยละ 19
โดยธุรกิจถ่านหิหินในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย
ราคาตตลาดถ่านหินที่อ่ออนตัวลงส่งผลลกระทบต่อรายไได้ จากการขายถ่านหิน
ภายใตต้ ITM บันทึกรายได้
ร จากการขขายถ่านหินลดลงร้ อยละ 18 เป็ น 1,639 ล้านเหรี
า ยญสหรัฐฐฯ จากปริ มาณ
ณขายจํานวน
28.166 ล้ านตัน (ลดลลงร้ อยละ 3) ทีราคาขายถ่
่ร
านหิหินเฉลี่ย 58.38 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงร้ร้ อยละ 13) มาตรการหลักที่
ได้ ดําเเนินการจึงเป็ นปปรับแผนการผลิลิตเพื่อเพิม่ ประะสิทธิภาพการผผลิตและลดต้ นทุน เช่นการลลดอัตราส่วนหน้น้ าดินต่อถ่าน
หินจากระดับ 9.76 เท่าในปี ก่อนหน้น้ าเป็ น 8.65 เท่ท่าในปี 2558 อนึง่ ราคานํ ้ามันในตลาดโลกที
น
ที่ ออ่ นตัวลงอย่างรวดเร็
า
วเป็ น
ก ตด้ วยเช่ช่นกัน โดยราคคานํ ้ามันดีเซลใในสาธารณรัฐอินโดนีเซียปรับ ลดลงถึง ร้ อยละ
ย 48 เป็ น
ปั จจัยบวกต่อต้ นทุนการผลิ
ราคาเเฉลีย่ ที่ 0.53 ต่อลิตร ต้ นทุนขายจึงปรับตัวล งเช่นกันร้ อยละะ 16 อยู่ที่ 37.44 เหรี ยญสหรัฐฐฯต่อตัน ส่งผลลให้ อตั ราการ
กําไรขัขันต้
้ นยังอยูใ่ นรระดับที่ดีที่ร้อยลละ 35 เทียบกับบร้ อยละ 34 ในปีี ก่อนหน้ า
I บันทึกปริมาณขายถ่
ม
านหิหินจํานวน 7.3 ล้ านตัน (ลดลงงร้ อยละ 5 จากกไตรมาสก่อนหหน้ า) ที่ ราคา
ในไตรรมาส 4/2558 ITM
ขายเฉฉลีย่ 55.6 เหรี ยญสหรั
ย
ฐฯต่อตัน (ลดลงร้ อยลละ 3) ในขณะที่ต้นทุนขายคิดเป็
ด น 35.94 เหหรี ยญสหรัฐฯตต่อตัน (ลดลง
ร้ อยละะ 1 จากไตรมาาสก่อนหน้ า) แลละและอัตรากําาไรขันต้
้ นอยู่ที่ร้อยละ 35 (เทียบกับร้ อยละ 377 ในไตรมาสก่อนหน้
อ า)
ธุรกิจถถ่านหินในออสเตรเลียบันทึกปริ
ป มาณขายจํานนวน 13 ล้ านตตัน ซึง่ ลดลงร้ อยละ
อ 16 โดยเเป็ นสาเหตุจากการหยุดการ
ผลิตที่เหมือง Anguss Place ตังแต
้ ต่เดือนกุมภาพันนธ์ 2558 ในปี ก่อนหน้ าเหมืองแห่งนี ้มีปริ มา ณขายจํานวน 1.7 ล้ านตัน
สําหรับบราคาขายถ่านหิ
น นเฉลี่ยนันไม
้ ม่ได้ รับผลกระททบมากนักจากตตลาดซื ้อขายระะหว่างประเทศเเนื่องจากปริ มาณส่งออก
ถ่านหินคิดเป็ นเพียงร้ร้ อยละ 38 ของปริ มาณขายรรวม อีกทังในช่
้ วงปี
ว ที่ผ่านมาค่าเงินเหรี ยญสหหรัฐฯได้ ปรับแข็ง็ ค่าขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่ออง จึงเป็ นผลดีดีตอ่ ราคาขายเเฉลี่ยในสกุลเหรีรี ยญออสเตรเลีลีย โดยคิดเป็ น 65.9 เหรี ยยญออสเตรเลีย หรื อลดลง
เล็กน้ ออยร้ อยละ 4 ต้ นทุนขายต่อหนน่วยอยูใ่ นระดับบคงที่คิดเป็ น 49.41
4
เหรี ยญออสเตรเลีย แลละบันทึกอัตรากําไรขันต้
้ นที่
ร้ อยละะ 25 เทียบกับร้ อยละ 28 ในปีปก่อนหน้ า
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ในส่วนนไตรมาส 4/25558 ธุรกิจถ่านหิ
