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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิจ
เมื$อวันที$ 16 พฤษภาคม 2526 บริ ษัท เหมืองบ้ านปู จํากัด ได้ รับการจดทะเบียนจัดตังบริ
> ษัท ด้ วยทุนจดทะเบียน
25 ล้ านบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื >ออภิญญกุล มีวตั ถุประสงค์เพื$อเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงการทําเหมือง
ถ่านหินที$เหมืองบ้ านปู (BP-1) อําเภอลี > จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
เมื$อวันที$ 4 พฤษภาคม 2532 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เมื$อวันที$ 29 กรกฎาคม 2536 ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยเปลีย$ นชื$อเป็ น “บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)”
ต่อมาบริษัทฯ ได้ ขยายการทําเหมืองถ่านหินเพิ$มเติมทังในประเทศไทยและในสาธารณรั
>
ฐอินโดนีเซีย เพื$อทําการ
ผลิตและจําหน่ายถ่านหินทังในประเทศไทยและตลาดต่
>
างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน บริ ษัทฯ ได้ ทาํ
การขยายธุรกิจเข้ าไปในการรับจ้ างขุดขนดินและถ่านหินให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (สัญญาได้สินสุดลงเมือ
เดือนกันยายน 2544) การผลิตและจําหน่ายแร่อตุ สาหกรรม การให้ บริ การท่าเรื อ (ซึ งต่อมา บริ ษัทฯ ได้จําหน่ายธุรกิ จ
ท่าเรื อและธุรกิ จแร่) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ >า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีนโยบายที$ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงาน
ทดแทน โดยมีการลงทุนในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศญี$ปนุ่ และประเทศสหรัฐอเมริ กา
1.1 วิส ัยทัศน์ แ ละพัน ธกิจ
วิส ัยทัศน์
เป็ นบริ ษัทพลังงานแห่งเอเชียที$มคี วามฉับไวและมุง่ มัน$ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที$มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นที$
ยอมรับในฐานะองค์กรที$มคี วามซื$อสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมัน$ ในความเป็ นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและ
สิง$ แวดล้ อม
พัน ธกิจ
•

พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพือ$ ก้ าวไปสูค่ วามเป็ นผู้นําในภูมิภาคเอเชีย

•

สร้ างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที$ชว่ ยสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน

•

•
•

จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที$มคี ณ
ุ ภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้ นการรักษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชื$อถือและความยืดหยุน่ ต่อลูกค้ า
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้ อม
สร้ างคุณค่าอย่างยัง$ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ นพลเมืองที$
ดีของทุกประเทศที$เราดําเนินธุรกิจ
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1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญในรอบ 3 ปี ทีผ่ านมา (ปี 2557- ปี 2559) รวมทัง5 เหตุก ารณ์ ปั จ จุบ ัน
ปี 2557
o วันที$ 4 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทชนิดระบุชื$อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
จํานวน 2 ชุด มูลค่ารวมทังสิ
> >น 8,000 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่ากับ 246 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยหุ้นกู้ชดุ ที$ 1 มูลค่าที$
เสนอขายจํานวน 3,000 ล้ านบาท มูลค่าที$ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 6 ปี อัตราดอกเบี >ยคงที$
ร้ อยละ 4.36 ต่อปี โดยชําระทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที$ 4 กรกฎาคม 2563 และหุ้นกู้ชดุ ที$ 2 มูลค่าทีเ$ สนอ
ขายจํานวน 5,000 ล้ านบาท มูลค่าที$ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี >ยคงที$ร้อย
ละ 4.80 ต่อปี โดยชําระทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที$ 4 กรกฎาคม 2567
o วันที$ 27 สิงหาคม 2557 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ >นสุดวันที$ 30 มิถนุ ายน 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 2,581,878,550 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน 1,290.94 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที$ 26 กันยายน 2557
o วันที$ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้ อา่ นคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีความแพ่งที$นายศิวะ งานทวีและพวกเป็ น
โจทก์ฟอ้ งบริ ษัทฯ บริษัทย่อยและผู้บริ หารเป็ นจําเลยโดยกล่าวหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้ าร่วมทําสัญญา
ร่วมพัฒนาโครงการ เพื$อประสงค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสา และได้ ใช้ สทิ ธิไม่สจุ ริ ตในการรายงานเท็จทําให้ รัฐบาล
ลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื$อที$บริ ษัทจะได้ เข้ าทําสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดยศาล
อุทธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้องของโจทก์โดยให้ เหตุผลว่าบริ ษัทฯ กระทําการโดยสุจริตทังก่
> อนและหลังการเข้ าทํา
สัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และบริ ษัทฯ ไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
o วันที$ 11 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัท Banpu Power International “บ้ านปู พาวเวอร์ ” ซึง$ เป็ นบริษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 100 ได้ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื$อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง$ เป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ตังอยู
> ใ่ นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจาก
เหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมทุนนี > ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย
บ้ านปู พาวเวอร์ ถือหุ้นร้ อยละ 30 บริ ษัท Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ถือหุ้นร้ อยละ 35
และ บริ ษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an” ถือหุ้นร้ อยละ 35 อนึง$ Lu’an เป็ นหนึง$ ในผู้ร่วมทุนในบริษัท
Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึง$ ถือหุ้นและดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการ
ถือหุ้นประกอบด้ วย Lu’an ร้ อยละ 55 และบ้ านปู ร้ อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี >ได้ รับการอนุมตั ิเบื >องต้ นจาก
หน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission โดยโครงการยังอยูใ่ นช่วงเริ$ มต้ นของการ
พัฒนา รายละเอียดบางประการอาจมีการปรับเปลีย$ นได้ ตามความเหมาะสม และจะมีการใช้ เทคโนโลยีการผลิต
แบบ Ultra-super critical (high efficiency, low emissions) ปริ มาณการใช้ ถา่ นหินประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้ านตัน
ต่อปี แหล่งถ่านหินจากเหมือง Gaohe (ใช้ สายพานในการลําเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an และจากเหมืองอื$นๆ
มูลค่าโครงการ ประมาณ 4,500 ล้ านหยวน (เทียบเท่ากับ 735 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ณ อัตราแลกเปลีย$ นปั จจุบนั )
โครงสร้ างเงินลงทุน จากผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ 30) และจากเงินกู้ธนาคาร (ร้ อยละ 70) เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์เดือน
มิถนุ ายนและสิงหาคม 2560
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o เหมือง Newstan และเหมือง Angus Place ในประเทศออสเตรเลียได้ หยุดการทําเหมืองเป็ นการชัว$ คราว (care &
maintenance) โดยมีผลตังแต่
> เดือนสิงหาคม 2557 และเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ตามลําดับ
o วันที$ 9 ตุลาคม 2557 บริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ >งส์ จํากัด ได้ เปลีย$ นชื$อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด ได้ เปลีย$ นชื$อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิส
เซส (ไทยแลนด์) จํากัด
o วันที$ 14 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลี$ยนชื$อเป็ น บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอ
เบิล เอนเนอร์ จี จํากัด
o วันที$ 26 ธันวาคม 2557 บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง จํากัด ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
ของ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) เป็ นระดับ “A+” จากเดิมที$ระดับ “AA-” ด้ วยแนวโน้ ม “Stable” หรื อ “คงที$” สืบ
เนื$องมาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทที$ชะลอตัวลงตามราคาถ่านหินที$ปรับตัวลดลงเป็ นระยะเวลานานกว่าที$คาด
แม้ วา่ บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยการลดต้ นทุนและชะลอการลงทุนต่างๆ ออกไป แต่ราคาถ่านหินที$
ลดลงอย่างต่อเนื$องทําให้ ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดส่วนเกินของบริ ษัทลดลงอย่างหลีกเลีย$ ง
ไม่ได้ อันดับเครดิต “A+” สะท้ อนถึงความเป็ นผู้นําของบริ ษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในแถบเอเชียแปซิฟิก ตลอดจน
ความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้ า รวมถึงรายได้ เงินปั นผลที$แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และความมีวินยั
ทางการเงินและการบริ หารสภาพคล่องอย่างระมัดระวังที$จะช่วยให้ บริ ษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินทีด$ ี แม้ วา่
ภาวะแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจถ่านหินมีความท้ าทายมากขึ >น
o เมื$อวันที$ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
1.20 บาท ซึง$ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
(ซึง$ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื$อวันที$ 26 กันยายน 2557) ดังนันคงเหลื
>
อจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที$ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับ
เครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที$ 29 เมษายน 2558
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ปี 2558
o วันที$ 15 มกราคม 2558 บริ ษัท Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ได้ รับการอนุมตั ิให้ จดั ตังจากกระทรวงพาณิ
>
ชย์ของ
มณฑลซานซี (Shanxi Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,500 ล้ านหยวน และเป็ นการร่วม
ทุนในธุรกิจพลังงานระหว่าง Banpu Power Investment Co., Ltd. ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และ Shanxi Lu’an
Mining (Group) Co., Ltd. และ Gemeng International Energy Co., Ltd. โดยกลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 30
ของทุนจดทะเบียน เป็ นการร่วมทุนและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง$ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กําลังการผลิตติดตัง> 1,320 เมกะวัตต์ ตังอยู
> ใ่ นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื$อวันที$ 30 เมษายน
2558 กลุม่ บริ ษัทได้ ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ วจํานวน 9.75 ล้ านเหรียญสหรัฐ
o วันที$ 9 เมษายน 2558 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติแต่งตัง> นางสมฤดี ชัยมงคล เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที$
บริ หาร แทนนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมีผลตังแต่
> วนั ที$ 10 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป
o วันที$ 30 มิถนุ ายน 2558 กลุม่ บริ ษัทซื >อเงินลงทุนเพิ$มใน Akira Energy Limited ในสัดส่วนร้ อยละ 40 จาก
บุคคลภายนอก ที$ราคา 115 ล้ านบาท เทียบเท่ากับ 3.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การซื >อเงินลงทุนใน Akira Energy
Limited ทําให้ สดั ส่วนเพิม$ จากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 100 มีผลทําให้ Akira Energy Limited เปลีย$ นสถานะจากการ
ร่วมค้ าเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท
o วันที$ 2 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัท หงสาพาวเวอร์ จํากัด (“หงสา”) ซึง$ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าปากเหมืองใช้ ถ่านหินเป็ นเชื >อเพลิง ตังอยู
> ใ่ นแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โรงไฟฟ้ามีกําลังการผลิตติดตัง> 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วย หน่วยการผลิต 3 หน่วย กําลังการผลิต
หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยการผลิตที$ 1 ตามกําหนดการ หน่วยการผลิตที$ 2 เริ$ ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวันที$ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที$ 3 จะเริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2559
o วันที$ 29 กรกฎาคม 2558 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ตอ่
ประชาชนเป็ นครัง> แรก (IPO) และแผนการเข้ าจดทะเบียนของบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (“BPP”) (“แผนการเข้ าจด
ทะเบียนฯ”) จํานวนหุ้นที$จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง> แรกจะมีสดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเพิ$มทุน และบริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นที$มีอาํ นาจควบคุมใน BPP ในสัดส่วนทีไ$ ม่ตํ$ากว่าร้ อยละ 65
ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ$มทุน การเสนอขายหุ้นภายใต้ แผนการเข้ าจดทะเบียนฯ ข้ างต้ นจะส่งผลกระทบ
(Dilution) ต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ ใน BPP
เมื$อวันที$ 10 กันยายน 2558 บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน)
วันที$ 27 ตุลาคม 2558 BPP ได้ ยื$นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี >ชวนสําหรับการเสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ตอ่ ประชาชนเป็ นครัง> แรก (IPO) ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น (ในจํานวนดังกล่าว BPP จะเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (pre-emptive
rights)) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิม$ ทุนจํานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื$อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที$
จะซื >อหุ้นสามัญของ BPP ที$จะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
> > BPP มี
วัตถุประสงค์ที$จะใช้ เงินที$ได้ จากการเสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ตอ่ ประชาชนเป็ นครัง> แรก IPO เพื$อ (ก) การชําระคืนเงิน
กู้ยืม (ข) การลงทุนขยายธุรกิจทังในและต่
>
างประเทศ และ (ค) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
หน้ า 5

o วันที$ 26 สิงหาคม 2558 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ >นสุดวันที$ 30 มิถนุ ายน 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 2,581,878,550 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน 1,290.94 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที$ 25 กันยายน 2558
o วันที$ 30 ตุลาคม 2558 บริ ษัท Banpu Coal LLC (“BLLC”) เป็ นบริ ษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
จดทะเบียนในประเทศมองโกเลีย ได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้ าและธุรกิจ ประเทศมองโกเลีย และ
ได้ ชําระบัญชีเสร็ จสิ >นแล้ ว ทังนี
> >บริ ษัท BLLC มิได้ ดําเนินธุรกิจธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และธุรกิจใดๆ มานานหลายปี
แล้ ว ดังนันการเลิ
>
กบริษัทดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ แต่ประการใด
o กลุม่ บริ ษัทเพิม$ สัดส่วนการลงทุนใน PT. Indo Tambangraya Mekah Tbk ("ITM") ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ
บริ ษัทฯ จากร้ อยละ 65.00 เป็ นร้ อยละ 65.14
o ในระหว่างปี 2558 กลุม่ บริ ษัทได้ ทําสัญญาร่วมทุนเพื$อจัดตังบริ
> ษัท บีพีพีอาร์ จํากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ
75 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมลู ค่าตามราคาทุนจํานวน 2,078 เหรี ยญสหรัฐ
o ในระหว่างปี 2558 กลุม่ บริ ษัทได้ ซื >อเงินลงทุนใน Hokkaido Solar Estate จากบุคคลภายนอกเป็ นจํานวนเงิน 1.67
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้ า
o วันที$ 25 ธันวาคม 2558 บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันของ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ที$ระดับ “A+” ซึง$ อันดับเครดิตสะท้ อนถึงความเป็ นผู้นําของบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมถ่านหินในแถบเอเชียแปซิฟิกตลอดจนความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้ า สภาพคล่อง
ทางการเงินที$ดี ตลอดจนรายได้ เงินปั นผลที$แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงแผนการนําบริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความสําเร็ จในการลดภาระ
หนี >ของบริ ษัทด้ วย ในขณะที$ภาวะอุปทานส่วนเกินในอุตสาหกรรมถ่านหินทําให้ ความต้ องการใช้ ถา่ นหินทัว$ โลกชะลอ
ตัวลงโดยเฉพาะในประเทศจีนซึง$ เป็ นผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ที$สดุ ในโลก ตลอดจนมาตรการที$เข้ มงวดของประเทศต่างๆ
ที$จะกําหนดใช้ เพื$อลดก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นปั จจัยเสีย$ งต่ออันดับเครดิตของบริษัทฯ
o เมื$อวันที$ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ซึง$ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558
ซึง$ ได้ จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื$อวันที$ 25 กันยายน 2558 ดังนันคงเหลื
>
อจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที$ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.50 บาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับ
เครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที$ 13 พฤษภาคม 2559
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ปี 2559
o ตามมติที$ประชุมคณะอนุกรรมการ (Board of Commissioners) ของ PT. Indo Tambangraya Megak Tbk. (ITM)
ซึ$ง เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย คณะอนุก รรมการมี ม ติ อ นุมัติ ให้ ซื อ> หุ้น คื น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียดังนี >
ก) ในระหว่างวันที$ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที$ 25 พฤษภาคม 2559 สําหรับหุ้นทุนซื >อคืนจํานวน 112,992,500
หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
> >นไม่เกินจํานวน 1.36 ล้ านล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย และ
ข) ในระหว่างวันที$ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที$ 25 สิงหาคม 2559 สําหรับหุ้นทุนซื >อคืนจํานวน 89,678,400 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
> >นไม่เกินจํานวน 1.19 ล้ านล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย
บริ ษัท ITM ดําเนินการซื >อหุ้นคืนจํานวน 33,369,100 หุ้น เป็ นจํานวนเงินทังสิ
> >น 0.26 ล้ านล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย
หรื อเทียบเท่ากับ 19.21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง$ ทําให้ สดั ส่วนการ
ลงทุนของกลุม่ บริษัทเพิ$มขึ >นจากเดิมร้ อยละ 65.14 เป็ นร้ อยละ 68.09
o วันที$ 2 มีนาคม 2559 บริ ษัท หงสาพาวเวอร์ จํากัด (หงสา) ซึง$ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนโดยบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (BPP) (ซึง$ เป็ นบริษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในขณะนัน)
> ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ได้ เริ$ ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์สาํ หรับหน่วยการผลิตไฟฟ้าหน่วยที$ 3 เป็ นไปตามกําหนดการ และเป็ นการเริ$ มดําเนินการเชิง
พาณิชย์อย่างสมบูรณ์ของโรงไฟฟ้าหงสาทัง> 3 หน่วยการผลิต ซึง$ โรงไฟฟ้ามีกําลังการผลิตติดตัง> 1,878 เมกะวัตต์
ประกอบด้ วย หน่วยการผลิต 3 หน่วย กําลังการผลิตหน่วยละ 626 เมกะวัตต์
o วันที$ 10 มีนาคม 2559 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอให้ ที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (“ที$ประชุม
สามัญ”) พิจารณาอนุมตั ดิ งั นี >
1.) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็ นจํานวน
2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที$ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน
823,026,240 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
2.) การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื >อหุ้นสามัญของบริษัทครัง> ที$ 3 (ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPUW3) จํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที$จองซื >อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ$มทุนที$ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ$มทุน ต่อ 1
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สทิ ธิซื >อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3
ดังกล่าว เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
3.) การเพิม$ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็ นจํานวน
5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม$ ทุนที$ออกใหม่จํานวน 2,581,878,550 หุ้น ในมูลค่าที$ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิม$ ทุนจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื$อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ$ม
ทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ$มทุนจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื$อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที$บริ ษัทจะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทที$จองซื >อและได้ รับจัดสรรหุ้นเพิ$มทุนที$ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Right
Offering)
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o วันที$ 11 มีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับทราบการลาออกของนายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
และนายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยการ
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ มีผลตังแต่
> หลังจากวันที$ 20 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง$ เป็ นตามหลัก
บรรษัทภิบาลที$ดีของบริ ษัทฯ ที$กําหนดให้ กรรมการเกษี ยณเมื$ออายุครบ 72 ปี บริ บรู ณ์
o วันที$ 19 เมษายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ นําเสนอพัฒนาการของแผนกลยุทธ์และการลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ โดยที$บริ ษัท
ยังคงเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื$อง แผนกลยุทธ์ที$ได้ พฒ
ั นาเพิ$มเติมให้
ความสําคัญมากขึ >นกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงานที$เป็ นมิตรต่อสิง$ แวดล้ อม และการ
สร้ างความเชื$อมโยงของระบบห่วงโซ่อปุ ทานพลังงาน เพื$อให้ สอดคล้ องกับแผนงานดังกล่าว ธุรกิจไฟฟ้าของบริ ษัทฯ จะ
ยังคงเน้ นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที$มีประสิทธิภาพสูงและปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซที$ตํ$า (High-efficiency, lowemissions : HELE) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปด้ วยกัน นอกจากนี >ธุรกิจใหม่ที$บริ ษัทฯ
ให้ ความสนใจในการศึกษาลงทุนจะครอบคลุมถึงธุรกิจก๊ าซธรรมชาติต้นนํ >าที$ใช้ เทคโนโลยีสาํ รวจและขุดเจาะแบบ
unconventional รวมถึงธุรกิจที$สามารถสร้ างมูลค่าเพิ$ม ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานพลังงานและนวัตกรรมของเทคโนโลยี
พลังงานอื$นๆ ด้ วย
การลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาตินนั > บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในกองทุนที$มีนโยบายการลงทุนด้ วยการถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
29.4 ในสินทรัพย์ Chaffee Corners Joint Exploration Agreement (JEA) ซึง$ เป็ นผู้ผลิตก๊ าซที$มีต้นทุนการผลิตตํ$า มี
แหล่งผลิตอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่ง Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา มูลค่า
การลงทุนจํานวน 109.53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ อนึง$ แหล่ง Marcellus เป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติที$ใหญ่ที$สดุ ในสหรัฐอเมริ กา
และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับต้ นๆ ของทัว$ โลกด้ วยเช่นกัน ส่วนสินทรัพย์ Chaffee Corners JEA นันมี
> ปริ มาณสํารองก๊ าซ
ธรรมชาติ “P1” จํานวน 156 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ
o วันที$ 19 เมษายน 2559 ที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและการ
เพิ$มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นเพิม$ ทุนและการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี >
ก) ให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,404,904,790
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็ นการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมที$ยงั ไม่ได้
จําหน่ายจํานวน 823,026,240 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ข) ให้ เพิ$ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จํ า นวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ$ ม จํ า นวน
2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ$มทุนต่อ 2 หุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 5 บาท
หุ้น สามัญ จํ านวนไม่เกิ น 1,290,939,275 หุ้น จะถูก จัด สรรโดยการออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ ซื อ> หุ้นสามัญ
(BANPU-W3) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที$จองซื >อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ$มทุนตามการเสนอขายโดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นเพิ$มทุน ในจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย โดยมีราคาใช้ สทิ ธิซื >อหุ้นสามัญในราคา 5 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามัญ เพิ$มทุนจํานวน 1,290,939,725 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering)
รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
> >น 6,454.7 ล้ านบาท และบริ ษัทดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื$อวันที$
7 มิถนุ ายน 2559 มีผลทําให้ ทนุ ที$ชําระแล้ วของบริ ษัทเพิ$มขึ >นเป็ น 3,872,817,825 บาท (มูลค่าที$ตราไว้ 1 บาท
ต่อหุ้น)
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o วันที$ 28 เมษายน 2559 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติแต่งตัง> นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ และแต่งตังนายรั
>
ตน์ พานิชพันธ์ เป็ นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตังแต่
> วนั ที$ 28 เมษายน
2559 เป็ นต้ นไป
o วันที$ 3 พฤษภาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จํานวน 823,026,240 บาท จากทุน
จดทะเบียนจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที$ยงั ไม่ได้ จําหน่าย จํานวน 823,026,240 หุ้น ซึง$ มีมลู ค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และได้ ดาํ เนินการเพิ$มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 5,163,757,100 บาท ซึง$ มีมลู ค่าทีต$ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
o วันที$ 10 พฤษภาคม 2559 บริ ษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ซึง$ เป็ นบริ ษัทในเครื อของ
บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเพื$อครอบครองสิทธิในการซื >อหุ้นในอนาคตในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 4 โครงการในมณฑลซานตง ซึง$ มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังหมด
>
78.5 เมกะวัตต์ การซื >อหุ้นภายใต้ สญ
ั ญานี >จะกระทําบนเงื$อนไขที$โครงการโรงไฟฟ้าทังหมดได้
>
ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์
และเริ$ มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าสูเ่ ครื อข่ายสายส่งเรี ยบร้ อยแล้ ว
วันที$ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการทัง> 4 ซึง$ ตังอยู
> ใ่ นมณฑลซานตง มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังหมด
>
90 เมกะวัตต์
ได้ เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ตามกําหนดการแล้ วจํานวน 3 โครงการ รวมเป็ น 70 เมกะวัตต์ ดังนี >
1) โครงการ Jinshan ขนาด 30 เมกะวัตต์ เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ วันที$ 29 เมษายน 2559
2) โครงการ Huineng โครงการที$ 1 ขนาด 10 เมกะวัตต์ เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ วันที$ 29 เมษายน 2559
และโครงการที$ 2 ขนาด 10 เมกะวัตต์ เริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์ วันที$ 8 มิถนุ ายน 2559
3) โครงการ Haoyuan ขนาด 20 เมกะวัตต์ เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ วันที$ 30 มิถนุ ายน 2559
โครงการที$ 4 คือ โครงการ Hui’en ขนาด 20 เมกะวัตต์ เริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559
o วันที$ 6 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) มีระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที$ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง$ กําหนดการใช้ สทิ ธิซื >อหุ้นสามัญ
ในวันที$ 5 กันยายน 2559, วันที$ 2 ธันวาคม 2559, วันที$ 3 มีนาคม 2560, และวันที$ 5 มิถนุ ายน 2560 โดยมีราคาใช้
สิทธิซื >อหุ้นสามัญในราคา 5 บาทต่อหุ้น
เมื$อวันที$ 5 กันยายน 2559 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) ได้ มีการใช้ สทิ ธิครัง> แรกจํานวน
993,887,223 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.99 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั>
$ออกและเสนอขาย มูลค่า
รวมทังสิ
> >นจํานวน 4,969.44 ล้ านบาท ส่งผลให้ ทนุ ที$ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทเพิ$มขึ >นจํานวน 993.89 ล้ านบาท
และบริ ษัทดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื$อวันที$ 8 กันยายน 2559 มีผลทําให้ ทนุ ที$ชําระแล้ ว
ของบริ ษัทเพิม$ ขึ >นเป็ น 4,866,705,048 บาท (มูลค่าที$ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
ต่อมาเมื$อวันที$ 2 ธันวาคม 2559 จํานวนการใช้ สทิ ธิในครัง> ที$ 2 จํานวน 70,464,974 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
5.46 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั>
$ได้ ออกและเสนอขาย เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
> >นจํานวน 352.32 ล้ านบาท เมื$อรวม
การใช้ สทิ ธิทงั > 2 ครัง> มีผลทําให้ จํานวนการใช้ สทิ ธิคิดเป็ นร้ อยละ 82.45 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั>
หรื อ
1,064,352,197 หน่วย ส่งผลให้ ทนุ ที$ออกและชําระแล้ วของบริษัทเพิ$มขึ >นจํานวน 70.46 ล้ านบาท และบริ ษัท
ดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื$อวันที$ 8 ธันวาคม 2559 มีผลทําให้ ทนุ ที$ชําระแล้ วของบริ ษัท
เพิ$มขึ >นเป็ น 4,937,170,022 บาท (มูลค่าที$ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
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o วันที$ 25 สิงหาคม 2559 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ >นสุดวันที$ 30 มิถนุ ายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรับหุ้น
จํานวน 4,866,705,048 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
> >นจํานวน 1,216.64 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนํามา
รวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที$ 23
กันยายน 2559
o เมื$อวันที$ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ทาํ การซื >อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นวันแรก โดยออกและเสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ตอ่ ประชาชน จํานวน 648,492,500 หุ้น ด้ วยราคา
เสนอขายที$ 21 บาทต่อหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญครัง> นี >แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 195,072,871 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริษัทที$มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้น และหุ้นสามัญจํานวน 453,419,629 หุ้น เพื$อเสนอขายต่อประชาชนทัว$ ไป
หลังจากการเสนอขายหุ้นแล้ วบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 78.71
o วันที$ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ที$ระดับ “A+” ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" หรื อ "คงที$" ซึง$ อันดับเครดิตสะท้ อนถึงความ
เป็ นผู้นําของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้ าและแหล่ง