น นออสเตรเลียยรายงานปริมาณขายลดลงร้ อยละ
อ 18 จากไไตรมาสก่อนหนน้ าเป็ น 2.81
ล้ านตันั ซึง่ เป็ นไปตตามแผนที่มีการรย้ ายเครื่ องจักรรการผลิตของเหหมือง Mandalong ในไตรมา สนี ้ ราคาขายถถ่านหินเฉลี่ย
และต้ นนทุนขายเฉลีย่ คิดเป็ น 66.2 เหรี
เ ยญออสเตรรเลีย (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
อ 3) และ 55.2 เหรี ยญอออสเตรเลีย (เพิพิ่มขึ ้นร้ อยละ
19) ตาามลําดับ และออัตรากําไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 117 เทียบกับร้ อยละ
ย 28 ในไตรรมาสก่อนหน้ า
ญกับสภาวะราคคาตลาดที่ปรับลดลงส่
ล
งผลกระะทบให้ เกิดส่วนแบ่
น งขาดทุน
ธุรกิจถถ่านหินในสาธาารณรัฐประชาชชนจีนยังเผชิญ
จํานวนน 3.2 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐฯเทีทียบกับส่วนแบบ่งกําไรจํานวนน 21 ล้ านเหรีรยญสหรัฐฯในปีปี ก่อนหน้ า ในไตรมาส
4/25558 รับรู้สว่ นแบ่งขาดทุ
ง
นคิดเป็ น 8.6 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐฯ
ธุรกิจไไฟฟ้ายังเป็ นหนน่วยธุรกิจที่โดดดเด่นในการสร้ าางกําไรให้ แก่บริิษัทจากผลกาารดําเนินงานที่ดดีี ของโรงไฟฟ้า BLCP และ
BIC ใในสาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น การดํ
ก าเนินงานขของโรงไฟฟ้า BLCP
B
ในปี 25558 แสดงให้ เหห็นถึงความสาามารถในการ
บริ หารรปรับแผนการผผลิตไฟฟ้าให้ สามารถสร้
า
างผลลการดําเนินงานนได้ ตามแผนถึงแม้
ง จะมีการหยยุดซ่อมแซมในชช่วงต้ นของปี
ส่งผลใให้ ส่วนแบ่งกําไรอยู่ในระดับใกล้
ใ เคียงกับปี กก่อนหน้ าที่ 61 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และส่วนนแบ่งกําไรไตรมาส 4/2558
คิดเป็ น 12 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐฯ
ไ ทธิสงู เป็ นประวัติการณ์ที่ 36 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐฯ
ส่วนธุรรกิจไฟฟ้าในสาาธารณรัฐประชชาชนจีนถือเป็ นนอีกปี หนึง่ ที่กําไรสุ
โดยเฉพาะในช่วงไตรรมาส 4/25588 ที่สภาวะฤดูหู นาวส่งผลดีต่ตอการดําเนินงาานโดยบันทึกกําาไรสุทธิจํานวนน 11 ล้ าน
ญสหรัฐฯ สําหรั
ห บโรงไฟฟ้าหงสานันได้
พ ชย์ของหน่วยการผลิ
ว
ตไฟฟฟ้ า 2 หน่วยแรกได้ ตาม
เหรี ยญ
้ เริ่มดํ าเนินการเชิงพาณิ
กําหนดดการ อย่างไรรก็ตามส่วนแบ่งขาดทุ
ง
นจํานวนน 6.4 ล้ านเหหรีียญสหรัฐฯ ที่รับรู้ ในปี 25558 ในขณะทีส่่สวนแบ่งกําไร
จํานวนน 9.7 ล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐฯ ในไไตรมาส 4/25558 นันยั
้ งไม่สะท้
ะ อนถึงผลการรดําเนินงานที่แแท้ จริ งได้ บริ ษัทคาดว่าส่วน
แบ่งกําาไรจะปรับสูงขึนอย่
้น างมีนยั สําคัคญหลังจากที่โรรงไฟฟ้าหงสาดําเนิ
า นการ ผลิตเชิงพาณิชย์ครบบทัง้ 3 หน่วยผผลิตหลังจาก
เดือนมีมีนาคม 2559 เป็
เ นต้ นไป