ถ่านหิน ความยืดหยุน่ ทางการเงินที$เพิ$มขึ >นหลังการนําบริ ษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และรายได้ เงินปั นผลที$
แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า
o เมื$อวันที$ 16 มกราคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปซื >อสิทธิการได้ รับผลประโยชน์ในสัดส่วนร้ อยละ 10.24 ในแหล่งก๊ าซธรรมชาติ
Marcellus shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีมลู ค่าการลงทุนจํานวน 63 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
เทียบเท่าประมาณ 2,230 ล้ านบาท ซึง$ รายละเอียดของแหล่งดังกล่าวตามสัดส่วนที$บริ ษัทลงทุน มีปริ มาณสํารองก๊ าซ
ธรรมชาติ 1P จํานวน 133 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ จากการประเมินโดยบริ ษัทที$ปรึกษา ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติคดิ ตาม
สัดส่วนการลงทุน ประมาณ 18 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดยปริมาณการผลิตที$คดิ เป็ นรายได้ สทุ ธิเท่ากับ 15 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน จํานวนหลุมเจาะมากกว่า 170 หลุมเจาะ บนเนื >อที$ประมาณ 10,000 เอเคอร์
o เมื$อวันที$ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ซึง$ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึง$ ได้ จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.25 บาท เมื$อวันที$ 23 กันยายน 2559 ดังนันคงเหลื
>
อจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที$
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีไ$ ด้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที$ 28 เมษายน
2560
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1.3 โครงสร้ างการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริษัท
ภาพรวมการประกอบธุร กิจ ของกลุ่ม บริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจหลักที$สาํ คัญ คือ ธุรกิจถ่านหิน (Coal
Business) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานอื$น (Renewable and Other Energy
Business) รายละเอียดดังนี >

ธุร กิจ ถ่ านหิน

ธุร กิจ ไฟฟ้ า

ธุร กิจ อืน

ธุร กิจ ถ่ านหิน (Coal Business) ประกอบด้ วยบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี >

1)

บริษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ลัก ษณะธุร กิจ
พลังงาน

2)

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน

3)

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน$ แนล จํากัด

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

4)

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน

5)

Banpu Singapore Pte.Ltd.

ค้ าถ่านหิน

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)

75.00%

(ถือหุ้นโดย Asian American Coal, Inc.)

25.00%

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
6)

Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน
ต่างประเทศ

50.00%

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)

50.00%

(ถือหุ้นโดย Banpu Coal Investment Co.,Ltd.)
7)

PT.Indo Tambangraya Megah Tbk

8)

PT.Indominco Mandiri

Construction, trading,
transportation,
industry, repair and
services related to coal
mining and electricity
business
ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

68.09%

(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)

99.99%

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
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9)

PT.Kitadin

ลัก ษณะธุร กิจ
ผลิตถ่านหิน, จําหน่าย และ
ให้ บริ การ ทําเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

10) PT.Trubaindo Coal Mining

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

11) PT.Jorong Barutama Greston

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

12) PT.Bharinto Ekatama

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

13) PT Tambang Raya Usaha Tama

Mining Support services

14) PT. ITM Indonesia

15) PT. ITM Energi Utma

Trading, land transportation,
industry, agriculture,
construction, repair and
services
Energy business

16) PT. ITM Batubara Utama

Coal mining business

17) Banpu Coal Sales Co., Ltd

ค้ าถ่านหิน

18) BMS Coal Sales Pte. Ltd.

Coal trading inclouding coal
agent and coal blending

19) BP Overseas Development Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

20) Banpu Coal Investment Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

21) Asian American Coal Inc.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

22) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

23) Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

24) Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

25) Phu Fai Mining Company Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

26) Banpu Australia Co. Pty Ltd.

Investment incoal mining in
Australia

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.00%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.99%

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)

99.99%

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)

99.99%

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)

100.00%

(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)

100.00%

(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))

100.00%

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)

100.00%
(ถือหุ้นโดย BP Overseas Development
Co., Ltd)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal Inc.)
45.00%
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal Inc.)
40.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)

37.50%

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )

100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Singapore Pte.,Ltd.)
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27) Banpu Australia Resources Pty. Ltd.
28) Centennial Coal Company Ltd
29) Centennial Inglenook Pty Ltd.
30) Centennial Coal Sales & Marketing Pty

Ltd
31) Centennial Northern Coal Services Pty
Ltd.
32) Centennial Airly Pty Ltd.
33) Berrima Coal Pty Ltd.
34) Centennial Angus Place Pty Ltd.
35) Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd.
36) Centennial Fassifern Pty Ltd.
37) Centennial Northern Mining Services

Pty Ltd.
38) Centennial Mandalong Pty Ltd.
39) Centennial Mannering Pty Ltd.
40) Centennial Munmorah Pty Ltd.
41) Centennial Myuna Pty Ltd.
42) Centennial Newstan Pty Ltd.

43) Centennial Springvale Holding Pty Ltd.
44) Charbon Coal Pty Ltd.
45) Ivanhoe Coal Pty Ltd.
46) Coalex Pty Ltd.
47) Centennial Clarence Pty Ltd.
48) Hartley Valley Coal Company Pty Ltd.
49) Powercoal Employee Entitlements

Company Pty Ltd.
50) Centennial Drilling Services Pty Ltd.

ลัก ษณะธุร กิจ
Investment in coal mining

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty Ltd.)
100.00%
Coal Mining and Marketing
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Employer Company for
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
Newstan Washery
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Dormant
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal exporting logistics and
(ถื
อ
หุ
้
น
โดย
Centennial
Coal Co.,Ltd.)
infrastructure
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Employer Company for
(ถื
อ
หุ
้
น
โดย
Centennial
Coal Co.,Ltd.)
Newstan
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining - Clarence JV
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Coal Mining - Clarence JV
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Dormant
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
Employee Trust Company
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
Ex Powercoal
100.00%
Dormant
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
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บริษัท
51) Powercoal Pty Ltd.

ลัก ษณะธุร กิจ
Dormant Holding company

52) Elcom Collieries Pty Ltd.

Dormant

53) Huntley Colliery Pty Ltd.

Dormant

54) Mandalong Pastoral Management Pty

Dormant

56) Powercoal Superannuation Pty Ltd.
57) Centennial Springvale Pty Ltd.

Superannuation Company
(Dormant)
Superannuation Company
(Dormant)
Coal Mining

58) Springvale Coal Pty Ltd.

Coal Mining

59) Boulder Mining Pty Ltd

Coal Mining

60) Springvale Coal Sales Pty Ltd.

Coal Marketing

61) Clarence Coal Investments Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

62) Clarence Colliery Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

63) Clarence Coal Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

64) AFE Investments Pty Limited

Mining Investment

65) Port Kembla Coal Terminal Ltd.

Shiploading Coal Port

66) Hunnu Coal Pty Ltd

Coal mining and trading

67) Hunnu Investment Pty Ltd.

Foreign Trade

68) Hunnu Resources LLC

Foreign Trade

69) Munkh Sumber Uul LLC

Foreign Trade

70) Golden Gobi Mining LLC

Foreign Trade Mineral
exploration
Foreign Trade Mineral
exploration
Foreign Trade Mineral
exploration
Foreign Trade

Ltd.
55) Collieries Superannuation Pty Ltd.

71) Great East Minerals LLC
72) Bilegt Khairkhan Uul LLC
73) Hunnu Power LLC

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Fassifern Pty.,Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale
Holding Pty Ltd.)
100.00%
Centennial Springvale Pty Ltd.
100.00%
Centennial Springvale Pty Ltd.
50.00%
Centennial Springvale Pty Ltd.
100.00%
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty Ltd.)
16.66%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Ltd)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Ltd)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
99.99%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
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บริษัท
74) Borganchan LLC

ลัก ษณะธุร กิจ
Foreign Trade

75) Munkhnoyon Suvraga LLC

Foreign Trade, Minerals
mining, Tourism and
Construction
Foreign Trade, Minerals
Mining
Foreign Trade Mineral
exploration
Foreign Trade Mineral
exploration

76) Hunnu Altai LLC
77) Hunnu Altai Minerals LLC
78) Hunnu Gobi Altai LLC

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Investment Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC)
80.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC)

ธุร กิจ ไฟฟ้ า (Power Business) ประกอบด้ วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี >
บริษัท

ลัก ษณะธุร กิจ

79) บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด(มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

80) บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

81) บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

82) Banpu Power International Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

83) Banpu Power Investment Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

84) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co.,

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
และไอนํ >า

Ltd
85) Banpu Investment (China) Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

86) Zouping Peak Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

87) Pan-Western Energy corporation LLC

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

88) BPP Renewable Investment (China)

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

Co., Ltd.
89) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
และไอนํ >า

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
78.71%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
99.99%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
100.00%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power
International Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
70.00%
(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)
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บริษัท
90) Tangshan Banpu Heat and Power
Co., Ltd.

ลัก ษณะธุร กิจ
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
และไอนํ >า

91) บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

92) PT ITM Banpu Power

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

93) บริ ษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
แสงอาทิตย์ที$ติดตังบนหลั
>
งคา

94) บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

95) Hongsa Power Company Limited

ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

96) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.

ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

97) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

98) Weifang Tian’en Jinshan

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

Comprehensive Energy Co., Ltd.
99) Dongping Haoyuan Solar Power

Generation Co., Ltd

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
87.92%
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy
corporation)
12.08%
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China)
Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
70.00%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
30.00%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
50.00%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์
จํากัด)
40.00%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
30.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
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ธุร กิจ อืน (New Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี >
บริษัท
100) บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง เซอร์ วสิ เซส

ลัก ษณะธุร กิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

จํากัด
101) บริ ษัท บีโอจี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

102) Banpu North America Corporation

Investment in oil and gas
business

103) บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ >ง

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

จํากัด
104) บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

105) บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

(ไทยแลนด์) จํากัด
106) Banpu Energy Services Japan

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

Co., Ltd.
107) Banpu Renewable Singapore Ptd. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

108) Akira Energy Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

109) Akira Energy (South) Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

110) Hokkaido Solar Estate

Land owner of Solar project

111) Aura Land Development Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

112) Aizu Land Solar GK

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

113) Aizu Energy Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

114) บริ ษัท บีพีพีอาร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจบริ การให้
คําปรึกษา แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ผลิตไฟฟ้า
Consultancy services to the
operator of power
generation in Japan

115) BPPR Japan Co., Ltd.

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))
99.99%

(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))

100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บีโอจี)
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง
เซอร์ วสิ เซส)
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง
เซอร์ วสิ เซส)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited)
60.00%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์)
75.00%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Aura Land Development
Pte. Ltd)
75.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
75.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส(ไทยแลนด์))
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บีพีพีอาร์ )
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บริษัท
116) บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอเนอร์ ยี จํากัด

ลัก ษณะธุร กิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

สัด ส่ ว นการถือ หุ้น
30.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์
โฮลดิ >ง)

o นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุม่
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยของกลุม่ ธุรกิจถ่านหินที$มีการผลิตถ่านหินจะจําหน่ายถ่านหินให้ กบั ตลาดในประเทศนันๆ
>
และจําหน่ายไปยังลูกค้ าต่างประเทศ โดยกําหนดราคาซื >อขายตามราคาตลาดที$ซื >อขายกับลูกค้ าปกติทวั$ ไป นอกจากนัน>
บริ ษัทฯ ได้ ปรับโครงสร้ างการตลาดโดยจัดให้ มีศนู ย์กลางการจัดจําหน่ายอยูท่ ี$ประเทศสิงคโปร์ เพื$ออํานวยความสะดวก
และเพิ$มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที$สดุ
บริ ษัทย่อยของกลุม่ ธุรกิจไฟฟ้าดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที$ตงอยู
ั > ใ่ น
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนันบริ
> ษัทฯ ขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ทงในสาธารณรั
ั>
ฐประชาชนจีนและประเทศญี$ปนุ่
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โครงสร้ างกลุ่ม บ้ านปู
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
(ส่วนที$ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 10 ขึ >นไป)
100.00%
100.00%
BP Overseas
Development
Company Limited

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%
Asian American
Coal, Inc.

45.00%
Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

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

75.00%

100.00%
99.99%

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์
เนชัน$ แนล จํากัด

Centennial Coal
Co., Ltd.
100.00%

25.00%
Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Banpu
Australia Co. Pty Ltd.

99.99%

99.99%

PT. ITM Indonesia

99.99%

บริ ษัท บ้ านปู
อินฟิ เนอร์ จี จํากัด

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน
จํากัด

Banpu Coal Investment
Company Limited

99.99%

บริษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จํากัด

50.00%

99.99%
PT.Indominco
Mandiri
68.09%

100.00%

บริ ษัท บ้ านปู
จํากัด
(มหาชน)

อ้ างอิงหน้ าที$ 21

50.00%

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

PT.Indo
Tambangraya
Megah Tbk

100.00%
BMS Coal Sales
Pte. Ltd.
100.00%

99.99%

Hunnu Coal Pty Ltd

บริ ษัท บ้ านปู
โคล เซลส์ จํากัด

99.99%
PT.Kitadin
99.99%
PT.Trubaindo
Coal Mining
99.00%
PT.Bharinto
Ekatama
99.99%
PT.Jorong
Barutama Greston
99.99%

40.00%
Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.

รายละเอียดหน้ าที$ 22

PT Tambang Raya
Usaha Tama
99.99%
PT ITM Energi
Utama
99.99%

99.99%

บริษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ง
เซอร์ วสิ เซส จํากัด

รายละเอียดหน้ าที$ 20

PT ITM Batubara
Utama
70.00%
PT ITM Banpu
Power

78.71%

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์
จํากัด (มหาชน)

99.99%

บริษัท บีโอจี จํากัด

รายละเอียดหน้ าที$ 20

30.00%

100.00%
Banpu North America
Corporation

หน้ า 19

99.99%

บริ ษัท ไบโอฟูเอล เด
เวลอปเมนท์
โฮลดิ >งส์ จํากัด

อ้อ้าางอิ
งอิงงจากหน้
จากหน้าาทีที$ $ 19
1

บริษัท ราชสีมา กรีน
เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
75.00%
Aura Land
Development
Pte. Ltd.

99.99%

บริษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ง
เซอร์วสิ เซส จํากัด

30.00%

99.99%

บริษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์วสิ เซส (ไทยแลนด์)
จํากัด

100.00%
Aizu Land Solar GK

100.00%
Banpu Energy
Services
Japan Co., Ltd.
75.00%

บริษัท บีพีพีอาร์ จํากัด

100.00%
BPPR
Japan Co., Ltd.

60.00%
Hokkaido Solar
Estate

บริ ษัท บ้ านปู
จํากัด
(มหาชน)

99.99%

บริษัท ไทย โซล่าร์
คอนซัลแตนท์ จํากัด

30.00%
PT ITM Banpu
Power*
78.71%

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์
จํากัด (มหาชน)

99.99%

บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี จํากัด
40.00%

อ้ าอ้งอิางอิ
งจากหน้
าทีา$ ที19$ 1
งจากหน้

Hongsa Power
Company Limited
37.50%
Phu Fai Mining
Company Limited
99.99%

บริษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัด
100.00%
Banpu Power
International Limited

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

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์
(เจแปน) จํากัด

100.00%
Anqiu Huineng
New Energy Co., Ltd.
100.00%
Weifang Tian’en Jinshan
Comprehensive
Energy Co., Ltd.

100.00%
Dongping Haoyuan
Solar Power Generation
Co., Ltd.

100.00%
Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.
75.00%
Aizu Energy
Pte. Ltd.
100.00%
Akira Energy
Limited

100.00%
Akira Energy (South)
Limited

50.00%

บริ ษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จํากัด
100.00%
Banpu Power
Investment Co., Ltd.

100.00%
Shijiazhuang
Chengfeng
Cogen Co., Ltd

100.00%
Zouping Peak
Pte. Ltd.

70.00%
Zouping Peak
CHP Co., Ltd

100.00%
Banpu Investment
(China) Co., Ltd
100.00%

หมายเหตุ :
* PT ITM Banpu Power Co., Ltd.
70.00% ถือโดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
30.00% ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

Pan-Western Energy
Corporation LLC

12.08%

87.92%
Tangshan Banpu
Heat and Power
Co., Ltd

30.00%
Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.

หน้ า 20

100.00%
Centennial Inglenook Pty Ltd.
100.00%
Centennial Coal Sales and
Marketing Pty Ltd.
100.00%
Centennial Northern Coal
Services Pty Ltd.
100.00%
Centennial Airly Pty Ltd.
100.00%
Berrima Coal Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.

Centennial Angus Place
Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Huntley Colliery Pty Ltd.

Centennial Coal
Infrastructure Pty Ltd.
100.00%
Centennial Fassifern Pty
Ltd.

อ้ างอิงจากหน้
จากหน้าาทีที$ $19
12

100.00%
Powercoal Pty Ltd

100.00%

Mandalong Pastoral
Management Pty Ltd.
100.00%

Centennial Northern Mining
Services Pty Ltd.

Collieries
Superannuation Pty Ltd.

100.00%
Centennial
Coal
Company
Ltd.

100.00%

Centennial Mandalong
Pty Ltd.

100.00%
Powercoal
Superannuation Pty Ltd.

100.00%
Centennial Mannering
Pty Ltd.
100.00%
Centennial Munmorah
Pty Ltd.
100.00%
Centennial Myuna
Pty Ltd.

100.00%
Centennial Springvale
Pty Ltd.
100.00%
Springvale Coal Pty Ltd.

100.00%
Centennial Springvale
Holdings Pty Ltd.
100.00%
Centennial Newstan Pty
Ltd.
100.00%

100.00%
Boulder Mining Pty Ltd.
50.00%
Springvale Coal Sales
Pty Ltd.

Charbon Coal Pty Ltd.
100.00%

100.00%
Clarence Coal Investments
Pty Ltd.
100.00%
Clarence Colliery Pty Ltd.

Coalex Pty Ltd.
100.00%
Hartley Valley Coal
Co Pty Ltd.
100.00%
Ivanhoe Coal Pty Ltd.
100.00%
Centennial Drilling Services
Pty Ltd.

100.00%
100.00%

Clarence Coal Pty Ltd.

Centennial Clarence Pty Ltd.
100.00%
Powercoal Employee
Entitlements Company Pty Ltd.
16.66%
Port Kembla Coal Terminal
Ltd.
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80.00%
Hunnu Gobi Altai LLC
100.00%
Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%
Hunnu Altai LLC
100.00%
Hunnu Altai Minerals LLC

100.00%

อ้ างอิงจากหน้ าที$ 19

Munkh Sumber Uul LLC
100.00%
Golden Gobi Mining LLC

Hunnu
Coal Pty
Ltd.

99.99%
Great East Minerals LLC
100.00%
Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%
Hunnu Power LLC
100.00%
Hunnu Resources LLC

100.00%
Borganchan LLC

100.00%
Munkhnoyon Suvraga LLC
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2. ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
โครงสร้ างรายได้
ในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา สําหรับ สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม
o บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน )
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ

รายได้ จากการขาย:
1. ถ่านหินในประเทศ
2. ถ่านหินนําเข้ า
3. รายได้ อื$น
รวมรายได้ จากการขาย

ดําเนินการ
%
ปี 2559
โดย การถือหุ้น รายได้
ของ (ล้ านเหรียญ %
บริ ษัท สหรัฐฯ)
BP
BP
BP

100.00
100.00
100.00

0.09
0.12
77.88 99.33
0.43
0.55
78.40 100.00

ปี 2558

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

ปี 2557

%

0.47
0.32
146.05 99.44
0.35
0.24
146.87 100.00

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

%

0.15
0.21
71.33 99.52
0.19
0.27
71.67 100.00

o บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ดําเนินการ
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
%
โดย การถือหุ้น รายได้
รายได้
รายได้
ของ (ล้ านเหรียญ % (ล้ านเหรียญ % (ล้ านเหรียญ %
บริ ษัท สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
รายได้ จากการขาย – ในประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศไทย/นําเข้ า
BP
100.00
77.97
3.45
146.52
5.92
61.98
1.97

2. ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

BMC
BPI
CMMC
Indominco
Kitadin
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY

3. ถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
4. รายได้ อื$น
รวมรายได้ จ ากการขาย - ในประเทศ
รายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ
Indominco
Kitadin

Bharinto

Trubaindo
Jorong

CEY
BMC
BIC
BNAC

99.99
99.99
100.00
68.08
68.08
67.41
68.08
68.08
100.00

68.08
68.08
67.41
68.08
68.08
100.00
99.99
78.71
100.00

2. ธุรกิจไฟฟ้า
3. ธุรกิจก๊ าซ
รวมรายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ
รวมรายได้ จ ากการขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธี
ส่วนได้ เสีย
รวมรายได้

54.72
107.39
19.18
46.36
14.82
379.16
25.00
724.60

2.42
4.75
0.85
2.05
0.66
16.78
1.11
32.07

41.37
6.68
0.02
150.60
21.41
24.71
17.33
343.74
22.39
774.77

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
774.77

0.89
3.00
5.85
0.17
0.80
0.61
0.72
15.80
0.89
31.28

610.02 27.00
9.26
0.41
117.60
5.21
328.72 14.55
16.50
0.73
281.27 12.45
156.60
6.93
14.64
0.65
1,534.61 67.93
2,259.21 100.00

599.62 24.21
31.18
1.26
131.30
5.30
432.55 17.47
14.14
0.57
302.42 12.21
21.49
0.87
169.11
6.83
1,701.81 68.72
2,476.58 100.00

914.40 29.08
40.18
1.28
111.58
3.55
471.05 14.98
14.40
0.46
459.80 14.61
168.09 168.09
2,476.31 73.90
3,144.93 100.00

118.37
2,377.58

51.87
2,528.45

86.55
3,231.48

หมายเหตุ : 1. รายได้ อื$น ประกอบด้ วย บริ การอื$นๆ
2. บริ ษัทฯ มิได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของรายได้ จากการขาย ที$มสี ดั ส่วนการถือหุ้นที$น้อยกว่าร้ อยละ 50
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2.1 ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ ห รือ บริก าร
1. ธุร กิจ ถ่ านหิน (Coal Business)
ถ่านหินเป็ นเชื >อเพลิงแข็ง โดยทัว$ ไปมีสเี ข้ มตังแต่
> สนี ํ >าตาลถึงดําสนิท กระบวนการผลิตถ่านหินจะเริ$ มจากการสํารวจ
หาแหล่งถ่านหินที$มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ทําการผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถ่านหิน การนําถ่านหินที$ได้ มาบด
ให้ มีขนาดและคุณภาพตรงตามที$ลกู ค้ าต้ องการ และกองเก็บไว้ ทเี$ หมืองเพื$อรอส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป
เหมือ งถ่ านหิน ในสาธารณรัฐอิน โดนีเ ซีย ปี 2559 มีการผลิตรวม 25.6 ล้ านตัน ประกอบด้ วย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri ซึง$ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
68.08 ตังอยู
> ใ่ นอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมนั ตัน
ตะวันออก (Bontang, East Kalimantan Province)
มีปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 59.91 ล้ านตัน
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2559
มีปริ มาณการผลิต 15.5 ล้ านตัน
เหมืองอินโดมินโคมีทา่ เรื อขนส่งที$สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ
20 ล้ านตันต่อปี
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining ซึง$ บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
68.08 ตังอยู
> ใ่ นอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมนั
ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan) มี
ปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 39.62 ล้ านตัน
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2559
มีปริ มาณการผลิต 5.8 ล้ านตัน

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) ซึง$ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 68.08 ตังอยู
> บ่ ริ เวณอําเภอตานาห์ลาอุท
จังหวัดกาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South
Kalimantan Province) มีปริ มาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 0.07 ล้ านตัน วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine) ปี 2559 มีปริ มาณการผลิต 1.0
ล้ านตัน
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4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
ซึง$ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 68.08 ตังอยู
> ใ่ นอําเภอ
บอนตัง และอําเภอกูไตการ์ ตาเนอการา จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara,
East Kalimantan) มีปริ มาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 3.42 ล้ านตัน วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine) ปี 2559 มีปริ มาณการผลิต 0.8
ล้ านตัน
5) เหมืองถ่านหินบาริ นโต (Bharinto) ดําเนินการโดย
PT.Bharinto Ekatama ซึง$ บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
67.41 ตังอยู
> ใ่ นเขตรอยต่อของอําเภอบาริ โตเหนือ
จังหวัดกาลิมนั ตันกลาง (North Barito, Central
Kalimantan) กับอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมนั
ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
ต่อเนื$องกับแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มี
ปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 94.44 ล้ านตัน
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2559
มีปริ มาณการผลิต 2.6 ล้ านตัน

เหมือ งถ่ านหิน ในประเทศออสเตรเลีย
Centennial เป็ นหนึง$ ในผู้ดําเนินการเหมืองถ่านหินใต้ ดินที$ใหญ่ทสี$ ดุ ในรัฐ New South Wales ประมาณร้ อยละ 40
ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในรัฐ New South Wales ใช้ ถา่ นหินที$ผลิตและจําหน่ายขึ >นโดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลักที$ใช้ ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้ วยกรรมสิทธิŒในการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของรัฐ New South Wales ในปี 2559 มีปริมาณการผลิตรวม 12.4 ล้ านตัน ประกอบด้ วยเหมือง
ดังต่อไปนี >
1) เหมือ ง Airly
เหมือง Airly ซึง$ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
> ่
ใกล้ เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินด้ านตะวันตกของรัฐ
New South Wales มีปริ มาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 30.94 ล้ านตัน ปี 2559 มีปริ มาณการ
ผลิต 0.8 ล้ านตัน เหมือง Airly ใช้ เทคโนโลยีการทํา
เหมืองใต้ ดิน แบบ continuous miner
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2) เหมือ ง Angus Place
เหมือง Angus Place เป็ นกิจการร่ วมค้ า (Joint Venture)

ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 50) และ SK Kores
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 50) โดยมี Centennial เป็ นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Angus Place ตังอยู
> ใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 66.18 ล้ านตัน ตังแต่
> สิ >นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เป็ นต้ นไป
เหมืองได้ เข้ าสูก่ ารพักการผลิต
(Care &
Maintenance) เพื$อนําเครื$ องจักรและบุคลากรมาขยาย
การผลิตที$เหมือง Springvale และจะกลับมาดําเนินการ
ผลิตที$เหมือง Angus Place อีกครัง> ภายหลัง
3) เหมือ ง Springvale
เหมือง Springvale เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 50) และ SK Kores
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 50) โดยมี Centennial เป็ นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Springvale ตังอยู
> ใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 31.63 ล้ านตัน ปี 2559 มีปริ มาณ
การผลิต 4.3 ล้ านตัน เหมือง Springvale ใช้ เทคโนโลยี
การทําเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินทีใ$ ช้ เป็ นเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนสําหรับตลาดทังใน
>
ประเทศและต่างประเทศ และมีสายพานสําหรับขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้ า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศโดยเฉพาะ โดย
มี Lidsdale Sliding ที$ได้ รับการขยายกําลังการขนส่งแล้ วเพือ$ ให้ สามารถรองรับปริ มาณการส่งออกถ่านหินที$
เพิ$มขึ >นต่อไป
4) เหมือ ง Charbon
เหมือง Charbon เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 95) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 5) ตังอยู
> ท่ เี$ มือง Kandos ใน
เขตถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales ปี 2558
เป็ นปี สดุ ท้ ายในการดําเนินการผลิต ต่อจากนันเหมื
> อง
Charbon ได้ เข้ าสูก่ ระบวนการฟื น> ฟูสภาพพื >นที$ภายหลัง
การทําเหมือง
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5) เหมือ ง Clarence
เหมือง Clarence เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 85) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 15) บริ หารงานโดย
Centennial เหมือง Clarence ตังอยู
> ใ่ กล้ เมือง Lithgow
ในเขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริ มาณ
ถ่านหินสํารอง (Reserves) 41.52 ล้ านตัน ปี 2559 มี
ปริ มาณการผลิต 2.7 ล้ านตัน
เหมือง Clarence เป็ นเหมืองใต้ ดนิ แบบ Continuous Mining ที$มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี > Clarence เป็ น
เหมืองทีเ$ น้ นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรื อ Kembla เป็ นหลัก

6) เหมือ ง Mandalong
เหมือง Mandalong บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
> ่
ใกล้ เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่าน
หินสํารอง (Reserves) 83.0 ล้ านตัน ปี 2559 มีปริ มาณ
การผลิต 5.7 ล้ านตัน เหมือง Mandalong เป็ นเหมืองใต้
ดินแบบ Longwall Mining มีกําลังการผลิตสูง สามารถขุด
ชันถ่
> านหินความหนากว่า 5 เมตร โดยถ่านหินที$ผลิตได้ จะ
ใช้ สาํ หรับตลาดภายในประเทศและเพื$อการส่งออกผ่าน
ท่าเรื อ Newcastle
7) เหมือ ง Mannering
เหมือง Mannering บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
> ่
บนบริ เวณชันถ่
> านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิวคาส
เซิล รัฐ New South Wales ขณะนี >อยูใ่ นแผนของการพัก
การผลิต (Care & Maintenance)
ในปี 2556 เหมือง Mannering ได้ เริ$ มโครงการเพื$อสร้ างมูลค่า โดยให้ เหมืองใกล้ เคียงเข้ ามาช่วยดําเนินการผลิต
และส่งมอบถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ ทําให้ บริ ษัทยังสามารถเพิ$มมูลค่าของปริ มาณสํารองถ่านหิน และ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย
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8) เหมือ ง Myuna
เหมือง Myuna ซึง$ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
> ่
บริ เวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 30.43 ล้ านตัน ปี 2559 มีปริ มาณการผลิต
1.4 ล้ านตัน ใช้ วิธีการทําเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous
Mining ใช้ สายพานสําหรับลําเลียงถ่านหินให้ ลกู ค้ าหลัก
โดยตรงซึง$ อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
9) Northern Coal Services (NCS)
Northern Coal Services เป็ นโรงล้ างถ่านหิน ตังอยู
> ใ่ น
เขตถ่านหินนิวคาสเซิลของรัฐ New South Wales
เนื$องจากที$ตงอยู
ั > ใ่ กล้ ทา่ เรื อ Newcastle NCS ล้ างถ่าน
หินที$ใช้ เป็ นเชื >อเพลิงให้ ความร้ อน
และถ่านหินโค้ ก
ประเภท Semi-Soft ที$ขดุ ขึ >นจากเหมืองต่างๆ เพื$อเตรี ยม
สําหรับการส่งต่อไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
การเชื$อมต่อกับรถไฟรางคูท่ ําให้ การขนส่งสินค้ าไปยัง
ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน Newcastle เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
Northern Coal Services มีกําลังการผลิตประมาณ 4 ล้ านตันต่อปี และมีเส้ นทางลําเลียงที$ใช้ สาํ หรับส่งออก
และจัดส่งไปที$ลกู ค้ าในประเทศโดยเฉพาะ
โครงการในอนาคต
1. Newstan Extension
โครงการ Newstan Extension เป็ นโครงการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้ ประโยชน์โครงสร้ าง
พื >นฐานของจากเหมืองที$มีอยู่ เพื$อขยายปริมาณสํารองถ่านหินและกําลังการผลิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทํา
Feasibility Study ถ่านหินสํารองที$มีคณ
ุ สมบัติของถ่านหินโค้ กประเภท Semi-Soft
2. Mandalong Southern Extension
โครงการ Mandalong South เป็ นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปั จจุบนั ขณะนี >อยูใ่ นระหว่างการเจาะ
สํารวจเพื$อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการเป็ นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบให้ มีประสิทธิภาพ
โดยการเชื$อมรวมกับเหมือง Mandalong ในปั จจุบนั
3. Neubeck
โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่ นเขตตะวันตกของรัฐ New South Wales ใกล้ กบั โรงไฟฟ้าทีเ$ ป็ นลูกค้ าในประเทศ
คุณภาพถ่านหิน สามารถใช้ ได้ กบั ตลาดในประเทศและสําหรับการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไปยัง
ท่าเรื อ Kembla ขณะนี >อยูร่ ะหว่างการพัฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)
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o การลงทุน เหมือ งถ่ านหิน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดย BP Overseas
Development Co., Ltd. (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ)
ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้ อยละ 100
บริ ษัท AACI จัดตังขึ
> >นเพื$อดําเนินธุรกิจพัฒนาและร่วม
ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับ Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd.
ซึง$ เป็ นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมจัดตังบริ
> ษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45 และ 55 ตามลําดับ
เหมือง Gaohe เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining ตังอยู
> ใ่ นมณฑลซานซี (Shanxi) มีปริ มาณสํารองถ่านหิน
(Reserves) 153.64 ล้ านตัน ปี 2559 มีปริ มาณการผลิต 9.2 ล้ านตัน
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี )> โดย Banpu Mineral Company
Limited (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ได้ ร่วมทุนกับ Hebi
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
40 และ 60 ตามลําดับ จัดตังบริ
> ษัท Hebi Zhong Tai Mining
Co., Ltd. (HZTM) เพื$อดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่าย
ถ่านหินจากเหมือง Hebi (เฮ่อปี )> ตังอยู
> ใ่ นมณฑลเหอหนาน
(Henan) เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining มีปริ มาณ
สํารองถ่านหิน (Reserves) 19.82 ล้ านตัน ปี 2559 มีปริมาณการผลิต 1.1 ล้ านตัน
แหล่ งถ่ านหิน ในประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลียมีแหล่งสํารองถ่านหินขนาดใหญ่ทมี$ ีโอกาสที$จะพัฒนาเป็ นแหล่งส่งออกถ่านหินที$สาํ คัญในอนาคต
มีพรมแดนอยูต่ ิดกับสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง$ เป็ นประเทศที$มีอตุ สาหกรรมหนักที$มีการใช้ ถ่าน
หินมากเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก บริ ษัทฯ ได้ ครอบครองแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลียเมื$อปี 2554 โดยผ่านการ
ซื >อหุ้นทังหมดของ
>
Hunnu Coal Pty., Ltd. โดยบริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุมพื >นที$ South Gobi, Middle Gobi
และภาคตะวันตกของประเทศ ซึง$ ประกอบด้ วยโครงการหลักๆ ที$อยูร่ ะหว่างการศึกษาเพื$อการพัฒนา ดังนี >
1. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul ตังอยู
> ท่ ี$จงั หวัด South Gobi ทางทิศใต้ ของ
ประเทศมองโกเลีย ใกล้ พรมแดนของจีน (เขตปกครองตนเอง
จังหวัด Inner Mongolia) ได้ รับประทานบัตรในปี 2554 มีอายุ
ประทานบัตร 30 ปี ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนาและ
ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเพิม$ มูลค่าของถ่านหินทีม$ ีอยู่ เพื$อ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดในประเทศจีน
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โดยได้ มีการติดตังเตาทดลอง
>
(Pilot Plant) ในโครงการนําร่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ในขบวนการผลิตจะเป็ นการแยก
นํ >ามันทาร์ ออกจากถ่านหิน (Coal to coal tar) ซึง$ จากการทดลองเบื >องต้ นสามารถผลิตนํ >ามันทาร์ ได้ ปริ มาณรวม
5,000 ลิตร ซึง$ เป็ นการยืนยันว่าถ่านหินจากแหล่ง Tsant Uul สามารถแยกนํ >ามันทาร์ ออกมาได้ รวมทังกํ
> าลังศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการเพิม$ มูลค่าของนํ >ามันทาร์ ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊ สที$ได้ จากกระบวนการผลิตเพื$อเตรี ยม
สําหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ในลําดับต่อไป

2. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs ตังอยู
> ท่ ี$จงั หวัด Gobi Altai ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศมองโกเลีย มีถ่านหินทังประเภท
>
Coking
coal และ Thermal coal บริ ษัทฯ ได้ รับการอนุมตั เิ ปลีย$ นสถานะ
จากอาชญาบัตรสํารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ ว
และกําลัง
ศึกษาเพื$อยื$นขออนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการทําเหมืองให้ แล้ วเสร็ จในปี 2560

3. Unst Khudag
โครงการ Unst Khudag ตังอยู
> ท่ จี$ งั หวัด Middle Gobi ทางตอน
กลางของประเทศมองโกเลีย โดยมีถา่ นหินประเภท Thermal
coal ในปี 2558 ได้ รับการอนุมตั ิเปลีย$ นสถานะจากอาชญาบัตร
สํารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ ว มีอายุประทานบัตร 30 ปี และ
สามารถต่ออายุประทานบัตรได้ เมื$อหมดอายุ
ในปี 2559 ได้ ทําการศึกษาและยื$นขออนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทําเหมือง และได้ รับ
อนุมตั ิจากหน่วยงานราชการทีเ$ กี$ยวข้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
รวมทังศึ
> กษาปริ มาณสํารองนํ >าดิบเพื$อใช้ ในโครงการ
นอกจากนี >ยังได้ ทาํ การศึกษาความเป็ นได้ เบื >องต้ นทางด้ านวิศวกรรม การลงทุน และต้ นทุนการผลิตในการเปลีย$ นถ่าน
หินให้ เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงทําการศึกษาตลาดของเคมีภณ
ั ฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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2. ธุร กิจ ไฟฟ้ า (Power Business)
2.1 ธุร กิจ ไฟฟ้ า
1.) Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง$ เป็ นบริษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) BPP ถือหุ้น
ร้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ ว ในบริ ษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC) ซึง$ จดทะเบียนอยูใ่ น
ประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านบริ ษัท บ้ านปู พาวเวอร์ อินเตอร์ เนชัน$ แนล จํากัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3
แห่ง ซึง$ มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 273 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตไอนํ >า 948 ตันต่อชัว$ โมง รวมเป็ น 389 เมกะ
วัตต์เทียบเท่า มีรายละเอียดดังนี >
1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan) ตังอยู
> ใ่ น
เขตล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ ย เป็ น
โรงไฟฟ้าที$ผลิตไฟฟ้าและไอนํ >า โดยใช้ ถา่ นหินเป็ น
เชื >อเพลิง มีกําลังการผลิตติดตังจํ
> านวน 100 เมกะ
วัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ >า 128 ตันต่อชัว$ โมง รวม
เป็ น 123 เมกะวัตต์เทียบเท่า