หน้ า 237

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

1) นายเกริ กไกร จีระแพทย์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2551

72

- ประธานกรรมการ
วันที่ 11 เมษายน 2551

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั
- 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
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP)
รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
2549 - 2551
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 61/2005สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)
- อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
พลังงาน รุ่น 4 (วพน.)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มูลนิธิพฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้ าน
เศรษฐกิจ Real Sectors
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

หน้ า 242

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2) นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
- รองประธานกรรมการ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการอิสระ
วันที่ 31 มกราคม 2549
- ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
วันที่ 12 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )
72

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรฝึ กวิชาชีพชันสู
้ ง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 5/2003 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 89/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee รุ่นที่ 4/2013
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2549 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2550 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาล
และสรรหา
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ ้ลกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
บริ ษัท เซฟตี ้สตีล อินดัสทรี จํากัด

หน้ า 243

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
3) นายรัตน์ พานิชพันธ์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 27 เมษายน 2548
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2548
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
68

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays
Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation
Program: Governance Training for Listed
Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546 จาก สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชน (วปรอ. 388)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2548 - ปั จจุบนั
-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ / กรรมการ

2553 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ / กรรมการ

2552 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หาร/กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ

2544 - ปั จจุบนั

2548 - 2554
2554 - ปั จจุบนั
2544 - 2557

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

หน้ า 244

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

4) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2555

59

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin
at Madison, USA.
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริ มาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update
(DCPU) รุ่นที่ 2/2014 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ปั จจุบนั
-

ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2553 - 2558

2551 - 2555
2551 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ (ระดับ11)สาขา
เศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
และธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ป.ป.ง.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
5) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
วันที่ 6 เมษายน 2555
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 12 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )
66

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA) กับ The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.02
2555 – ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2547 - 2554
2544 - 2554
2553 - 2555
2540 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Centennial Coal Co., Ltd.
Hongsa Power Company Limited
Phufai Mining Company Limited
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ ้งส์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน้ า 246

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
6) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
63

วุฒิทางการศึกษา
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.68
เป็ นอาของ
บุคคลในลําดับ
ที่ 9
และลําดับที่ 11

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2526 - ปั จจุบนั
2526 - เม.ย.2558
2558 - ปั จจุบนั
2526 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษานายก

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด(มหาชน)*
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัดจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน้ า 247

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

7) นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526

62

- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2557

วุฒิทางการศึกษา
- 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
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
เป็ นพี่ชายของ 2526 - ปั จจุบนั
0.14
บุคคลในลําดับ 2558 - ปั จจุบนั
ที่ 8
2551 - 2556
2550 - 2554
2547 - ปั จจุบนั
2552 - 2556

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / ที่ปรึกษา
กรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด(มหาชน)*
สภาผู้แทนราษฎร
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม จํากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน้ า 248

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
8) นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 23/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ า และการ
พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน.รุ่น 1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.17)
- อบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.27
เป็ นน้ องชาย 2526 - ปั จจุบนั
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 7

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 249

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553

อายุ
(ปี )
51

วุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Science (Finance)
Babson College, Massachusetts, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 24/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
เป็ นหลานชาย
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 6 และ
เป็ นลูกพี่ลกู น้ อง
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 11

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท ทีเอ็มอีแคปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท แอดวานซ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากัด

หน้ า 250

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

10) นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2557

64

- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii
(USA)
- Ph.D. in Economics, University of Hawaii (USA)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 194/2014 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.00
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

พ.ย. 2558 ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานมูลนิธินวชีวนั
กรรมการ
กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

2554 - 2555

ที่ปรึกษาอาวุโส

2552 - 2554

ผู้แทนการค้ าไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มูลนิธินวชีวนั
Board of Trustee International Rice
Research Institute (IRRI) Los Banos
Philippine
Cambodia Development Research Institute
(CDRI)
AEC Prompt หอการค้ าไทยและสภา
หอการค้ าแห่งประเทศไทย
Bower Group Asia วอชิงตัน ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
สํานักงานผู้แทนการค้ าไทย สํานักนายกรัฐมนตรี

หน้ า 251

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 3 เมษายน 2557
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
วพน. รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 161/2555 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and
Decision Making Program Kepner – Tregoe,
International, Princeton, New Jersey, U.S.A