2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ >งติ >ง (Zhengding) ตังอยู
> ใ่ น
เขตเจิ >งติ >ง เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย เป็ น
โรงไฟฟ้าที$ผลิตทังไฟฟ้
> า ไอนํ >า นํ >าร้ อน และนํ >าเย็น
โดยใช้ ถ่านหินเป็ นเชื >อเพลิง มีกําลังการผลิตติดตัง>
จํานวน 73 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ >า 370
ตันต่อชัว$ โมง รวมเป็ น 139 เมกะวัตต์เทียบเท่า
3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง (Zouping) ตังอยู
> ใ่ นเขต
โจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็ นโรงไฟฟ้าที$
ผลิตทังไฟฟ้
> าและไอนํ >า โดยใช้ ถา่ นหินเป็ นเชื >อเพลิงมี
กําลังการผลิตติดตังจํ
> านวน 100 เมกะวัตต์ และ
กําลังการผลิตไอนํ >า 450 ตันต่อชัว$ โมง รวมเป็ น 127
เมกะวัตต์เทียบเท่า ตามสัดส่วนการลงทุน
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2.) บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) BPP ถือหุ้น
ร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ ว ในบริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ซึง$ เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็ น
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยโรงไฟฟ้าขนาดกําลังผลิตติดตัง> 717 เมกะวัตต์
จํานวน 2 หน่วย โดยใช้ ถา่ นหินคุณภาพดีชนิดบิทมู ินสั (Bituminous) เป็ นเชื >อเพลิง โดยการนําเข้ าจากประเทศ
ออสเตรเลียเป็ นหลัก ตังอยู
> ท่ ี$นคิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสญ
ั ญาซื >อขายไฟฟ้า (Power
Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตังแต่
> วนั เปิ ดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ของหน่วยการผลิตที$ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ$ มก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2546 และเปิ ดดําเนินการในเชิง
พาณิชย์สาํ หรับหน่วยการผลิตทีห$ นึง$ เดือนตุลาคม 2549
หน่วยการผลิตที$สองเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เมื$อเดือน
กุมภาพันธ์ 2550 ปั จจุบนั โรงไฟฟ้า BLCP ได้ เปิ ดดําเนินการใน
เชิงพาณิชย์มาแล้ วเป็ นเวลา 10 ปี
3.) Hongsa Power Company Limited (HPC)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง$ เป็ นบริษัท
ย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) ได้ ร่วมทุนกับบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ >ง จํากัด (มหาชน)
(RATCH) และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) ซึง$
เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื$อร่วมจัดตัง> Hongsa Power
Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company
Limited (PFMC) โดยทังสองบริ
>
ษัทมีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั > ท่ เี$ มืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มี
วัตถุประสงค์ดาํ เนินโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสําคัญการร่วมทุนสรุปได้ ดงั นี >
- HPC ได้ รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ เป็ นผู้ที$มีสทิ ธิในการพัฒนา ก่อสร้ าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
หงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริ$ มตังแต่
> เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกําหนด 25 ปี นบั แต่วนั เปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที$ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นดังนี > BPP ถือหุ้น
ร้ อยละ 40 RATCH ถือหุ้นร้ อยละ 40 และ LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 20
- PFMC ได้ รับสัมปทานในการทําเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดั ส่วนถือหุ้นดังนี > BPP ถือหุ้นร้ อยละ 37.5
RATCH ถือหุ้นร้ อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 25
โรงไฟฟ้าหงสาเป็ นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที$ใช้ พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกําลังการผลิตติดตังรวมจํ
>
านวน 1,878 เม
กะวัตต์ ประกอบด้ วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจํานวน 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที$ 1 เปิ ด
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ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวันที$ 2 มิถนุ ายน 2558 หน่วยการผลิตที$ 2 เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวันที$ 2
พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที$ 3 เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559
4.) โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (Shanxi Lu Guang) บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) (ซึง$ เป็ น
บริ ษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) BPP ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ วในบริษัท Banpu Power
Investment Co., Ltd. ที$ได้ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื$อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu
Guang ซึง$ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์ ตังอยู
> ใ่ นเมืองฉางจื >อ
มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ผู้ถือหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย Banpu Power Investment Ltd. ร้ อยละ 30 บริ ษัท Gemeng International
Energy Co., Ltd “Gemeng” ร้ อยละ 35 และ บริ ษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an” ร้ อยละ 35
อนึง$ Lu’an เป็ นหนึง$ ในผู้ร่วมทุนในบริ ษัท Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึง$ ถือหุ้นและดําเนินการเหมือง
ถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย Lu’an ร้ อยละ 55 และบริ ษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้ อมร้ อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี >ได้ รับอนุมตั ิโครงการขันสุ
> ดท้ ายจากคณะกรรมการการพัฒนา
และปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื$อเดือน
พฤศจิกายน 2558 และอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ทังนี
> >บริ ษัทฯ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วงจะสามารถ
เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2561 เมื$อเปิ ดดําเนินการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วงจะจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่
มณฑลหูเป่ ย
ข้ อ มูล เบือ5 งต้ น ของโครงการโรงไฟฟ้ า Shanxi Lu Guang:
กําลังการผลิต
: 1,320 เมกะวัตต์ (2 x 660 เมกะวัตต์)
เทคโนโลยีการผลิต
: เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอัลตรา-ซูเปอร์ คริ ทิเคิล (Ultra-super critical)
ปริ มาณการใช้ ถ่านหิน
: ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้ านตันต่อปี
แหล่งถ่านหิน
: จากเหมือง Gaohe (ใช้ สายพานในการลําเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an
และจากเหมืองอื$นๆ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
: Gemeng (ร้ อยละ 35), Lu’an (ร้ อยละ 35), และ บ้ านปู พาวเวอร์ (ร้ อยละ 30)
มูลค่าโครงการ
: ประมาณ 5,200 ล้ านหยวน (เทียบเท่ากับ 800 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)
เริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2561
2.2 ธุร กิจ พลังงานทดแทน (Renewable power generation)
1.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) BPP ถือหุ้น
ร้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ วในบริ ษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ได้ ทําสัญญาซื >อหุ้นกับ
บุคคลภายนอกที$ไม่ได้ มีความเกี$ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื$อให้ ได้ มาซึง$ สิทธิในการซื >อหุ้นทังหมดของโครงการผลิ
>
ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 โครงการ รวมกําลังการผลิตทังสิ
> >น 138.95
เมกะวัตต์ ได้ แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุย่ เหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการเต๋อหยวน1
1

ชื$อโครงการเดิม คือโครงการไป๋ หยูตงั > ตามที$ได้ ระบุในหนังสือชี >ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ$มทุนบริ ษัท เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
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1. โครงการจินซาน ตังอยู
> ท่ ี$เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลังการผลิตทังสิ
> >น
28.95 เมกะวัตต์ โดยเริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็ นกรรมสิทธิŒภายใต้ BPP ในเดือนกันยายน 2559 ซึง$
มีโครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี
2. โครงการฮุ่ยเหนิง ตังอยู
> ท่ เี$ มืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลังการผลิตทังสิ
> >น
21.50 เมกะวัตต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้ วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีกําลังการผลิต 10.48
เมกะวัตต์ และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มีกําลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ โดยเริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็ น
กรรมสิทธิŒภายใต้ BPP ในเดือนกรกฏาคม 2559 ซึง$ มีโครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in
Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี
3. โครงการเฮ่าหยวน ตังอยู
> ท่ ี$เมืองไทอัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลังการผลิตทังสิ
> >น
20.00 เมกะวัตต์ โดยเริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็ นกรรมสิทธิŒภายใต้ BPP ในเดือนตุลาคม 2559 ซึง$ มี
โครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี
4. โครงการฮุ่ยเอิน ตังอยู
> ท่ ี$เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลังการผลิตทังสิ
> >น
18.50 เมกะวัตต์ โดยเริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็ นกรรมสิทธิŒภายใต้ BPP ในเดือนธันวาคม 2559 ซึง$ มี
โครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี
5. โครงการเต๋อหยวน ตังอยู
> ท่ ี$จงั หวัดเจียซาน มณฑลเจ้ อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลังการผลิตทังสิ
> >น
50.00 เมกะวัตต์ เป็ นกรรมสิทธิŒภายใต้ BPP ในเดือนธันวาคม 2559 และคาดว่าจะสามารถเปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ภายในครึ$งปี แรกของปี 2560 ซึง$ มีโครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff
(FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี
2.6 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี$ปนุ่
บริ ษัทฯ ได้ เริ$ มขยายฐานการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทไปยังกลุม่ การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตังแต่
> ต้นปี 2557
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ได้ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี$ปนผ่
ุ่ านบริ ษัทย่อยของ BPP ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จํานวน 10 โครงการ ดังนี >
1) โครงการโอลิมเปี ย (Olympia) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม
ทังสิ
> >น 10 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดกุนมะ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัดอิบารากิ ประเทศ
ญี$ปนุ่ โครงการโอลิมเปี ยประกอบด้ วย 5 โครงการ ได้ แก่ โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1, โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2,
โครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ, โครงการซากุระ 1, และโครงการซากุระ 2 โดยแต่ละโครงการมีกําลัง
การผลิตไฟฟ้าติดตัง> 2 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ทัง> 5 โครงการได้ เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
กรกฎาคม 2556, เดือนมกราคม 2558, เดือนมกราคม 2558, เดือนธันวาคม 2558 และเดือนตุลาคม 2558
ซึง$ บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 40
2) โครงการฮิโนะ (Hino) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มกี ําลังการผลิตไฟฟ้า 3.5 เมกะ
วัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดชิงะ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$ บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
(BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75 โดยโครงการฮิโนะเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในเดือนพฤษภาคม
2559
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3) โครงการอวาจิ (Awaji) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มีกําลัง
การผลิตติดตัง> 8 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นเมืองไอสึ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$ บริ ษัท
บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75 คาดว่าโครงการอวาจิจะเปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2560
4) โครงการนาริ ไอสึ (Nari Aizu) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลังการผลิตติดตัง> 20 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นเมืองไอสึ จังหวัดฟุกชุ ิมะ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75 คาดว่าโครงการนาริ ไอสึจะเปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
5) โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที$มีกําลังการผลิตติดตัง> 20 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าโครงการยามางาตะจะ
เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
6) โครงการมุกะวะ (Mukawa) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลังการผลิตติดตัง> 17 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นเมืองมุกะวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศ
ญี$ปนุ่ ซึง$ บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 56 คาดว่าโครงการมุกะวะ
จะเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
7) โครงการยาบูกิ (Yabuki) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มีกําลัง
การผลิตติดตัง> 7 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดฟุกชุ ิมา่ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$ บริษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75 คาดว่าโครงการยาบูกิจะเปิ ดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ ในปี 2562
8) โครงการโอนามิ (Onami) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มีกําลัง
การผลิตติดตัง> 16 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดฟุกชุ ิมา่ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$ บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75 คาดว่าโครงการโอนามิจะเปิ ดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ ในปี 2563
9) โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลังการผลิตติดตัง> 10 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดฟุกชุ ิมะ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$ บริ ษัท
บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าโครงการยามางาตะจะเปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
10) โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลังการผลิตติดตัง> 18.9 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) ตังอยู
> ใ่ นจังหวัดมิยางิ ประเทศญี$ปนุ่ ซึง$ บริ ษัท
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บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าโครงการยามางาตะจะเปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
3. ธุร กิจ อืน (New Business)
1. ธุร กิจ ก๊ าซธรรมชาติ (Gas Business)
ก๊ าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชื >อเพลิงที$สาํ คัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ ความร้ อน โดยก๊ าซธรรมชาติจะถูก
เก็บกักไว้ ใต้ ดินในชันหิ
> น การที$จะได้ มาซึง$ ก๊ าซธรรมชาตินนจะประกอบด้
ั>
วยกระบวนการเจาะสํารวจและผลิตที$ต้อง
อาศัยความชํานาญและเทคโนโลยีที$ซบั ซ้ อน เพื$อที$จะทําให้ ได้ มาซึง$ ก๊ าซธรรมชาติที$มีคณ
ุ ภาพก่อนที$จะส่งต่อไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อนทีเ$ กี$ยวข้ องผ่านทางระบบท่อต่อไป
การลงทุน ในธุร กิจก๊ าซธรรมชาติใ นประเทศสหรัฐอเมริก า
บริ ษัทฯ ได้ เริ$ มศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ในการลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื$อปี
2556 โดยบริ ษัทได้ เลือกเข้ าลงทุนในธุรกิจต้ นนํ >า (Upstream) ผ่านกองทุนที$ได้ รับการจัดตังโดยมี
>
แนวทางการลงทุน
ในสินทรัพย์ที$มีความเสีย$ งตํ$าแต่ให้ ได้ รับผลตอบแทนการลงทุนที$ดใี นอนาคต จากการฟื น> ตัวของราคาก๊ าซธรรมชาติที$
มีความต้ องการปริ มาณก๊ าซธรรมชาติที$สงู ขึ >นทังจากในประเทศสหรั
>
ฐอเมริ กาและตลาดโลก
เมื$อวันที$ 28 มีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนผ่านกองทุนโดยใช้ เงินลงทุนทังสิ
> >น 112 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยถือครอง
สิทธิร้อยละ 29.4 ในสัญญาร่วมสํารวจ (Joint Exploration Agreement: JEA) ภายใต้ ชื$อ Chaffee Corners ซึง$ เป็ น
โครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที$ตงอยู
ั > ใ่ นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่ง Marcellus มล
รัฐเพนซิลเวเนีย โดยที$แหล่งดังกล่าวเป็ นแหล่งทีม$ ีต้นทุนการผลิตตํ$าในขณะที$มีปริ มาณสํารองก๊ าซธรรมชาติใหญ่ที$สดุ
ของสหรัฐอเมริกา
โครงการ Chaffee Corners
สําหรับโครงการ Chaffee Corners ภายหลังจากการเข้ าซื >อสัดส่วนในสัญญาร่วมสํารวจ (JEA) ซึง$ เป็ น
โครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที$ตงอยู
ั > ใ่ นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่ง Marcellus มล
รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นการลงทุนผ่านกองทุนที$มีสทิ ธิถือครองสัดส่วนร้ อยละ 29.4 ร่วมกับผู้ร่วม
ลงทุนอีกสองราย โดยหนึง$ ในนันคื
> อบริ ษัท Repsol ที$ถือครองสิทธิร้อยละ 65.4 โดยทําหน้ าที$เป็ นผู้ดําเนินการผลิต
ก๊ าซธรรมชาติภายใต้ สญ
ั ญาร่วมสํารวจและหน้ าที$ในการขายให้ กบั ผู้รับซื >อในประเทศเพื$อใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึง$ หากพิจารณาตามสัดส่วนการถือครองพบว่ากองทุนที$ร่วมจัดตังโดยบริ
>
ษัทฯ นันจะได้
>
รับ
ปริ มาณสํารอง (P•) ที$ 156,000 ล้ าน ลูกบาศก์ฟตุ โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการถือครองรวมทังสิ
> >น 21 ล้ าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน

หน้ า 36

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายการตลาด
1. การตลาดธุร กิจ ถ่ านหิน
นโยบายการตลาดของกลุ่ม บริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานด้ านการตลาดที$โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียต่างๆ เพื$อมุง่ เน้ นการเติบโตอย่างยัง$ ยืนและการบรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จร่วมกัน ดังนี >
1. สร้ างฐานลูกค้ าเพื$อความเป็ นบริษัทชันนํ
> าในภูมิภาคเอเชีย
2. สร้ างมูลค่าเพิ$มของสินค้ าและบริ การ
3. สร้ างความพร้ อมทางการตลาด เพื$อให้ เป็ นทางเลือกทีด$ ีที$สดุ อยูเ่ สมอ
4. มีความเป็ นมืออาชีพ
5. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ ความเคารพต่อลูกค้ า คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
6. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื$อถือและความซื$อสัตย์ และรักษาจุดยืน
ทางการตลาดที$มนั$ คง
1.1 ตลาดถ่ านหิน โลก
ความต้ องการถ่านหินนําเข้ าชนิดใช้ เป็ นเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนได้ ลงไปถึงจุดตํา$ สุดในไตรมาส 1 ปี
2559 และเริ$ มมีการฟื น> ตัวตังแต่
> ไตรมาส 2 การฟื น> ตัวของตลาดถ่านหินนําเข้ าเกิดจากการปรับโครงสร้ าง
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน การมีฝนตกหนักในจีนและสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึง$ ทําให้ กระทบ
กับการผลิตและการขนส่งถ่านหิน และการหยุดเดินเครื$ องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที$ทําให้ ความต้ องการใช้
ถ่านหินคงตัวอยูใ่ นระดับสูง การที$ปริ มาณถ่านหินมีจํากัดแต่ความต้ องการใช้ ถ่านหินอยูใ่ นระดับสูง ทําให้
ราคาถ่านหินที$ทา่ เรื อนิวคาสเซิล (Newcastle) ประเทศออสเตรเลีย ปรับขึ >นไปแตะระดับสูงสุดที$ 116
เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ในช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายน 2559 เพิ$มขึ >นจาก 49 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ในช่วงต้ นปี
2559 หรื อเพิ$มขึ >นถึงร้ อยละ 137
การปรับโครงสร้ างธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนมีบทบาทสําคัญต่อตลาดถ่านหินโลกมาก โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 รัฐบาลจีนได้ ประกาศนโยบายที$จะลดกําลังผลิตถ่านหินส่วนเกิน 500 ล้ านตัน ภายในปี
2563 และได้ กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนวันทํางานของเหมืองถ่านหินไว้ ที$ 276 วันต่อปี โดยให้ เหมืองถ่าน
หินใช้ จํานวนวันทํางาน 276 วันต่อปี คํานวณกําลังการผลิตของเหมือง แทนที$จะใช้ 330 วันต่อปี ทําให้ กําลัง
การผลิตลดลงทันทีร้อยละ 16 นโยบายนี >มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั > เดือนมีนาคม 2559 โดยเริ$ มบังคับใช้ กบั เหมือง
รัฐบาลก่อน และมีการบังคับใช้ ทวั$ ประเทศในเดือนมิถนุ ายน 2559 พร้ อมทังมี
> ระบบการติดตามและ
ตรวจสอบที$เข้ มข้ น ประกอบกับรัฐบาลจีนมีการบังคับใช้ มาตรฐานความปลอดภัยในการทําเหมืองที$เข้ มงวด
เพื$อลดการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทําเหมืองทําให้ หลายเหมืองต้ องหยุดผลิตชัว$ คราวเพื$อตรวจสอบและ
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการทํางาน ทําให้ ปริ มาณการผลิตถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับ
เกิดภาวะฝนตกหนักทางภาคใต้ ของจีนทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการขนส่งถ่านหิน สต๊ อกถ่านหินที$โรงไฟฟ้าและ
ท่าเรื อปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ เกิดภาวะขาดแคลนขึ >น เป็ นผลให้ ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตัว
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เพิ$มขึ >นกว่า 2 เท่าภายในเวลาเพียง 5 เดือน จีนเพิ$มปริ มาณการนําเข้ าถ่านหินเพื$อชดเชยความต้ องการใช้
ภายในในประเทศส่งผลให้ ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับเพิม$ ขึ >นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาถ่านหินใน
ประเทศจีน
เดือนกันยายน 2559 รัฐบาลจีนเริ$ มผ่อนคลายนโยบายการจํากัดจํานวนวันทํางาน 276 วันต่อปี โดย
อนุญาตให้ เหมืองถ่านหินมาตรฐานความปลอดภัยสูง (Advanced coal mines) จํานวน 74 เหมืองและ
เหมืองถ่านหินที$ผา่ นมาตรฐานความปลอดภัยอีก 791 เหมือง ขยายจํานวนวันทํางานจาก 276 วันเป็ น 330
วันต่อปี ไปจนถึงสิ >นปี 2559 เพื$อเพิ$มปริ มาณถ่านหินในตลาดให้ พอเพียงกับความต้ องการ อีกทังพยุ
> งให้
ราคาถ่านหินมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดีราคาถ่านหินยังคงปรับตัวเพิ$มขึ >นเนื$องจากการเพิ$มการผลิตถ่านหิน
จะต้ องใช้ เวลากว่าถ่านหินจะไปถึงผู้บริ โภค ดังนันในเดื
>
อนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลจีนจึงได้ เพิ$มมาตรการ
ผ่อนคลายมากขึ >นโดยการอนุญาตให้ เหมืองที$ผา่ นมาตรฐานความปลอดภัยทังหมดสามารถขยายจํ
>
านวน
วันทํางานจาก 276 วันเป็ น 330 วันต่อปี ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 พร้ อมกับการเข้ าแทรกแซงการ
ประกาศดัชนีราคาถ่านหินของภาคเอกชน โดยได้ เข้ าทําการตรวจสอบวิธีการจัดทําดัชนีราคาถ่านหินของ
บริ ษัทเอกชนรายหนึง$ ซึง$ เป็ นผู้จดั ทําดัชนีราคาถ่านหิน Thermal coal indices (CCI) ที$ใช้ อ้างอิงอย่าง
แพร่หลายในประเทศจีน โดยขอให้ บริ ษัทว่าจ้ างผู้เชี$ยวชาญจากภายนอกมาทําการตรวจสอบความถูกต้ อง
และความโปร่งใสของวิธีการจัดทําดัชนีราคาถ่านหิน ทําให้ บริษัทดังกล่าวต้ องหยุดการประกาศดัชนีราคา
ถ่านหินไว้ ชวั$ คราว
ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนได้ ขอให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินรายใหญ่ลดราคาถ่านหินลงและเร่งรัดให้ ทําสัญญา
ซื >อขายถ่านหินสําหรับส่งมอบปี 2560 กับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้ อมทังกํ
> าหนดโครงสร้ างราคาใหม่โดยใช้
ราคา 535 หยวนต่อตันเป็ นราคาอ้ างอิง ซึง$ ตํา$ กว่าราคาตลาดจรมากและกําหนดให้ ร้อยละ 50 ของราคา
อ้ างอิงนี >อยูใ่ นระดับคงที$ ส่วนอีกร้ อยละ 50 ให้ ปรับไปตามราคาตลาดจร ส่งผลให้ ผ้ ซู ื >อถ่านหินตามสัญญา
สามารถซื >อถ่านหินได้ ในราคาตํ$ากว่าราคาในตลาดจร ผู้ซื >อถ่านหินจึงได้ ทยอยทําสัญญากับผู้ผลิตถ่านหิน
ได้ ถึงประมาณร้ อยละ 75 ของความต้ องการใช้ ถา่ นหินชนิดเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนในประเทศจีน สําหรับปี
2560 ได้ มีการลงนามสัญญาซื >อขายถ่านหินไปก่อนสิ >นปี 2559 ทําให้ ความต้ องการถ่านหินในตลาดจร
ลดลงมาก ราคาถ่านหินในจีนจึงลดลงในช่วงปลายปี 2559 และส่งผลให้ ราคาถ่านหินในตลาดโลกอ่อนลง
ตาม
ตลาดเอเชียเหนือในปี 2559 นี >มีการนําเข้ าถ่านหินลดลง โดยเฉพาะญี$ปนุ่ จากการที$โรงไฟฟ้าถ่านหิน
หลายโรงมีการหยุดซ่อมบํารุง ในขณะที$มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ$มขึ >น การนําเข้ าถ่านหิน
ของเกาหลีใต้ ลดลงเล็กน้ อย เนื$องจากการชะลอตัวทางเศรฐกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ ไฟฟ้า
ทําให้ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าเติบโตอย่างจํากัด ในขณะที$การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและนิวเคลียร์
เพิ$มขึ >น ถึงแม้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลายโรงต้ องหยุดเดินเครื$ องในช่วงปลายปี เพื$อซ่อมบํารุงและตรวจสอบ
ความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหวเมื$อเดือนกันยายน 2559 แต่ไม่ได้ กระตุ้นให้ มีการใช้ ถ่านหินเพิม$ ขึ >นอย่าง
มีนยั สําคัญ เกาหลีใต้ มกี ําหนดการที$จะเดินเครื$ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ซงึ$ มีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 5 กิกะ
วัตต์ (GW) ในปี 2559 แต่เกิดความล่าช้ าในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทําให้ การ
เดินเครื$ องต้ องเลือ$ นออกไป การนําเข้ าถ่านหินของสาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) ในปี 2559 คาดว่าจะใกล้ เคียง
กับปี ที$ผา่ นมา เนื$องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ$มขึ >น อย่างไร
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ก็ตามปริ มาณการใช้ ถา่ นหินของโรงไฟฟ้าสูงกว่าปริ มาณที$นําเข้ า ซึง$ เกิดจากการที$โรงไฟฟ้าได้ ใช้ ถา่ นหิน
ในสต๊ อกและชะลอการนําเข้ าถ่านหินในช่วงที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ >น
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นตลาดที$มกี ารเติบโตสูงโดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย เนื$องจากมีโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทยอยเดินเครื$ องอย่างต่อเนื$อง
ในขณะที$ตลาดสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี ลงั กามีการเติบโต
เช่นกันและถือเป็ นตลาดเกิดใหม่ที$จะมีอตั ราการเติบโตสูงในอนาคต
สาธารณรัฐอินเดียซึง$ เป็ นผู้นําเข้ าถ่านหินรายใหญ่ที$สดุ ของโลกในปี 2558 ได้ ลดการนําเข้ าถ่านหินลง
ในปี 2559 จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํ >าที$ผลิตได้ มากในช่วงกลางปี
2559 ทําให้ การใช้ ถา่ นหินลดลง นอกจากนี >นโยบายรัฐบาลอินเดียที$ต้องการลดการพึง$ พาถ่านหินนําเข้ าโดย
ผลักดันให้ มีการผลิตถ่านหินในประเทศเพิม$ ขึ >น
และผลักดันให้ โรงไฟฟ้าของรัฐบาลใช้ ถา่ นหินที$ผลิตใน
ประเทศเพื$อลดการนําเข้ าถ่านหิน ประกอบกับผู้ซื >อถ่านหินอื$นๆ ในอินเดียต้ องการซื >อถ่านหินที$ราคาตํา$ ที$สดุ
ในช่วงที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ >น
ทําให้ ผ้ ใู ช้ ถ่านหินในอินเดียหันมาใช้ ถา่ นหินที$ผลิตใน
ประเทศมากขึ >น ในช่วงปลายปี รัฐบาลอินเดียได้ ยกเลิกการใช้ ธนบัตรใบละ 500 และ 1,000 รูปี อย่าง
กระทันหัน ทําให้ กระทบกับการดําเนินงานของธุรกิจขนาดเล็กที$ปกติจะใช้ เงินสดในการซื >อขาย ส่งผลให้ การ
ใช้ และการนําเข้ าถ่านหินสําหรับลูกค้ ากลุม่ นี >ลดลง

สาธารณรัฐอินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็ นผู้ผลิตและผู้สง่ ออกถ่านหินหลักในเอเชีย ผู้ผลิตถ่านหิน
จากทังสองประเทศไม่
>
สามารถเพิม$ ปริ มาณการผลิตเพื$อตอบสนองความต้ องการถ่านหินนําเข้ าที$เพิม$ ขึ >น
อย่างกระทันหันของจีนในช่วงครึ$งหลังของปี 2559 ได้ ทนั เนื$องจากผู้ผลิตในประเทศเหล่านี >ได้ ลดต้ นทุนการ
ผลิตในช่วงที$ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงและเลือ$ นการลงทุนใหม่ๆ ออกไป นอกจากนี >ปริ มาณฝนที$ตกมาก
ผิดปกติเกือบตลอดทังปี
> ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังเป็ นอุปสรรคต่อการเพิ$มกําลังการผลิต และทําให้ การ
ส่งออกถ่านหินในช่วงครึ$งปี หลังเพิ$มขึ >นได้ ไม่มากนัก ปริ มาณส่งออกทังปี
> จงึ ยังหดตัวอยู่ การผลิตถ่านหินใน
ออสเตรเลียได้ รับผลกระทบจากสถาวะฝนเป็ นช่วงๆ ประกอบกับมีการซ่อมบํารุงรางรถไฟและท่าเรื อ ทําให้
กระทบกับการส่งออก และในช่วงครึ$งปี หลังผู้ผลิตถ่านหินให้ ความสําคัญกับการส่งออกถ่านโค้ ก (Coking
Coal) เพราะมีราคาสูงกว่าถ่านหินชนิดเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนมาก ทําให้ ภาพรวมการส่งออกถ่านหินชนิด
เชื >อเพลิงให้ ความร้ อนลดลงเล็กน้ อย
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สําหรับสถาวะตลาดถ่านหินในฝั$งตลาดแอตแลนติกนันความต้
>
องการใช้ ถา่ นหินในภูมิภาคยุโรปมีการ
หดตัวมากในปี 2559 เนื$องด้ วยสหราชอาณาจักรใช้ ถ่านหินที$มีอยูใ่ นสต๊ อกซึง$ นําเข้ ามากองเก็บตังแต่
> ปีก่อน
หน้ า ก่อนที$จะมีการขึ >นภาษีคาร์ บอน (Carbon tax) ทําให้ การนําเข้ าถ่านหินในปี 2559 นี >ลดลงมาก ในขณะ
ที$ราคาก๊ าซธรรมชาติในอังกฤษอยูใ่ นระดับตํ$าทําให้ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินมีต้นทุนสูง
กว่าโรงไฟฟ้าที$ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื >อเพลิง ในขณะที$ประเทศอืน$ ๆ ในยุโรปได้ เลือ$ นการเก็บภาษี คาร์ บอน
ออกไป จึงทําให้ โรงไฟฟ้าถ่านหินมีต้นทุนตํ$ากว่าโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติ แต่ในช่วงปลายปี 2559 ราคาถ่าน
หินขึ >นไปสูงมากทําให้ โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติได้ การผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติจงึ เพิม$ ขึ >น
ผู้นําเข้ าถ่านหินรายใหญ่ในยุโรป ได้ แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักร
สเปน และราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ ต่างก็ลดการนําเข้ าถ่านหินลง มีเพียงสาธารณรัฐตุรกีที$มีการนําเข้ า
ถ่านหินเพิม$ ขึ >นจากการเดินเครื$ องโรงไฟฟ้าใหม่ นอกจากนี >สหภาพยุโรปยังคงทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่าน
หินเก่าตามแผนการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Industrial Emission Directive, IED) ประกอบ
กับมีการเพิ$มกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื$อง ทําให้ ความต้ องการใช้ ถา่ นหิน
ในยุโรปลดลง
ผู้ผลิตและส่งออกถ่านหินให้ กบั ตลาดยุโรปหลักๆ ได้ แก่ สาธารณรัฐโคลอมเบีย สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริ กา ในภาวะที$ความต้ องการถ่านหินในยุโรปลดลง รัสเซียและ
แอฟริ กาได้ สง่ ออกถ่านหินมายังเอเชียมากขึ >น และในปี นี >โคลอมเบียก็ได้ สง่ ถ่านหินมาจําหน่ายในเอเชียมาก
ขึ >นด้ วยเช่นกันเนื$องจากค่าระวางเรื อตํ$า แต่ถ้าค่าระวางเรื อปรับขึ >นถ่านหินจากโคลอมเบียจะไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดเอเชียได้ ส่วนสหรัฐอเมริ กามีต้นทุนการผลิตสูงไม่สามารถแข่งขันได้ จึงต้ องลดกําลังการผลิต
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหินที$ผลิตจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 25.6 ล้ านตัน โดย
ส่งออกไปยังจีนมากที$สดุ ในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของปริ มาณการจําหน่ายถ่านหินทังหมด
>
รองลงมาได้ แก่
ญี$ปนและอิ
ุ่
นโดนีเซีย มีสดั ส่วนการขายร้ อยละ 19 และร้ อยละ 14 ตามลําดับ บริ ษัทฯ ได้ เพิ$มปริ มาณการ
ขายถ่านหินไปยังจีนมากขึ >นในช่วงครึ$งปี หลัง
เนื$องจากราคาถ่านหินในจีนมีการปรับตัวขึ >น
อย่างรวดเร็ ว
ในขณะเดียวกันยังคงมุง่ เน้ น
รักษาฐานลูกค้ าญี$ปนเพราะเป็
ุ่
นตลาดที$ให้
ราคาพรีเมี$ยมแก่ถา่ นหินคุณภาพสูง พร้ อมกับ
การรักษาตลาดอินโดนีเซียซึง$ เป็ นฐานการผลิต
ของบริ ษัทฯ ไว้
รวมทังตลาดเอเชี
>
ยตะวันออกเฉียงใต้ เพราะอยู่
ใกล้ แหล่งผลิตของบริษัทฯ และเป็ นตลาดทีม$ ี
แนวโน้ มเติบโตสูงในอนาคต
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1.2 ตลาดถ่ านหิน ในประเทศอิน โดนีเ ซีย
การผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียมีการปรับตัวลดลงในช่วง 2 ปี ที$ผา่ นมา เนื$องจากความต้ องการถ่านหิน
ในตลาดโลกลดลงและราคาถ่านหินได้ ปรับตัวลดลงมาก ผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียได้ พยายามลดต้ นทุน
การผลิตโดยการลดอัตราส่วนดินต่อแร่ (Strip Ratios) ลง ปิ ดแหล่งผลิตที$มีต้นทุนสูง และเลือ$ นการลงทุน
ใหม่ออกไป อย่างไรก็ตามการผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียเริ$ มมีการฟื น> ตัวในช่วงครึ$งปี หลังของปี 2559 จาก
ความต้ องการของจีนทีเ$ พิ$มขึ >นอย่างรวดเร็วทําให้ ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับเพิ$มขึ >น ภาพรวมการผลิต
ถ่านหินในอินโดนีเซียในปี 2559 มีปริ มาณการผลิตอยูท่ ี$ประมาณ 460 ล้ านตัน เพิ$มขึ >นร้ อยละ 0.6 จากปี
ก่อนหน้ า ผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียไม่สามารถเพิม$ การผลิตขึ >นได้ มากนักในช่วงครึ$งปี หลังเนื$องจากมีฝน
ตกต่อเนื$องในอินโดนีเซียเกือบตลอดทังปี
>
และจากการที$ผ้ ผู ลิตถ่านหินได้ เลือ$ นการลงทุนใหม่ๆ ออกไป
ในช่วง 2 ปี ที$ผา่ นมา ทําให้ การเพิ$มการผลิตไม่สามารถทําได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทังความไม่
>
แน่นอนเรื$ องราคา
ถ่านหินในระยะยาวทําให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินหลายรายชะลอการเพิม$ กําลังการผลิตออกไป
ในปี 2559 คาดว่าอินโดนีเซียจะส่งถ่านหินออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศประมาณ 365 ล้ านตัน
ลดลงร้ อยละ 1.8 จากปี กอ่ นหน้ า คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของปริ มาณถ่านหินทังหมดที
>
$ผลิตในอินโดนีเซีย โดย
ส่วนใหญ่สง่ ออกไปยัง จีน อินเดีย ญี$ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียเองคาดว่าจะอยูท่ ี$ 95 ล้ านตัน เพิ$มขึ >นร้ อยละ 11 จากปี ก่อนหน้ า จากการ
เดินเครื$ องโรงไฟฟ้าใหม่ของรัฐบาล ทังนี
> >การใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียกว่าร้ อยละ 80 ใช้ ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ร้ อยละ10 ใช้ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส่วนที$เหลือใช้ ในอุตสาหกรรมอื$นๆ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซียจํานวน 3.7 ล้ านตัน คิดเป็ นร้ อยละ 14 ของ
ปริ มาณการจําหน่ายถ่านหินทังหมดของบริ
>
ษัทฯ ที$ผลิตในอินโดนีเซีย แต่คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณ
ร้ อยละ 3.9 ของความต้ องการใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียเท่านัน> โดยมีลกู ค้ าหลักเป็ นกลุม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซียมีสดั ส่วนร้ อยละ 82 ของปริ มาณการจําหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซีย รองลงมาเป็ น
การจําหน่ายให้ กบั อุตสาหกรรมกระดาษร้ อยละ 12 และโรงงานปูนซีเมนต์ร้อยละ 6
ในปี ที$ผา่ นมารัฐบาลอินโดนีเซียประสบความสําเร็ จในการควบคุมการผลิตถ่านหินจากเหมืองที$ไม่ได้
รับใบอนุญาตหรื อผู้ผลิตถ่านหินที$ไม่ได้ เสียภาษี อย่างถูกต้ อง (Illegal miners) จากการบังคับใช้ มาตรการ
ต่างๆ ที$ออกมาในปี ก่อนหน้ าอย่างเข้ มงวด และการที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกได้ ปรับตัวลดลงมาอย่างมาก
ก่อนหน้ านี >ก็มีสว่ นช่วยลดการผลิตถ่านหินจากเหมืองผิดกฏหมายเช่นกันเนื$องจากมีความจําเป็ นต้ องปิ ดตัว
ลงจากราคาถ่านหินที$ลดลงมาตํา$ กว่าต้ นทุนการผลิต
รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที$จะนําระบบออนไลน์มาใช้ ในการติดตามและตรวจสอบใบอนุญาตและการ
จ่ายภาษี ของบริ ษัทผลิตถ่านหินในปี
2560 ซึง$ จะทําให้ การควบคุมเหมืองผิดกฎหมายทําได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ >น
นอกจากนี >รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที$จะนําระบบการชําระเงินที$ไม่ต้องใช้ เงินสด
(Cashless System) มาใช้ ซึง$ จะทําให้ การจ่ายค่าภาคหลวงและภาษี ของบริษัทผลิตถ่านหินสามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้ รวดเร็ วขึ >น ซึง$ จะช่วยให้ การผลิตถ่านหินจากเหมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้ มลดลง
อย่างมีนยั สําคัญในอนาคต
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
การเปลีย$ นแปลงอย่างรวดเร็ วในตลาดถ่านหินโลกในปี 2559 จากการเปลีย$ นนโยบายของจีนทําให้ อปุ ทาน
ส่วนเกินหายไปอย่างรวดเร็ วและตลาดเริ$มปรับตัวเข้ าสูส่ มดุล บริ ษัทฯจึงต้ องมีการปรับเปลีย$ นกลยุทธ์การ
แข่งขันให้ ทนั กับการเปลีย$ นแปลงของตลาดโลก กลยุทธ์หลักๆ มีดงั นี >
o การมุง่ เน้ นผลิตถ่านหินที$มีมลู ค่าเพิ$มสูง
บริ ษัทฯ ตังเป้
> าหมายในการผลิตถ่านหินที$มคี ณ
ุ ภาพสูงมากขึ >นเพื$อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ในตลาดทีใ$ ห้ ราคาสูง
โดยได้ มีการซื >อถ่านหินคุณภาพดีจากแหล่งภายนอกเพื$อนํามาใช้ ปรับปรุง
คุณภาพถ่านหินของบริ ษัทฯมากขึ >น ทําให้ บริ ษัทฯมีปริ มาณถ่านหินคุณภาพดีเพิม$ ขึ >น และสามารถ
จําหน่ายไปยังตลาดทีใ$ ห้ ราคาสูงได้ มากขึ >น
o การมุง่ เน้ นตลาดที$ให้ ราคาสูง
บริ ษัทฯ ได้ นําถ่านหินคุณภาพดีเข้ าไปจําหน่ายในตลาดที$ให้ ราคาพรี เมี$ยมแก่ถ่านหินคุณภาพสูง เช่น
ตลาดประเทศญี$ ปุ่น ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ เพิ$มการจําหน่ายถ่านหินเข้ าไปในตลาดประเทศจีน
มากขึ >นเนื$องจากราคาตลาดในปี นี >มีการปรับตัวสูงขึ >นอย่างรวดเร็ วเมื$อเทียบกับตลาดอื$น พร้ อมๆ กับ
การลดการขายในตลาดประเทศอินเดียได้ ลดปริ มาณลงเนื$องจากเป็ นตลาดที$มีการแข่งขันสูง การปรับ
สัด ส่ว นตลาดที$ เหมาะสมทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถรั บ รู้ รายได้ จ ากการเพิ$ ม ขึน> ของราคาถ่ านหิ น ใน
ตลาดโลกในช่วงครึ$งปี หลังได้
o การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที$ดตี อ่ ลูกค้ า โดยให้ พนักงานขายนําเสนอการขายและ
ติดต่อสือ$ สาร มีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าโดยตรงผ่านช่องทางที$หลากหลาย อาทิเช่น การประชุมทังแบบ
>
พบปะหรื อการประชุมผ่านทางโทรศัพท์และวิดีทศั น์ รวมทังอี
> เมล์ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จึงได้ รับทราบปัญหา
และข้ อกังวลใจของลูกค้ าไปพร้ อมๆ กับการให้ ความรู้แก่ลกู ค้ าโดยมุง่ หวังการเป็ นหุ้นส่วนความสําเร็ จ
ของลูกค้ าในระยะยาวเพื$อสร้ างความไว้ วางใจซึง$ กันและกัน บริ ษัทฯ มีระบบฐานข้ อมูลลูกค้ า มีการนํา
ข้ อมูลที$ได้ มาวิเคราะห์เพื$อนํามาใช้ ในการวางแผนพัฒนาสินค้ าและบริ การเพื$อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าในระยะยาว บริ ษัทฯ เน้ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที$ดีกบั ลูกค้ าผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น การแจ้ งผลการดําเนินงานและแผนงานของบริษัทฯให้ ลกู ค้ าทราบอย่างสมํ$าเสมอ การแลกเปลีย$ น
ข้ อมูลภาวะตลาดถ่านหิน การเชิญลูกค้ าเยี$ยมชมกิจการของบริษัทฯ การให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าทาง
เทคนิค การจัดให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงไปเยี$ยมลูกค้ า เป็ นต้ น เพื$อให้ บริ ษัทฯ มีความใกล้ ชิดกับลูกค้ ามาก
ขึ >น อันจะเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ าในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจในระยะยาว
o ระบบบริ หารคุณภาพและการส่งมอบสินค้ า
บริ ษัทฯ ได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทานทังระบบ
>
ทําให้ สามารถวางแผนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ การกองเก็บ การขนส่งและการผสมถ่านหินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ
จึงสามารถส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าได้ อย่างถูกต้ อง เเม่นยํา ทังปริ
> มาณและคุณภาพ นอกจากนี >การที$
บริ ษัทฯมีทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินเอง ทําให้ บริ ษัทฯ สามาถส่งมอบถ่านหินได้ ตรงตามกําหนดเวลาที$ตก
ลงกับลูกค้ า บริ ษัทฯ จึงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าและมีภาพลักษณ์ของการเป็ นผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายถ่านหินที$มีความมัน$ คงในการส่งมอบและมีคณ
ุ ภาพถ่านหินที$สมํ$าเสมอตรงตามข้ อตกลง
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คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญ
คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญในตลาดถ่านหินอินโดนีเซียได้ แก่ผ้ ผู ลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ เช่น PT Kaltim Prima
Coal, PT Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT
Berau Coal, PT Golden Energy Mines เป็ นต้ น และคูแ่ ข่งขันรายเล็กอีกเป็ นจํานวนมาก ผู้ผลิตที$มีแหล่ง
ถ่านหินเป็ นของตนเองจะมีความได้ เปรี ยบ
เนื$องจากผู้ซื >อถ่านหินรายใหญ่จะเป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มี
ต้ องการมัน$ คงในการส่งมอบถ่านหินสูง อีกทังโรงไฟฟ้
>
าเหล่านี >จําเป็ นต้ องซื >อถ่านหินจากเหมืองถูกกฎหมาย
เท่านัน> เพราะการไฟฟ้าอินโดนีเซียซึง$ เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเป็ นผู้รับซื >อไฟฟ้ารายใหญ่จะมีสว่ นใน
การเจรจาซื >อถ่านหินด้ วย ทําให้ การแข่งขันในกลุม่ นี >ไม่รุนแรงมากนักเพราะจํากัดอยูท่ ี$ผ้ ผู ลิตรายใหญ่และ
ราคามักจะใช้ ราคาอ้ างอิงที$รัฐบาลกําหนดไม่มกี ารแข่งขันด้ านราคามากนัก ในขณะที$การขายให้ กบั ผู้ใช้
อื$นๆ จะมีการแข่งขันมากกว่าเพราะมีผ้ ขู ายหลายราย
คูแ่ ข่งที$สาํ คัญในตลาดโลกนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียด้ วยกันเองแล้ ว ยังมีผ้ ผู ลิตและผู้ค้า
ถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลีย แอฟริ กาใต้ และรัสเซีย ที$มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึง$ ส่วนใหญ่เป็ นคูแ่ ข่งขันใน
กลุม่ เดิม ไม่มีการเปลีย$ นแปลงมากนัก แต่ในปี 2559 มีคแู่ ข่งขันจากประเทศโคลอมเบียเพิม$ ขึ >น เพราะค่า
ระวางเรื อตํา$ ทําให้ ถา่ นหินจากประเทศโคลอมเบียสามารถเข้ ามาแข่งขันได้ ในตลาดเอเชียได้ ระดับหนึง$
นโยบายด้ านราคา
ราคาจําหน่ายถ่านหินจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที$มกี ารเสนอขาย โดยจะมีการปรับราคาถ่าน
หินไปตามคุณภาพถ่านหินที$จะจําหน่ายจริ งและจะต้ องไม่ตํ$ากว่าราคาขันตํ
> $าที$รัฐบาลอินโดนีเซียกําหนด
ถ่านหินคุณภาพดีจะเสนอขายไปยังตลาดที$ให้ ราคาส่วนเพิม$ จากราคาอ้ างอิง ในขณะที$ถา่ นหินคุณภาพตํ$า
จะมีสว่ นลดตามคุณภาพจริงของถ่านหินที$จําหน่าย การจําหน่ายถ่านหินจะมีทงแบบราคาคงที
ั>
$ และราคาที$
เปลีย$ นแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรื อที$เรี ยกว่า Index Link โดยมีการปรับสัดส่วนการขายให้ สอดคล้ อง
กับภาวะตลาดในขณะนันๆ
> ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ เพิ$มการขายแบบ Index Link และการขายถ่านหินใน
ตลาดจรมากขึ >นในช่วงครึ$งหลังของปี
เพื$อให้ ได้ ประโยชน์จากการเพิ$มขึ >นของราคาถ่านหินในตลาดโลก
สําหรับการขายถ่านหินในอินโดนีเซียนันบริ
> ษัทฯ จะใช้ ราคาอ้ างอิงที$กําหนดโดยรัฐบาลเป็ นหลัก ซึง$ รัฐบาล
อินโดนีเซียมีกลไกการปรับราคาให้ เป็ นไปตามราคาถ่านหินในตลาดโลกเช่นกัน นอกจากนี >บริษัทฯได้ ใช้ การ
ซื >อขายถ่านหินในตลาดอนุพนั ธ์ (Coal Swap) ช่วยลดความเสีย$ งจากความผันผวนของตลาด
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศญี$ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน จีน อินเดีย มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และในยุโรป เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ที$มคี วามมัน$ คงสูง มีการซื >อถ่านหินเป็ นจํานวน
มากในแต่ละปี
มีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายถ่านหินที$เข้ มงวดและโปร่งใสเพราะต้ องการผู้ขายที$มีความ
น่าเชื$อถือและมีความมัน$ คงในการส่งมอบ บริ ษัทเหล่านี >ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทที$อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ จะให้
ความสําคัญเรื$ องธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที$ดี จึงต้ องการผู้ขายทีม$ ีการกํากับดูแลกิจการที$ดี
และมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจเช่นกัน นอกจากนี >บริ ษัทฯ ยังได้ จําหน่ายถ่านหินให้ กบั อุตสาหกรรมอื$นๆ
ด้ วย เช่น ปูนซีเมนต์ ปิ โตรเคมี กระดาษ พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น ลูกค้ าในกลุม่ นี >จะซื >อถ่านหินใน
ปริ มาณที$น้อยกว่ากลุม่ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทัว$ ไปจะเป็ นการทําสัญญาซื >อถ่านหินระยะสันกั
> บผู้ผลิต
หรื อผู้ค้าถ่านหิน บางส่วนจะซื >อในตลาดจร
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การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
การจําหน่ายถ่านหินในต่างประเทศจะดําเนินการโดย BMS Coal Sales Pte Ltd ซี$งเป็ นบริ ษัทฯ ในเครื อ
บ้ านปูที$จดั ตังขึ
> >นที$ประเทศสิงคโปร์ โดยการจัดจําหน่ายถ่านหินจะมีทงการจํ
ั>
าหน่ายตรงไปยังผู้ใช้ ปลายทาง
หรื อผู้ค้าถ่านหินในประเทศเป้าหมายและการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย (Agent) การขายส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทฯจะเป็ นการเสนอขายตรงไปยังผู้ใช้ งานมีทงการเข้
ั>
าประมูลและการเจรจากับผู้ซื >อโดยตรง ในบาง
ประเทศบริ ษัทฯ เสนอขายถ่านหินผ่านบริ ษัทเพื$อการค้ า (Trading Company) และให้ บริ ษัทเพื$อการค้ า
นําไปขายให้ กบั ผู้ใช้ ปลายทางอีกทอดหนึง$ เพื$อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาด
1.3 ตลาดถ่ านหิน ในประเทศออสเตรเลีย
ถ่านหินส่วนใหญ่ที$บริ ษัท Centennial Coal Company Ltd ผลิตนันถู
> กนําไปใช้ ในโรงไฟฟ้าใน New
South Wales ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงไฟฟ้าในเอเชียยังคงเพิม$ ขึ >นอย่างต่อเนื$อง ปั จจุบนั
Centennial เป็ นผู้จดั ส่งประมาณร้ อยละ 80 ของปริ มาณเชื >อเพลิงที$ต้องใช้ ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ใน
Western Region การขายถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าเหล่านี >จะทําภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาวที$มกี ารกําหนด
ปริ มาณถ่านหินและราคาซื >อขายล่วงหน้ า การทําสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที$ทํากับโรงผลิตไฟฟ้าใน
New South Wales มีข้อดีดงั นี >
ตําแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื$อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้ าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth) ทําให้ Centennial มีความได้ เปรี ยบในการขนส่งโดยมีถนนและ
สายพานเฉพาะสําหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึง$ ช่วยลดต้ นทุนการขนส่งของ Centennial
รวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนท้ องถิ$น
สัญญาเหล่านี >อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย จึงช่วยจํากัดความเสีย$ งจากการเคลือ$ นไหวของ
อัตราแลกเปลีย$ น
การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็ นธุรกิจที$ตอ่ เนื$อง จึงสามารถสร้ างกระแสเงินสดจากผู้ซื >อที$สว่ นใหญ่มี
อันดับความน่าเชื$อถือดีในระยะยาว ให้ แก่ Centennial ได้ อย่างต่อเนื$อง
การเปลีย$ นแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
ราคาถ่านหินเปลีย$ นแปลงจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้ นทุน ความขาดแคลนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที$ยงั ถูกกว่าโดย
เปรี ยบเทียบจากการใช้ เชื >อเพลิงประเภทอื$น เช่น ก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น
การเพิม$ ขีดความสามารถของโครงสร้ างพื >นฐานเคยเป็ นข้ อจํากัดต่อการส่งออกถ่านหิน
โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที$มนั$ คงมีความสําคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศ
เข้ ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื$อทําสัญญาระยะยาวโดยซื >อถ่านหินที$
ราคาตลาด
ขันตอนการอนุ
>
มตั ิการทําเหมืองเริ$ มมีความยากขึ >นในช่วง 4 ถึง 5 ปี ที$ผา่ นมา ทําให้ โครงการขยาย
หรื อเพิ$มอุปทานถ่านหินเกิดขึ >นได้ ยากยิ$งขึ >น ดังนันโรงไฟฟ้
>
าในประเทศจึงอาจต้ องซื >อถ่านหินใน
ราคาที$สงู ขึ >นเพื$อให้ แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสําหรับใช้ ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซื >อจากแหล่ง
ถ่านหินปั จจุบนั ให้ มากที$สดุ รวมไปถึงการซื >อถ่านหินจากแหล่งผลิตที$อยูใ่ กล้ กบั โรงไฟฟ้า
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อัตราแลกเปลีย$ นสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลง
(เมื$อเปรียบเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ชดเชยกับการปรับตัวลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก ทําให้ การส่งออก
ถ่านหินราคาไม่ลดลงในสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียจึงเป็ นอีกหนึง$ ปั จจัยที$ช่วยเพิม$ ความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ผลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
ดังนันความต้
>
องการใช้ พลังงานทีส$ งู ขึ >น บวกกับความท้ าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที$เพิม$ มาก
ขึ >น จะทําให้ แหล่งถ่านหินที$มีอยูป่ ั จจุบนั มีมลู ค่ามากขึ >น และจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี > Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้ สอดคล้ องและเพื$อตอบสนองต่อความต้ องการถ่านหินที$ใช้ เป็ น
เชื >อเพลิงให้ ความร้ อนที$เพิ$มขึ >นอย่างต่อเนื$อง
เมื$อภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาในประเทศเริ$ มหมดลง Centennial จะยังคงรักษาความสําคัญในการจัดส่ง
ถ่านหินให้ แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็ นหนึง$ ในยุทธศาสตร์ หลัก
1.4 ตลาดถ่ านหิน ในประเทศไทย
ถ่านหินที$ใช้ ในประเทศส่วนใหญ่จะเป็ นถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศ เพราะถ่านหินที$ผลิตในไทยมี
ปริ มาณน้ อย จากข้ อจํากัดเรื$ องแหล่งถ่านหิน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นกลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่ที$สดุ ใน
ประเทศ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มีปริ มาณการใช้ ถา่ นหินประมาณ 7.04 ล้ านตัน เพิ$มขึ >นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.09 ล้ านตัน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศมีการแข่งขันเพิ$มสูงขึ >นจากกําลัง
การผลิตที$มีมากเกินความต้ องการและแนวโน้ มการส่งออกที$ลดลง เพราะโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเพื$อ
บ้ าน ซึง$ ลงทุนโดยผู้ผลิตรายใหญ่ของไทย ทยอยเดินเครื$ องเพิ$มขึ >นเรื$ อยๆ ทําให้ ความต้ องการนําเข้ า
ปูนซีเมนต์จากไทยมีแนวโน้ มลดลง
ในขณะที$ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ชะลอตัวและโคงการลงทุนภาครัฐยังอยู่
ในช่วงเริ$มต้ นทําให้ ความต้ องการใช้
ปูนซีเมนต์ไม่เพิ$มขึ >นมากนัก ส่งผลให้
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน
หน้ า
กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(Independent Power Producers:
IPPs) มีปริ มาณการใช้ ถา่ นหินเป็ นอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี
2559 มีปริ มาณการใช้ รวม 5.64 ล้ านตัน เพิ$มขึ >นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.25 ล้ านตัน จากการกลับมา
เดินเครื$ องของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หลังจากมีการหยุดซ่อมบํารุงในปี ก่อนหน้ า
กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers : SPPs) มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินในช่วง 11 เดือน
แรกของปี 2559 ประมาณ 2.08 ล้ านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.04 ล้ านตัน ที$เหลือ
เป็ นการใช้ ถา่ นหินในอุตสาหกรรมอื$นๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง$ ทอ และอาหาร เป็ นต้ น
รวมถึงถ่านหินที$นาํ เข้ ามากองเก็บยังคลังสินค้ าของผู้ค้าถ่านหิน ซึง$ มีปริ มาณรวมทังหมดประมาณ
>
5.77
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ล้ านตันในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.60 ล้ านตัน การใช้
ถ่านหินที$ลดลงของ 2 กลุม่ นี > เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยที$ทาํ ให้ โรงงานผลิตสินค้ าน้ อยลง
ประกอบกับราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ >นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ$งปี หลัง ทําให้ ผ้ ใู ช้ หรื อผู้ค้าถ่าน
หินที$มีสต๊ อกถ่านมากชะลอการซื >อถ่านหินออกไป
ลักษณะตลาดถ่านหินในไทยแบ่งตามพฤติกรรมการซื >อถ่านหินได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี >
1. กลุม่ ผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ ได้ แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรม
กระดาษ รวมถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPPs) ผู้ใช้ ถ่านหินในกลุม่ นี >จะเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ มี
ปริ มาณการใช้ สมํ$าเสมอ เป็ นบริ ษัทที$มีความมัน$ คง มีระบบการจัดซื >อที$มีมาตราฐาน ผู้ซื >อส่วนใหญ่
ในกลุม่ นี >มีศกั ยภาพทีจ$ ะนําเข้ าถ่านหินจากต่างประเทศโดยตรง ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหินราย
ใหญ่จากต่างประเทศเข้ ามาแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามผู้ซื >อถ่านหินในกลุม่ นี >ต้ องการทําสัญญาซื >อถ่าน
หินส่วนใหญ่จากผู้ผลิตถ่านหินทีม$ ีความมัน$ คงในการส่งมอบ
ทําให้ ผ้ คู ้ าถ่านหินรายเล็กเข้ ามา
จําหน่ายได้ ในปริ มาณที$จํากัด
2. กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPPs) เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ถา่ นหินมากและสมํ$าเสมอ
กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะทําสัญญาซื >อถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศจึงมี
ปริ มาณเหลือสําหรับซื >อในตลาดจรเพียงเล็กน้ อย ทําให้ ตลาดนี >ไม่มีการแข่งขันมาก
3. กลุม่ ผู้ใช้ ถา่ นหินรายเล็ก ตลาดถ่านหินในกลุม่ นี >มีผ้ ใู ช้ จํานวนมาก ผู้ใช้ สว่ นใหญ่จะเป็ นโรงงานขนาด
เล็ก แต่ละรายจะใช้ ถา่ นหินในปริ มาณน้ อยและมีพื >นทีก$ องเก็บถ่านหินน้ อย ทําให้ ต้องซื >อถ่านหินแต่
ละครัง> ในปริ มาณที$น้อย
ไม่สามารถนําเข้ าโดยตรงจากต่างประเทศได้
ต้ องซื >อถ่านหินจาก
ผู้ประกอบการค้ าถ่านหินที$สามารถทยอยส่งมอบให้ ได้
ตลาดนี >จะมีการแข่งขันสูงเพราะมีผ้ ขู าย
หลายราย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ตลาดถ่านหินในประเทศไทยเป็ นตลาดที$มกี ารแข่งขันสูง เพราะมีผ้ ปู ระกอบการหลายราย และถ่านหินที$
จําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นการนําเข้ ามาจากต่างประเทศ สามารถจัดหาได้ จากหลายแหล่ง ทําให้ มีผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่เข้ ามาได้ งา่ ย บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันหลักๆ ดังนี >
• มุง่ เน้ นลูกค้ าระยะยาว
จากการที$บริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหินของตนเองในอินโดนีเซียทีม$ ีปริ มาณสํารองมากเพียงพอที$จะตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าในระยะยาวได้ ประกอบกับในระยะเวลาที$ผา่ นมาบริษัทฯได้ แสดงให้ ลกู ค้ าเห็น
แล้ วว่าบริษัทฯมีความมัน$ คงในการส่งมอบถ่านหิน ทังในด้
> านปริมาณ คุณภาพและการส่งมอบที$ตรงต่อ
เวลา ทําให้ บริษัทฯ ได้ รับความเชื$อถือจากผู้ซื >อรายใหญ่และทําให้ บริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันราย
อื$นๆ