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.05 เป็ นหลานชายของ ปั จจุบนั
บุคคลในลําดับที่ 6
และเป็ นลูกพี่
2525 - ปั จจุบนั
ลูกน้ องของบุคคล 2558 - ปั จจุบนั
ในลําดับที่ 9
2554 - ปั จจุบนั

2551 - 2554

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่กลุม่ ธุรกิจ
กลุม่ งานอ้ อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและจัดการ
ด้ านอ้ อย
กรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจ
อาเซียน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล

กลุม่ มิตรผล

หน้ า 252

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

12) Mr. Sudiarso Prasetio
- Independent Director
Dated 3 April 2014

67

- Member of the
Corporate Governance and
Nomination Committee
Dated 30 April 2014

วุฒิทางการศึกษา
- Civil Engineering, Brawijaya University Malang
Indonesia
- Astra Middle Management Program , INSEAD
- Astra Executive Program , INSEAD
- Professional Director Program
- Leadership, Focus & Execution

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
Present

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

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

Banpu Public Company Limited

President Commissioner

PT Asmin Bara Bronang

PT Pamapersada Nusantara
PT United Tractors Tbk. (listed company)
PT Pama Indo Kodeco

President Director
PT Unitras Energy
Member of Advisory Board Indonesian Mining Services Association

หน้ า 253

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

13) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 10 เมษายน 2558

54

- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.06
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เม.ย. 2558 - Program for Global Leadership, Harvard University
ปั จจุบนั
Graduate School of Business Administration, Boston,
2549 – เม.ย.
USA.
2558
ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (วรอ.)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

ตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /
กรรมการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
BMS Coal Sales Pte. Ltd
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Company Limited
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์ จํากัด
Hunnu Coal Pty Ltd
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
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

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน้ า 254

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14) นายสมยศ รุจิรวัฒน์
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
60

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ และการบริ หาร หรื อ
2554 - 2555
Industrial Engineering and Management
2558 - ปั จจุบนั
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
2558 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (นักบริ หาร)
2558 - ปั จจุบนั
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2557 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น
2557 - ปั จจุบนั
ที่ 75/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2557 - ปั จจุบนั
(IOD)
2557 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน
2557 - ปั จจุบนั
(หลักสูตร วตท) รุ่นที่ 3/2006 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2549 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ( Commissioner)
President Director

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (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.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
Hunnu Investments Pte. LTD.
Hunnu Coal Pte LTD.
PT Indo TambabgrayaMegahTbk
PT Indo TambabgrayaMegahTbk

หน้ า 255

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15) นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
วันที่ 1 มกราคม 2556
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2558

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, USA
- Directors Certificate Program
(DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น
OWP II/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE
Asia)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2556 - ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

2552 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
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.

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน้ า 256

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

16) Peter Parry
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร – การเงิน
วันที่ 10 เมษายน 2558

54

วุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Business, University of Technology,
Major in Accounting, Sydney
- CPA, CPA Australia

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
เม.ย. 2558 ปั จจุบนั
2539 - เม.ย.
2558

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - การเงิน
Executive General
Manager Finance

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Centennial Coal Company Limited

หน้ า 257

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17) นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร -บริ หารและพัฒนา
องค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2549

อายุ
(ปี )
57

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

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2549 - ปั จจุบนั

2547 - 2548
2541 - 2546

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - บริ หารและพัฒนา
องค์กร
ผู้อํานวยการสายอาวุโส สํานักตรวจสอบ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส สายทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 258

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
18) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )
57

วุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
- Executive Program in Strategy and Organization,
Stanford University, California, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 91/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- วุฒิบตั ร Director Diploma Examination รุ่นที่
22/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00
2554 – ปั จจุบนั

2552 - ปั จจุบนั
2551 - 2553

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร – แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส –
แผนงานองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทบ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทบ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัทบ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
Banpu Australia Co., Ltd
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด
Banpu Renewable Energy Co. Ltd.
บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากัด
บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัทบ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
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.