หน้ า 46

• การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ แนวทางเดียวกับ BMS Coal Sales Pte Ltd ซึง$ เป็ นผู้ดแู ลการจําหน่ายถ่านหินของบริ ษัทฯ
ในการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ โดยมุง่ เน้ นไปที$การใช้ พนักงานขายในการเสนอขายและติดต่อสือ$ สาร มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าโดยตรง
รวมทังติ
> ดตามการขายและประสานงานกับลูกค้ าในการส่งมอบถ่านหิน
นอกจากนี > บริ ษัทฯ ยังได้ เน้ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที$ดกี บั ลูกค้ า ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้ งผล
การดําเนินงานและแผนงานของบริ ษัทฯให้ ลกู ค้ าทราบอย่างสมํ$าเสมอ การพบปะระหว่างผู้บริ หาร การ
ประชุมร่วมกัน เป็ นต้ น เพื$อให้ เกิดความไว้ วางใจซึง$ กันและกัน และพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนธุรกิจใน
ระยะยาว
• ระบบบริ หารคุณภาพและคลังสินค้ า (Coal Distribution Center)
บริ ษัทฯ ใช้ คลังสินค้ าทัง> 2 แห่งของบริ ษัทเป็ นศูนย์กระจายถ่านหินให้ กบั ลูกค้ า เพื$อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าที$ต้องการลดปริ มาณการกองเก็บและลดภาระการดูแลรักษากองสต๊ อก โดยบริ ษัทฯ จะ
ทําหน้ าที$ในการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทานให้ ลกู ค้ าตังแต่
> การนําเข้ าถ่านหินจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย การ
ว่าจ้ างเรื อเดินสมุทร การขนถ่ายถ่านหินมายังคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ และการบริ หารคลังสินค้ า เพื$อให้
แน่ใจว่ามีปริมาณถ่านหินเพียงพอต่อการใช้ งานของลูกค้ าอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี >บริ ษัทฯ ยังมีการ
ควบคุมการปฏิบตั งิ านในพื >นที$ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการรักษาสิง$ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง$ แวดล้ อมเป็ นประจํา
พร้ อมทังดู
> แลเรื$ องผลกระทบต่อชุมชนในบริ เวณ
ใกล้ เคียง เพื$อให้ เป็ นตัวอย่างของคลังสินค้ าที$ได้ มาตราฐานสากล อันเป็ นการสร้ างความมัน$ ใจให้ กบั ลูกค้ า
ว่าบริ ษัทฯ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างยัง$ ยืน
คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญ
คูแ่ ข่งที$สาํ คัญมีทงผู
ั > ้ ประกอบการค้ าถ่านหินในประเทศและผู้ประกอบการค้ าถ่านหินจากต่างประเทศ ซึง$ มีจดุ
แข็งและจุดอ่อนที$ตา่ งกัน คูแ่ ข่งที$เป็ นผู้ประกอบการค้ าถ่านหินในประเทศที$สาํ คัญในปี 2559 มี 6 ราย ได้ แก่
บริ ษัท เอสซีจี เทรดดิ >ง จํากัด บริ ษัท ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด
(มหาชน) บริ ษัท เอ็นเนอร์ ยี$ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์ น เพิล จํากัด และบริ ษัท ซิงเฮงเส็ง จํากัด
นอกจากนี >ยังมีผ้ คู ้ าถ่านหินรายเล็กอีกเป็ นจํานวนมาก บางรายไม่ได้ นําถ่านหินเข้ ามาจากต่างประเทศแต่ซื >อ
ถ่านหินจากผู้ค้าถ่านหินรายอื$นทีน$ ําถ่านหินเข้ ามาจากต่างประเทศแล้ วนําไปจําหน่ายต่อ ผู้ค้าถ่านหินหลาย
รายจะมีคลังสินค้ าสําหรับกองเก็บถ่านหินและสามารถขายในลักษณะทยอยส่งมอบให้ ลกู ค้ าได้ ทําให้ ผ้ คู ้ าถ่าน
หินกลุม่ นี >สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ารายเล็กได้ ผู้ประกอบการค้ าถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่
จะไม่มีแหล่งถ่านหินเองต้ องซื >อถ่านหินจากผู้ผลิตอื$นทําให้ ควบคุมต้ นทุนได้ ยาก ถ้ าซื >อจากผู้ผลิตรายเล็กจะมี
ความเสีย$ งเรื$ องความไม่แน่นอนของคุณภาพ ปริ มาณ และระยะเวลาส่งมอบได้ ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหิน
รายใหญ่มีความได้ เปรี ยบในการขายถ่านหินให้ กบั กลุม่ ผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ เนื$องจากมีความน่าเชื$อถือและมี
ความมัน$ คงในการส่งมอบสูงกว่า สําหรับผู้ประกอบการค้ าถ่านหินจากต่างประเทศจะมีเป้าหมายไปที$กลุม่ ผู้ใช้
ถ่านหินรายใหญ่เท่านันเพราะต้
>
องส่งมอบครัง> ละหนึง$ ลําเรื อซึง$ ผู้ใช้ ถ่านหินขนาดเล็กไม่สามารถรับได้ คูแ่ ข่งใน
กลุม่ นี > เช่น Rio Tinto, Glencore, PT Swiss Singapore, Mitsui, AVRA และผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซีย เป็ น
ต้ น
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นโยบายด้ านราคา
ราคาจําหน่ายถ่านหินในประเทศไทยจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกเช่นกัน โดยจะมีการปรับราคาถ่านหิน
ไปตามคุณภาพของถ่านหินที$จําหน่ายจริง และจะขึ >นกับปริ มาณการซื >อ ข้ อกําหนดด้ านคุณภาพ และเงื$อนไข
อื$นๆ ที$ตกลงกับลูกค้ า โดยจะมีทงแบบราคาคงที
ั>
$ (Fixed Price) และราคาที$ปรับตามราคาถ่านหินในตลาดโลก
(Index Link) โดยใช้ ราคาตลาดโลกในช่วงที$มกี ารส่งมอบเป็ นตัวอ้ างอิง ทังนี
> >ขึ >นกับการตกลงกับลูกค้ าแต่ละราย
ลักษณะของลูกค้ า
• ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ >า
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิง$ ทอ ซึง$ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ มีความมัน$ คงสูงและ
มีความต้ องการใช้ ถา่ นหินที$สมํ$าเสมอ
ดังนันลู
> กค้ าในกลุม่ นี >มักจะซื >อถ่านหินจากผู้ผลิตหรื อผู้จดั
จําหน่ายที$มีความน่าเชื$อถือสูง การซื >อถ่านหินส่วนใหญ่จะมีการทําสัญญาซื >อขาย มีการกําหนด
คุณภาพและปริ มาณการส่งมอบถ่านหินที$แน่นอน จะเหลือปริ มาณส่วนน้ อยที$ไปซื >อในตลาดจรซึง$ ผู้ค้า
รายเล็กมีโอกาสที$จะเสนอขายเข้ ามาในส่วนนี > ลูกค้ าบางรายต้ องการซื >อถ่านหินในลักษณะให้ ผ้ ขู าย
ทยอยส่งมอบถ่านหิน เพื$อลดภาระการกองเก็บ การบริ หารจัดการสต๊ อก และลดต้ นทุนสินค้ าคงคลัง
จึงได้ ทําสัญญาซื >อถ่านหินจากบริ ษัทฯในลักษณะทยอยส่งมอบจากคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ นอกจากนี >
ลูกค้ าส่วนใหญ่ในกลุม่ นี >ยังให้ ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้ อม จึงผลักดันให้
ผู้ประกอบการค้ าถ่านหินหันมาให้ ความสําคัญในเรื$ องดังกล่าวด้ วย
พร้ อมทังมี
> การติดตามผลการ
ดําเนินงานด้ านดังกล่าวจากผู้ประกอบการค้ าถ่านหินเป็ นประจํา เพื$อไม่ให้ มีผลกระทบกลับไปถึงผู้ใช้
ถ่านหินเอง

2. การตลาดธุร กิจ ไฟฟ้ า
2.1 บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) BPP ถือ
หุ้นร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ ว ในบริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) มีกําลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
> >น 717 เมกะวัตต์ ซึง$ จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการรักษาสิง$ แวดล้ อมและการยอมรับของชุมชนเป็ นหลัก ในช่วงระยะเวลาที$
ผ่านมา ประเทศไทยมีการตื$นตัวในเรื$ องสิง$ แวดล้ อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ให้
สูงขึ >น ตลอดจนการต่อต้ านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื >นที$ตา่ งๆ ทัว$ ประเทศ
แต่ด้วยกลยุทธ์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษา
อุปกรณ์เพื$อลดมลภาวะต่อสิง$ แวดล้ อมอย่างต่อเนื$อง ทังให้
> การสนับสนุนกิจกรรมและการทําความ
เข้ าใจกับชุมชนในพื >นที$ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานได้ อย่างครบถ้ วน
และความสัมพันธ์กบั ชุมชนอยูใ่ นระดับที$ดี
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คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) บริ ษัทราชบุรีโฮลดิ >ง จํากัด
(มหาชน) บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี$ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
และ บริ ษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน$ จํากัด
ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ
2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ เน้ นการบริ หารประสิทธิภาพของการผลิตเพื$อบริ หารรายได้ และต้ นทุนการผลิตให้
เหมาะสมกับฤดูกาลและสอดคล้ องกับสถาวะต้ นทุนถ่านหินที$ใช้ เป็ นเชื >อเพลิง กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวทีม$ ี
ความต้ องการไอนํ >าและไอร้ อนสูง บริ ษัทฯ จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ >าและไอร้ อนอย่างเต็มที$ ขณะที$ใน
ปี 2559 ราคาค่าไฟฟ้ามีการปรับลดลงตามต้ นทุนค่าเชื >อเพลิงหลัก แต่ไม่ได้ มีผลกระทบอย่างมีนยั ต่อผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ และความสามารถในการทํากําไรโดยรวม เนื$องจากอัตราการลดราคาของราคา
เชื >อเพลิงมากกว่าอัตราการลดของราคาค่าไฟ และบริ ษัทฯ มีเเผนควบคุมต้ นทุนการผลิตโดยรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ เริ$มขยายกําลังการผลิตในโรงไฟฟ้าที$มีความพร้ อม เพื$อให้ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้ องการไอนํ >าที$เพิม$ ขึ >นตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้ องถิ$นนัน>
แม้ วา่ รัฐบาลจีนได้ เพิ$มความเข้ มงวดกับนโยบายสิง$ แวดล้ อมและการควบคุมมลภาวะ แต่ไม่ได้ สง่ ผลกระทบ
ต่อการดําเนินการของบริ ษัทฯ
เนื$องจากบริ ษัทฯ
ได้ มีการควบคุมการผลิตให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
สิง$ แวดล้ อม
พร้ อมทังมี
> การปรับปรุงและเพิ$มอุปกรณ์ควบคุมสิง$ แวดล้ อมเพือ$ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
สิง$ แวดล้ อมใหม่ทจี$ ะบังคับใช้ ในปี หน้ า
สําหรับโครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นนั > ประกอบด้ วย • ส่วน คือ อัตราค่า
ไฟฟ้าที$คิด ณ จุดเชื$อมต่อเครื อข่ายเชื$อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (On-grid
subsidy) นอกจากนี >ในบางพื >นที$อาจได้ รับเงินสนับสนุนเพิ$มเติมจากรัฐบาลท้ องถิ$น (Local subsidy) โดย
ค่าไฟฟ้าที$คดิ ณ จุดเชื$อมต่อเครื อข่ายเชื$อมโยงไฟฟ้าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนร่วมโดยทัว$ ไปซึง$ กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ทีม$ ีการปรับ
ตามราคาถ่านหิน ในบางครัง> ค่าไฟฟ้าที$คิด ณ จุดเชื$อมต่อเครื อข่ายเชื$อมโยงไฟฟ้ามีการเปลีย$ นแปลง เงิน
สนับสนุนจะถูกปรับเพื$อให้ มนั$ ใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้ รับค่าไฟฟ้าในระดับที$คอ่ นข้ างคงที$ (Feed-in Tariff)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นกิจการที$
ได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาล เนื$องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทัว$ ๆ ไป และควบคุมมลภาวะได้ ดีกว่า
ทําให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ ประกอบด้ วย การได้ การประกันการขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าท้ องถิ$น ได้ รับ
สิทธิพิเศษในการขายไอนํ >าและความร้ อนในเขตพื >นที$ที$ได้ รับอนุญาต และได้ รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ท้ องถิ$น ซึง$ เป็ นปั จจัยสําคัญที$สามารถนํามาใช้ กําหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี >
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คุณภาพการให้ บริ การและการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพและบริ การ คือ จัดให้ มคี วามพร้ อมและความมัน$ คงในการผลิต
และจําหน่ายของทังไฟฟ้
> าและไอนํ >า
เพื$อสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้ อนในหน้ าหนาวให้ กบั ลูกค้ า การรักษาความสัมพันธ์ที$ดกี บั ลูกค้ าบนพื >นฐานของ
ความซื$อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทําให้ ได้ รับความเชื$อถือและไว้ วางใจจากลูกค้ า ในขณะเดียวกัน
ได้ มีการทําสัญญากับลูกค้ าอุตสาหกรรมไอนํ >าทําให้ สามารถปรับราคาไอนํ >าได้ หากค่าเชื >อเพลิงเพิม$
สูงขึ >นกว่าราคาที$กําหนดไว้ ในสัญญา ทําให้ สามารถลดภาระในเรื$ องต้ นทุนของค่าเชื >อเพลิงที$สงู ขึ >นได้
การบริ หารต้ นทุน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิง$ ต้ นทุนเชื >อเพลิงหรื อถ่านหิน
โดยมีกลยุทธ์การจัดซื >อและสํารองถ่านหินในช่วงเวลาที$ราคาถ่านหินลดลง และสํารองไว้ ใช้ ในช่วงเวลาที$
ราคาสูงตลอดจนการเพิ$มประสิทธิภาพในการผลิตเพื$อลดต้ นทุนการผลิต
ความพร้ อมในการปรับตัวสูง
เนื$องจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลีย$ นแปลงของภาวะตลาดอยูต่ ลอดเวลา บริ ษัทฯ จึง
มีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิด และปรับแผนการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาด หรื อ
สถานการณ์ในช่วงนันๆ
>
เพื$อให้ สามารถเปิ ดรับโอกาสทางธุรกิจหรื อลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ เช่น
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ >งติ >ง มีการผลิตนํ >าหล่อเย็น (Chilled water) เพื$อจําหน่ายในฤดูร้อนได้ อกี ด้ วย
เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีความพร้ อมในการปรับเปลีย$ นการจําหน่ายทังไฟฟ้
> า ไอนํ >า นํ >าร้ อน และนํ >าเย็นตาม
ปั จจัยต่างๆ เช่น ตามปริ มาณการผลิตไอนํ >าที$เพิ$มขึ >น หรื อเครื อข่ายเชื$อมโยงไฟฟ้าต้ องการการจ่ายไฟฟ้า
เพิ$มเติม
การบริ หารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้ องถิ$นและชุมชน
บริ ษั ท ฯ สร้ างความสัมพัน ธ์ กับ หน่วยงานราชการในท้ อ งถิ$ น บนพื น> ฐานของความเป็ น พัน ธมิ ตรที$ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในการให้ บริ การสาธารณูปโภคพื >นฐาน (ไฟฟ้าและไอนํ >า) ให้ กบั ชุมชนท้ องถิ$น สร้ าง
ความเชื$อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื$อง อีกทังยั
> งได้ รับการ
ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็ นบริ ษัทตัวอย่างในท้ องถิ$น ทําให้ สามารถขอรับความสนับสนุนจาก
หน่วยราชการท้ องถิ$นได้ ในกรณีที$บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น การให้ เงินสนับสนุน
หรื ออนุมตั ิให้ ขึ >นราคาไอนํ >า เมื$อราคาถ่านหินเพิ$มสูงขึ >นมาก
ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ
การบริ หารจัดการทางด้ านพลังงานของประเทศ รวมไปถึงการกําหนดนโยบายทางพลังงานที$ชดั เจน
เเละมีความเสีย$ งในการลงทุนตํ$า เนื$องจากมีการกําหนดมาตรฐานสําหรับราคาพลังงานหมุนเวียน และ
โครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้ วยรูปแบบอัตรารับซื >อไฟฟ้าคงที$ตลอดอายุ
โครงการ พร้ อมด้ วยการให้ เงินอุดหนุนสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตงแต่
ั > ปี 2556 เป็ น
ต้ นมา นอกจากนี >รัฐบาลยังมีนโยบายจัดตัง> การทดลองซื >อขายคาร์ บอนเครดิต (Carbon Trading) เพื$อ
รองรับโนบายการลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนับสนุนการลงทุนในพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ >น
คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญ
ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื$นๆ
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2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“BPP”) (ซึง$ เป็ นบริษัทย่อยที$บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) BPP ถือ
หุ้นในบริ ษัท Hongsa Power Company Limited (HPC) และ บริ ษัท Phu Fai Mining Company Limited
(PFMC) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 37.5 ตามลําดับ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
> >น
751 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยหน่วยการผลิตไฟฟ้า 3 หน่วยจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP) และจําหน่าย
ไฟฟ้าบางส่วนให้ กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน่วยการผลิตไฟฟ้าทัง> 3 หน่วยเปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เป็ นไปตามกําหนดการ โดยที$หน่วยการผลิตที$ 1 เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวันที$
2 มิถนุ ายน 2558 หน่วยการผลิตที$ • เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวันที$ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วย
การผลิตที$ 3 เปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เมื$อวันที$ 2 มีนาคม 2559
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบที$อาจจะเกิดขึ >นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้า
หงสา บริ ษัทฯ จึงมุง่ เน้ นด้ านการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพื >นที$ควบคูไ่ ปกับพัฒนามาตรฐาน
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องผู้คนในชุมชนเหล่านัน> ซึง$ มาตรการดังกล่าวสะท้ อนออกมาในรูปแบบของการคิด
ริ เริ$ มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค นํ >าประปา ไฟฟ้า ถนน การ
อพยพชุมชนบางส่วนพร้ อมกับการสร้ างที$อยูอ่ าศัยใหม่ทดแทนในที$เหมาะสม และการส่งเสริ มพัฒนา
อาชีพ เป็ นต้ น
คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญ
ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื$นๆ
2.4 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี$ปนุ่
บริ ษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
(“BPP”) (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.71) ทังในตอนเหนื
>
อและตอนกลางของประเทศญี$ปนุ่
ปั จจุบนั มีกําลังการผลิตติดตังตามสั
>
ดส่วนการลงทุนที$เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วรวม 6.6 เมกะวัตต์
และโครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนากว่า 100 เมกะวัตต์
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
บริ ษัทฯ เริ$ มลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปนุ่ ประกอบกับศึกษาและเตรี ยม
ความพร้ อมสําหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ทังด้
> านพันธมิตร ทีมงาน และ
บุคลากรต่างๆ เพื$อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี$ปนอย่
ุ่ างชัดเจน นอกจากนี >
การสนับสนุนของรัฐบาล และการส่งเสริ มการลงทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ยังเป็ นปัจจัยสําคัญที$สามารถ
ขับเคลือ$ นธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ ว
ระยะเวลาพัฒนาโครงการสัน>
บริ ษัทฯ สามารถเริ$ มต้ นดําเนินการผลิต จําหน่ายกระแสไฟฟ้า และสร้ างผลตอบแทนได้ รวดเร็ วและคืน
ทุนได้ ในเวลาอันสัน>
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ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ
การบริ หารจัดการทางด้ านพลังงานของประเทศ รวมไปถึงการกําหนดนโยบายทางพลังงานที$ชดั เจน
เเละมีความเสีย$ งในการลงทุนตํ$า เนื$องจากมีการกําหนดโครงสร้ างราคารับซื >อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff
(FIT) ด้ วยรูปแบบอัตรารับซื >อไฟฟ้าคงทีต$ ลอดอายุโครงการ
คูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญ
ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้ องถิ$นในประเทศญี$ปนและจากต่
ุ่
างประเทศ
(ข) ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
1. สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ถ่ านหิน
การแข่งขันในช่วงครึ$งแรกของปี 2559 ยังคงมีความรุนแรง
เพราะตลาดยังมีอปุ ทานส่วนเกินอยูม่ าก แต่สภาพการแข่งขัน
ลดลงมากในช่วงครึ$งปี หลัง เพราะความต้ องการถ่านหินนําเข้ า
เริ$ มมีการฟื น> ตัว จากการเพิ$มการนําเข้ าของจีนเพื$อชดเชยการลด
การผลิตถ่านหินภายในประเทศ ในขณะที$ประเทศผู้สง่ ออกถ่าน
หินไม่สามารถเพิ$มกําลังการผลิตขึ >นได้ มากนักเพราะขาดการ
ลงทุนใหม่ๆ และหลายประเทศมีฝนตกหนักและมีการซ่อมบํารุง
เครื$ องจักร เป็ นผลให้ ราคาถ่านหินที$ทา่ เรื อนิวคาสเซิล (FOB
Newcastle) ออสเตรเลียในช่วงสิ >นปี ปรับตัวเพิ$มขึ >นกว่าร้ อยละ 100 เมื$อเทียบกับช่วงต้ นปี ในขณะที$ราคาถ่านหินใน
ยุโรป (CIF ARA) ก็ปรับตัวเพิ$มขึ >นกว่าร้ อยละ 94 ถึงแม้ ความต้ องการถ่านหินในตลาดยุโรปจะหดตัวลงมากก็ตาม
ภาพรวมความต้ องการถ่านหินนําเข้ าชนิด
เชื >อเพลิงให้ ความร้ อนในปี 2559 มีการเติบโต
ประมาณ 4 ล้ านตันหรื อเพิม$ ขึ >นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ
0.4 โดยมีปริ มาณการนําเข้ าประมาณ 929 ล้ านตัน
ร้ อยละ 80 เป็ นการนําเข้ าของทวีปเอเชีย มีการนําเข้ า
ประมาณ 744 ล้ านตัน เพิม$ ขึ >นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ
3.7
จีน มีการนําเข้ าถ่านหินชนิดเชื >อเพลิงให้ ความ
ร้ อนในปี 2559 ประมาณ 197 ล้ านตัน เพิ$มขึ >นจาก
ปี ก่อนหน้ า 41 ล้ านตันหรื อเพิ$มขึ >นร้ อยละ 26
ถึงแม้ วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอ
ตัวลงก็ตาม เนื$องจากความเข้ มงวดกับนโยบายการ
ลดกําลังการผลิตส่วนเกิน ประกอบกับเกิดฝนตก
หนักทางภาคใต้ ของจีนทําให้ ไม่สามารถขนส่งถ่าน
หินได้
จึงทําให้ เกิดภาวะถ่านหินขาดตลาดขึ >น
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ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวเพิ$มขึ >นอย่างรวดเร็ วไปแตะจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะปรับตัวลดลงจาก
การผ่อนคลายนโยบายลดกําลังการผลิตและการแทรกแซงจากรัฐบาลจีน ผู้ใช้ ถา่ นหินในจีนได้ เพิ$มการนําเข้ าถ่านหิน
จากต่างประเทศในช่วงครึ$งหลังของปี 2559 ผลักดันให้ ราคาถ่านหินในต่างประเทศเพิ$มขึ >นอย่างรวดเร็วเช่นกัน การ
แข่งขันในตลาดจีนนอกจากผู้สง่ ออกถ่านหินจะแข่งขันระหว่างกันแล้ วยังต้ องแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศจีน
และ
ราคาถ่านหินมักจะถูกแทรกแซงจากรัฐบาลทําให้ ไม่เป็ นไปตามกลไกตลาด
แต่อย่างไรก็ตามราคาเป้าหมายของ
รัฐบาลจีนก็ยงั อยูใ่ นระดับสูงและเป็ นที$นา่ พอใจของผู้สง่ ออก
อิน เดีย มีการนําเข้ าถ่านหินในปี นี >ประมาณ 145 ล้ านตัน ลดลง 19 ล้ านตันหรื อลดลงร้ อยละ 12 เนื$องจากการ
ชะลอตัวทางเศรฐกิจ และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํ >าได้ มากในช่วงกลางปี 2559 ทําให้ การใช้
ถ่านหินลดลง อีกทังนโยบายรั
>
ฐบาลอินเดียที$ต้องการลดการนําเข้ าถ่านหิน และจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที$
ปรับตัวสูงขึ >นมาก ทําให้ ความต้ องการถ่านหินนําเข้ าลดลง
ตลาดเอเซียตอนเหนือในปี นี >คาดว่าจะหดตัวลงประมาณ 5 ล้ านตัน หรื อประมาณ 1.6% จากปี ก่อนหน้ า
เนื$องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการหยุดซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า
ญีปุ่ น มีการนําเข้ าถ่านหินประมาณ 129 ล้ านตัน ลดลง 3.7% จากปี ก่อนหน้ า เนื$องจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
หลายโรงต้ องหยุดซ่อมบํารุง สภาพการแข่งขันในตลาดญี$ปนมี
ุ่ ไม่มากนักเพราะผู้ใช้ ถ่านหินส่วนใหญ่ทําสัญญาซื >อ
ถ่านหินตังแต่
> ชว่ งต้ นปี ทําให้ มีปริมาณเหลือซื >อในช่วงครึ$งหลังของปี ไม่มากนัก
อีกทังผู
> ้ ใช้ ซื >อถ่านหินส่วนใหญ่จาก
สัญญาเหลือปริ มาณมาซื >อในตลาดจรไม่มากนัก
เกาหลีใ ต้ การนําเข้ าถ่านหินลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 0.4 ถึงแม้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลายโรงจะหยุด
เดินเครื$ องในช่วงปลายปี ก็ตาม เนื$องจากโรงไฟฟ้าหลักได้ ใช้ ถา่ นหินจากสต๊ อกเพื$อชะลอการซื >อถ่านหินออกไปในช่วง
ที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ >นมาก ผู้ซื >อถ่านหินหลักในเกาหลีใต้ พยายามเพิ$มการแข่งขันในตลาดขึ >นโดย
การกระจายแหล่งซื >อถ่านหินคุณภาพดีออกไป โดยในปี นี >ได้ เพิ$มการซื >อถ่านหินจากรัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้
และสหรัฐอเมริ กา โดยลดการพึง$ พาจากออสเตรเลียลง
ตลาดถ่านหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นบั เป็ นตลาดที$มกี ารเติบโตสูงคาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 11 ล้ าน
ตัน หรื อเพิ$มขึ >นร้ อยละ 17.4 จากปี ก่อนหน้ า ตลาดที$มีการเติบโตมาก ได้ แก่ เวียตนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์และมาเลเซีย สภาพ
ตลาดมีการแข่งขันลดลงอย่างมากในช่วงครึ$งปี หลังจากภาวะตลาดตึงตัว ถึงแม้ ผ้ ซู ื >อจะพยายามชะลอการซื >อถ่านหิน
ออกไปในช่วงที$ราคาถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ >นมาก
แต่การนําเข้ าลดลงไม่มากนักเพราะผู้ใช้ ถา่ นหินมีความ
จําเป็ นต้ องใช้ ถา่ นหินอย่างต่อเนือ$ ง
ความต้ องการถ่านหินนําเข้ าในตลาดยุโรปในปี
2559 นี >หดตัวลงถึง 27 ล้ านตัน หรื อลดลงร้ อยละ
16.9 จากปี ก่อนหน้ า อังกฤษเป็ นประเทศที$มีการ
นําเข้ าถ่านหินลดลงมากที$สดุ โดยลดลงถึง 12 ล้ าน
ตันหรื อลดลงถึงร้ อยละ 70.6% ในขณะที$การนําเข้ า
ถ่านหินในประเทศนําเข้ าหลัก เช่น เยอรมัน อิตาลี
สเปน ก็มีการนําเข้ าลดลงเช่นกัน มีเพียงตุรกีที$คาด
ว่าจะมีการนําเข้ าเพิ$มขึ >นประมาณร้ อยละ 9.8 จากปี
ก่อนหน้ า ถึงแม้ ความต้ องการถ่านหินจะหดตัวลง
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การแข่งขันในตลาดยุโรปไม่ได้ รุนแรงมากนักในช่วงครึ$งหลังของปี เนื$องจากผู้ผลิตถ่านหินได้ สง่ ถ่านหินมาขายใน
ภูมิภาคเอเชียมากขึ >น ทําให้ อปุ ทานถ่านหินในยุโรปมีความสมดุลกับอุปสงค์มากขึ >น
ด้ านการส่งออกถ่านหินที$ใช้ เป็ นเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนในปี 2559 มีปริ มาณการส่งออกทังหมดประมาณ
>
922
ล้ านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 2.0 ประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนหลักๆ ยังคงมีเพียง 6
ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริ กาใต้ และสหรัฐอเมริ กา ครอบคลุมปริ มาณการ
ส่งออกถึงร้ อยละ 93 ของปริ มาณการส่งออกทังโลก
>
ในช่วงครึ$งหลังของปี 2559 ที$ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ >นมาก
ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถเพิ$มปริมาณการผลิตได้ มากนัก เนื$องจากสภาวะอากาศไม่เอื >ออํานวยและการขาดการลงทุน
ขยายกําลังการผลิตในช่วง 2-3 ปี ที$ผา่ นมาซึง$ เป็ นช่วงที$ราคาถ่านหินตกตํ$า อีกทังผู
> ้ ผลิตถ่านหินยังไม่มีความมัน$ ใจใน
เสถียรภาพราคา ทําให้ ชะลอการลงทุนใหม่ออกไป การเพิ$มกําลังการผลิตจึงต้ องใช้ เวลา
อิน โดนีเ ซีย ยังคงเป็ นประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนรายใหญ่ที$สดุ ของโลก มีปริ มาณการ
ส่งออกถ่านหินในปี 2559 ประมาณ 365 ล้ านตัน ลดลง 7 ล้ านตันจากปี ก่อนหน้ า หรื อลดลงร้ อยละ 1.8 การลดการ
นําเข้ าของอินเดียกระทบการส่งออกของอินโดนีเซียมาก แต่ความต้ องการถ่านหินของจีนทีเ$ พิ$มขึ >นอย่างรวดเร็ วในช่วง
ครึ$งปี หลังช่วยให้ การส่งออกของอินโดนีเซียเริ$ มฟื น> ตัว ในขณะที$การผลิตเพิ$มได้ ไม่มากนักทําใหตลาดตึงตัว การ
แข่งขันด้ านการขายลดลง
ออสเตรเลีย เป็ นประเทศผู้สง่ ออกถ่านหิน
ชนิดเชื >อเพลิงให้ ความร้ อนอันดับสองรองจาก
อินโดนีเซีย มีปริมาณการส่งออกในปี 2559
ประมาณ 198 ล้ านตัน ลดลง 3 ล้ านตันจากปี
ก่อนหน้ า หรื อลดลงร้ อยละ 1.7 ตลาดหลักยังคง
เป็ นญี$ปนุ จีน เกาหลีใต้ และไต้ หวัน การแข่งขัน
ระหว่างผู้ผลิตในออสเตรเลียในช่วงครึ$งปี หลังไม่
รุนแรงเพราะกําลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการที$เพิ$มขึ >น
รัส เซีย การส่งออกถ่านหินไปยังประเทศนอกกลุม่ สมาชิกอดีตสหภาพโซเวียต (Non-CIS Country) ในปี 2559
เพิ$มขึ >นประมาณร้ อยละ 8.2 จากปี ก่อนหน้ า เนื$องจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิลของรัสเซียถึงแม้ คา่ เงินรูเบิลในช่วงหลัง
จะแข็งค่าขึ >นบ้ างแต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับที$ยงั ไม่เอื >อให้ ถา่ นหินรัสเซียสามารถแข่งขันได้ รัสเซียส่งออกถ่านหินมาเอเชียมาก
ขึ >นเนื$องจากตลาดยุโรปหดตัว โดยมีการขยายตลาดเข้ าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ในช่วงฤดูหนาว
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การส่งออกถ่านหินจากรัสเซียจะได้ รับผลกระทบจากการที$หิมะตกหนักและการขาดแคลนตู้บรรทุกถ่านหิน (Railcar)
ทําให้ ขนส่งถ่านหินได้ น้อยลง การส่งออกถ่านหินจากรัสเซียจึงอยูใ่ นภาวะตึงตัวในช่วงปลายปี
โคลอมเบีย เป็ นอีกประเทศหนึง$ ที$มีการส่งออกถ่านหินเพิม$ ขึ >นในปี นี > คาดว่าจะส่งออกถ่านหินได้ เพิ$มขึ >น
ประมาณร้ อยละ 10 จากปี ก่อนหน้ า ถึงแม้ จะเผชิญกับภาวะฝนตกหนักในช่วงปลายปี โคลอมเบียเป็ นผู้สง่ ออกถ่าน
หินรายใหญ่ไปยังตลาดยุโรปและมีต้นทุนตํ$าที$สดุ ในตลาดยุโรป แต่การหดตัวของตลาดยุโรปทําให้ โคลอมเบียส่งออก
ถ่านหินมาเอเชียมากขึ >น
แอฟริก าใต้ คาดว่าจะส่งออกถ่านหินลดลงจากปี ที$ผา่ นมาประมาณ 2 ล้ านตันหรื อลดลงร้ อยละ 2.1 เนื$องจาก
ความต้ องการถ่านหินภายในประเทศเพิม$ ขึ >น
ในช่วงต้ นปี 2559 ผู้ใช้ ถา่ นหินในญี$ปนกั
ุ่ บผู้ผลิตถ่านหินหลักในออสเตรเลียได้ มกี ารตกลงราคาจําหน่ายถ่านหิน
ตามสัญญาซื >อขายถ่านหินระยะยาว (Australia-Japan Reference Price) สําหรับการส่งมอบปี 2559 (เมษายน
2559 ถึง มีนาคม 2560) ที$ 61.60 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 9.1
หลังจากตกลงราคาซื >อขายกันแล้ ว ราคาถ่านหิน
ในตลาดโลกเริ$ มฟื น> ในไตรมาส 2 และเพิ$มขึ >น
อย่างรวดเร็ วในช่วงครึ$งหลังของปี จากการลด
กําลังผลิตในจีน ราคาถ่านหินได้ ขึ >นไปแตะระดับ
สูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและได้ มีการปรับตัว
ลงมาในช่วงปลายปี จากการที$ทางรัฐบาลจีน
เริ$ มมีการผ่อนคลายมาตรการลดกําลังการผลิต
แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับที$สงู เมื$อเทียบกับช่วงต้ นปี
แนวโน้ มภาวะการแข่งขันในปี 2560 คาดว่าจะมีความรุนแรงลดลง เนื$องจากรัฐบาลจีนได้ ประกาศเป้าหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที$ 13 (2559-2563) ที$จะคงนโยบายการลดกําลังการผลิตส่วนเกินต่อไป โดยจะทําการลด
กําลังการผลิตถ่านหินลง 800 ล้ านตันในช่วงเวลาดังกล่าวซึง$ สูงกว่าที$ประกาศไว้ ก่อนหน้ านี > 300 ล้ านตัน และคง
เป้าหมายการนําเข้ าถ่านหินไว้ ในระดับใกล้ เคียงกับปี 2559 ทําให้ คาดการณ์ได้ วา่ การนําเข้ าถ่านหินของจีนจะคงตัว
อยูใ่ นระดับสูงต่อไป นอกจากนี >จีนยังได้ ประกาศนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาถ่านหินโดยกําหนดเป้าหมาย
ราคาถ่านหินไว้ ในช่วง 500-570 หยวนต่อตัน ถ้ าราคาถ่านหินเพิ$มขึ >นหรื อลดลงมากกว่าช่วงที$กําหนด รัฐบาลจีนจะ
เข้ าแทรกแซง ซึง$ ราคาถ่านหินดังกล่าวถือได้ วา่ อยูใ่ นระดับสูง ทําให้ มนั$ ใจได้ วา่ ราคาถ่านหินจะไม่ลงไปตํ$าเช่นเดียวกับ
ช่วง 2-3 ปี ที$ผา่ นมา ความต้ องการถ่านหินนําเข้ าของอินเดียคาดว่าจะลดลง แต่จะชดเชยด้ วยความต้ องการถ่านหิน
ของประเทศในเอเชียเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทคี$ าดว่าจะเพิ$มขึ >น ในด้ านการเพิ$มกําลังการผลิต ผู้ผลิต
จําเป็ นจะต้ องลงทุนเพิม$ อีกทังการเพิ
>
$มกําลังการผลิตต้ องใช้ เวลา ดังนันจึ
> งคาดการณ์วา่ ภาวะการแข่งขันในตลาด
เอเชียจะยังคงไม่รุนแรง
การแข่งขันในตลาดยุโรปจะมีความรุนแรงกว่าตลาดเอเชียถึงแม้ วา่ ความต้ องการถ่านหินคาดว่าจะเพิ$มขึ >นเพียง
เล็กน้ อย แต่ราคาถ่านหินที$สงู ขึ >นจะดึงดูดให้ ผ้ ผู ลิตจากโคลอมเบีย รัสเซียและสหรัฐอเมริ กา ส่งถ่านหินเข้ าไปขายใน
ตลาดยุโรปมากขึ >น ในขณะที$การเพิ$มขึ >นของค่าระวางเรื อทําให้ ถ่านหินจากโคลอมเบียมาแข่งขันในเอเชียได้ ยากขึ >น
อย่างไรก็ตามผู้ผลิตที$เสียเปรี ยบในการแข่งขันในตลาดยุโรปคือผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริ กาเพราะมีต้นทุนสูงกว่า
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2. สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ถ่ านหิน ประเทศออสเตรเลีย
2.1 ตลาดถ่ านหิน ในประเทศออสเตรเลีย
อุปสงค์หลักของถ่านหินที$ใช้ เป็ นเชื >อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) สําหรับการใช้ ในประเทศ
ออสเตรเลียคือใช้ เป็ นเชื >อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้ างอิงตาม
ราคาตลาดโลก โดยจะเป็ นราคาที$สะท้ อนคุณภาพค่าพลังงานและคุณสมบัติของถ่านหิน อุปสงค์และ
อุปทานในโลกอันเป็ นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื$องจากออสเตรเลียเป็ นผู้
ส่งออกถ่านหินรายใหญ่จงึ มีราคาอ้ างอิง Newcastle FOB ซึง$ เป็ นราคา Spot Market จากท่าเรื อนิวคาส
เซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนส่งทีเ$ กี$ยวข้ อง ส่วนราคาซื >อขายถ่านหินภายในประเทศจะใช้
การเจรจาระหว่างบริ ษัทถ่านหินและลูกค้ า โดยอาจใช้ ราคาที$อ้างอิงกับราคาส่งออก (Export Parity)
อย่างไรก็ตามหากว่าบริษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขายถ่านหินให้ ลกู ค้ าเป็ นระยะยาว ราคาที$แต่ละบริ ษัทได้ รับ
จริ งอาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก
อุปทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ ทวั$ ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ
New South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดํา (Black Coal) ซึง$ ประกอบด้ วยถ่านซับบิทมู ินสั ถ่านบิทมู ินสั
และถ่านหินแอนทราไซต์ที$มากทีส$ ดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment
ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปั จจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่ นช่วงพัฒนา
มากกว่า 35 เหมืองประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ถ่าน
หินจากประเทศออสเตรเลียก็ถือได้ วา่ เป็ นถ่านหินคุณภาพดีให้ คา่ ความร้ อนสูง และมีซลั เฟอร์ ตํ$า
การเข้ าถึงระบบโครงสร้ างพื >นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้ างพื >นฐานที$ดเี ป็ นปั จจัยสําคัญในการเป็ นผู้นําการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดย
โครงสร้ างพื >นฐานสําหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้ วยท่าเรื อ ถนน สายพานลําเลียง และทางรถไฟ ทังนี
> >
เหมืองถ่านหินที$ผลิตมานานและตังอยู
> ใ่ กล้ ชายฝั$งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที$พร้ อมให้ บริการ แต่
เหมืองถ่านหินที$ค้นพบใหม่อาจจะอยูใ่ นแหล่งที$หา่ งไกลจากท่าเรื อ
และจะต้ องมีโครงสร้ างพื >นฐาน
สําหรับเคลือ$ นย้ ายถ่านหินมายังท่าเรื อ ประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหาขีดจํากัดในการส่งออก ซึง$
รัฐบาลได้ พยายามแก้ ปัญหาโดยการสร้ างท่าเรื อเพิ$มเติม และให้ บริ ษัทต่างๆ ร่วมถือหุ้น
หนึง$ ในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้ อมของระบบขนส่งที$มี
ประสิทธิภาพ พร้ อมที$จะส่งถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ ระบบสายพานลําเลียงทางบก ซึง$
ทําให้ มคี า่ ขนส่งตํ$า
สินค้ าทดแทน
จากการที$โรงไฟฟ้าเป็ นผู้บริ โภครายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่านหินที$ใช้ เป็ นเชื >อเพลิงให้ ความร้ อน
(Thermal Coal) ในปั จจุบนั การค้ นพบก๊ าซธรรมชาติเพิม$ ขึ >นในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะในชัน>
หินดินดาน (Shale gas) ซึง$ ทําให้ ราคาก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริ กาถูกลง กอปรกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีระบบท่อก๊ าซธรรมชาติที$ครอบคลุมอยูแ่ ล้ ว ทําให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ$มกําลังการ
ผลิตในโรงที$ใช้ ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ ถา่ นหิน แต่เหตุการณ์นี >เกิดได้ ก็ตอ่ เมื$อก๊ าซธรรมชาติที$พบมี
ปริ มาณมากพอ มีระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที$พร้ อม แล้ วราคาก๊ าซธรรมชาติอยูใ่ นระดับตํ$า ดังนัน>
ผลกระทบนี >จึงเป็ นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก นอกจากนี > การติดตังแผงโซล่
>
าเซลล์
(Solar roof top) เพิ$มขึ >นในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ ความต้ องการไฟฟ้าจาก National
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Electricity Market (NEM) ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสัดส่วนที$เล็กมากและไม่มีนยั สําคัญ เมื$อ
เทียบกับความต้ องการไฟฟ้าทังหมด
>
2.2 ตลาดถ่ านหิน ส่ งออกของประเทศออสเตรเลีย
สําหรับลูกค้ าต่างประเทศ Centennial ใช้ การขนส่งถ่านหินผ่านท่าเรื อ Kembla และท่าเรื อนิวคาสเซิล
ในช่วงสองสามปี ที$ผา่ นมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรื อที$ Newcastle เป็ นปั ญหาที$ผ้ ผู ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื$อง ดังนันในเดื
>
อนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ท่าเรื อสองท่าคือ ท่าเรื อ Waratah Coal Services และท่าเรื อ Newcastle Coal Infrastructure Group
(NCIG) เห็นพ้ องกับโครงร่างข้ อตกลงกําลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ที$มีไว้
สําหรับดูแลการขยายท่าเรื อซึง$ มีความจําเป็ นมากขึ >นเพื$อให้ ทนั การเพิ$มขึ >นของอุปสงค์
ท่าเรื อ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ ทําการขยายกําลังการขนส่งออกจากเดิม 133 ล้ านตัน
ต่อปี เพิ$มขึ >นเป็ น 145 ล้ านตันต่อปี
ปั จจุบนั NCIG มีการขยายกําลังการขนส่งของท่าเรื อ 66 ล้ านตันต่อปี ซึง$ ได้ ดาํ เนินการแล้ วเสร็ จตังแต่
>
เดือนมิถนุ ายน 2556
ท่าเรื อ Kembla ถูกก่อสร้ างขึ >นเพื$อรองรับการส่งออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้ และภาค
ตะวันตกของรัฐ New South Wales ปั จจุบนั สามารถรองรับปริ มาณถ่านหินสําหรับการส่งออกประมาณ
18 ล้ านตันต่อปี
2.3 สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ถ่ านหิน ในประเทศไทย
ความต้ องการถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ ี$ 20.5 ล้ านตัน ลดลง 0.30
ล้ านตันจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถ่านหินนําเข้ าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มีปริ มาณ 20.0 ล้ านตัน ลดลง
0.26 ล้ านตัน จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื$องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ >นอย่างรวดเร็ วตังแต่
> ช่วง
กลางปี ที$ผา่ นมา ทําให้ ผ้ ใู ช้ ถา่ นหินชะลอการซื >อถ่านหินออกไปและใช้ ถา่ นหินจากสต๊ อกแทน ในขณะที$การใช้ ถา่ นหิน
ที$ผลิตในประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มีปริ มาณ 0.53 ล้ านตัน ลดลง 0.04 ล้ านตัน จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เพราะแหล่งผลิตถ่านหินมีจํากัดและปริ มาณสํารองถ่านหินมีน้อย
ภาวะการแข่งขันในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงถึงแม้ ตลาดถ่านหินโลกจะมีการปรับตัวเข้ าสูส่ มดุลมากขึ >น
เนื$องจากเป็ นตลาดเปิ ด มีผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหินหลายรายที$สามารถซื >อถ่านหินจากต่างประเทศเข้ ามาจําหน่ายใน
ประเทศได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที$มีแหล่งถ่านหินของตัวเองในต่างประเทศจะมีความได้ เปรียบ เพราะสามารถ
ควบคุมต้ นทุนได้ มีความมัน$ คงในการส่งมอบ และคุณภาพถ่านหินมีความสมํา$ เสมอ ทําให้ ผ้ ซู ื >อถ่านหินรายใหญ่ใน
ประเทศไทยยังคงต้ องการซื >อถ่านหินส่วนใหญ่จากผู้ประกอบการดังกล่าว ในขณะที$ผ้ ซู ื >อถ่านหินรายเล็กจะซื >อถ่านหิน
ในตลาดจรที$มีผ้ ปู ระกอบการหลายรายโดยเน้ นที$ราคาตํ$าเป็ นหลัก ทําให้ ตลาดนี >มีการแข่งขันสูง
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ความต้ อ งการถ่ านหิน ในภาคเอกชนของประเทศไทย
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย)
หน่วย : ล้านตัน
11 เด อ
ื นแรก
2555