หน้ า 259

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
18) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 – ปั จจุบนั

2558 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
Aizu Energy Pte. Ltd.
Akira Energy (South) Limited
Akira Hokkaido Limited
Banpu Renewal Energy International Ltd
Banpu North America Corporation

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน้ า 260

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผู้อํานวยการสายอาวุโส องค์กรสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

อายุ
(ปี )
55

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00
2552 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสายอาวุโส –
องค์กรสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 261

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
นางบุญศิริ จารุศิริ
- เลขานุการบริ ษัท
วันที่ 27 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี )
58

%
ความสัมพันธ์ทาง
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา
2551 – ปั จจุบนั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Geological Science, Queen’s
University, Canada
- ปริ ญญาโท Executive Master of Business
(EMBA) จาก Sasin Graduate Institute of
Business Administration
- อบรมหลักสูตรเลขาการบริ ษัท โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตัง้ นางบุญศิริ จารุศิริ ทําหน้ าที่เลขานุการบริษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ต้องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

หน้ า 262

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

37
นาย วรวิทย์ วรุตบางกูร
- หัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 เมษายน 2558

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี การบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโทการบริ หารธุรกิจ (MBA) สาขากลยุทธ์
องค์กร University of Southampton
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย Certified
Public Accountant: CPA
- Leadership Programs
- Internal Audit Forum
- Risk Management
- Fraud & Corruption Risk

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2558 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

2551 - 2558

หัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2547 - 2550

ที่ปรึกษาอาวุโส

Price Water house Coopers (PWC)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้ แต่งตังนายวรวิ
้
ทย์ วรุตบางกูร ให้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้ อมทังเป็
้ นผู้ที่มีความรู้และความเข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี

หน้ า 263

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย

BP

รายชื่อ

X
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
V
2. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
//
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
//
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุฐสร้ าง //
///
6. Mr.Sudiarso Prasetio
///
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
/, N
8. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
/, N
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
10. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล /, N
/, N
11. นายระวิ คอศิริ
/
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/, M
13. นางสมฤดี ชัยมงคล
O
14. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
O
15. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
O
16. Mr.Peter Parry
17. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต O
O
18. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
O
19. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
SLM
SLMM
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BIC
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec (BVI)

บริ ษัทย่อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อย

PW1

BRE

BEST

/

BDC

/

/

/

/

/

/

/

/

BES

HUNNU

/

HUNI

CEY

BPAR

BEK

JBG

KTD

TCM

IMM

/

AFEI

X
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
V
2. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
//
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
//
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุฐสร้ าง //
///
6. Mr.Sudiarso Prasetio
///
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
/, N
8. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
/, N
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
10. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล /, N
/, N
11. นายระวิ คอศิริ
/
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/, M
13. นางสมฤดี ชัยมงคล
O
14. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
O
15. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
O
16. Mr.Peter Parry
17. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต O
O
18. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
O
19. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

ITMG

BP

รายชื่อ

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ผู้บริ หาร

หน้ า 265

รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทร่ วม

Hongsa

Phu Fai

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RGE

BLCP

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
2. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุฐสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
10. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
11. นายระวิ คอศิริ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
13. นางสมฤดี ชัยมงคล
14. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
15. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
16. Mr.Peter Parry
17. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
18. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
19. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ผู้บริ หาร
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BP
BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
SLM
SLMM
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BIC
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec (BVI)
ITMG
IMM
TCM
KTD
JBG
BEK
BPAR
AFEI
CEY
HUNNU
HUNI
BES
BDC
PW1
BRE
BEST
Hebi
Gaohe

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co., Ltd.)
Banpu Singapore Pte., Ltd.
Banpu International Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด (Chiang Muan Mining Co., Ltd.)
BP Overseas Development Co., Ltd.
Banpu Australia Co., Pty. Ltd.
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp., Ltd.)
บริ ษัท ศิลามณีหนิ อ่อน จํากัด (Silamani Marble Co., Ltd.)
BMS Coal Sales Pte., Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (Banpu Power Plc.)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.)
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
Banpu Power Investment Co., Ltd.
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Zouping Peak Pte., Ltd.
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
PT. Indominco Mandiri
PT. Trubaindo Coal Mining
PT. Kitadin
PT. Jorong Barutama Greston
PT. Bharinto Ekatama
Banpu Australia Resources Pty Ltd
AFE Investments Pty Limited
Centennial Coal Company Limited
Hunnu Coal Pty Limited
Hunnu Investment Pte Ltd
บริ ษัท เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู รี นิเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด
บริ ษัท เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
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BLCP
Hongsa
Phu Fai
RGE

บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
Ratchasima Green Energy Co. Ltd.
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