ถ่านหินทีผลิตในประเทศ
1.61

2556

1.78

2557

1.36

2558

2558

0.62

0.57

2559

อัต ราการเต บ
ิ โต
2555

0.53 -43.6%

2556

2557

2558

2559 (11 เด อ
ื นแรก)

10.2% -23.6% -54.4%

-7.1%

ถ่านหินนําเขา้

18.58

17.99

20.89

21.91

20.26

20.00

14.5%

-3.2%

16.1%

4.9%

-1.3%

รวม

20.19

19.77

22.25

22.53

20.83

20.53

5.8%

-2.1%

12.6%

1.2%

-1.4%

ที มา: สํ านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มความต้ องการใช้ ถ่านหินในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวเพิ$มขึน> เล็กน้ อยตามการฟื >นตัวของเศรษฐกิ จ
ความต้ อ งการปูน ซี เมนต์ ค าดว่าจะเพิ$ ม ขึน> จากโครงการก่ อ สร้ างโครงสร้ างพื น> ฐานของภาครั ฐ แต่ก ารส่งออก
ปูนซีเมนต์จะมีแนวโน้ มลดลง จากการเดินเครื$ องโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเพื$อนบ้ าน ในขณะที$ความต้ องการใช้
ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื$น ๆ คาดว่าจะมี การปรับ ตัวดีขึน> เช่นกัน ภาวะการแข่งขันน่าจะยังคงรุ น แรงอยู่เพราะมี
ผู้ป ระกอบการมาก ในขณะที$ ราคาถ่ า นหิ น ในตลาดโลกคาดว่า จะคงตัว อยู่ในระดับ ที$ สูงกว่า ปี ที$ ผ่า นมาและมี
เสถียรภาพมากขึ >นจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาถ่านหินของจีน
3.

สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ไฟฟ้ า
3.1 สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ไฟฟ้ าในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี
2559 ขยายตัวร้ อยละ 3.2 จากสภาวะเศรษฐกิจทีช$ ะลอตัวจากการบริ โภคและการลงทุนของภาครัฐ ประกอบ
กับการลงทุนภาคเอกชนเติบโตได้ ในระดับตํ$า เนื$องด้ วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที$ลดลง อย่างไรก็ตามมี
ปั จจัยบวกจากการฟื น> ตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ$งแรกของปี จากการบริ โภคภาคเอกชนและการส่งออกบริ การ
ที$ขยายตัวได้ ดีกําลังการผลิตติดตังไฟฟ้
> าในปี 2559 มีกําลังการผลิตติดตังอยู
> ท่ ี$ระดับ 41,556 เมกะวัตต์ เพิ$มขึ >น
จากปี 2558 ร้ อยละ 7 ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ >น ในเดือนพฤษภาคม ที$ระดับ 29,619 เมกะวัตต์ สูงกว่า
ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2558 ที$ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ อยู่ 2,273 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8
โดยปริ มาณการผลิตและการรับซื >อของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2559 มีจํานวน
199,567 กิกะวัตต์ชวั$ โมงเพิ$มขึ >นจากปี ก่อนร้ อยละ 3.8 สืบเนือ$ งจากการกระตุ้นให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของภาครัฐและเอกชน โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื >อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี > จากก๊ าซธรรมชาติร้อยละ
63.2 จากถ่านหินร้ อยละ 18.6 จากพลังนํ >าร้ อยละ 1.8 นําเข้ าร้ อยละ 9.9 และพลังงานหมุนเวียนร้ อยละ 6.2
และจากนํ >ามันร้ อยละ 0.3 (ที$มา: สํานักงานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลังงาน – EPPO )
3.2 สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นันมี
> ความแตกต่างจากประเทศอื$นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือกําลังการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาวทังหมดมาจากโรงไฟฟ้
>
าพลังนํ >าเพียงอย่างเดียว
เนื$องจากไม่มีแหล่งนํ >ามันและก๊ าซสํารอง ทังยั
> งมีถา่ นหินเชื >อเพลิงในปริ มาณจํากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
ดังกล่าวเปลีย$ นไป หลังการเริ$ มดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหงสาทีเ$ ป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของ
สปป.ลาว ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม เนื$องจากข้ อจํากัดในเรื$ องแหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
อื$นที$มีแผนก่อสร้ างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563
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สปป.ลาว มีกําลังการผลิตติดตัง> 5,809 เมกะวัตต์* โดยแบ่งเป็ น แหล่งผลิตจาก บริ ษัทในเครื อของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว 624 เมกะวัตต์* ภาคเอกชนลงทุนเพื$อใช้ ในประเทศ 775 เมกะวัตต์* และภาคเอกชนลงทุนเพื$อการ
ส่งออก 4,410 เมกะวัตต์* ในขณะที$ความต้ องการไฟฟ้าในสปป.ลาว เพิ$มสูงขึ >นอย่างต่อเนื$องเป็ นผลสืบ
เนื$องมาจากการพัฒนาเข้ าสูส่ งั คมเมืองมากขึ >น
สปป.ลาวจึงได้ มงุ่ เน้ นการปรับปรุงโครงสร้ างพื >นฐาน
ภายในประเทศ ซึง$ รวมถึงการให้ บริ การไฟฟ้าอย่างทัว$ ถึงและมีเสถียรภาพ เป็ นผลให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าปี
2559 มีจํานวน 5,943 กิกะวัตต์-ชัว$ โมง เมื$อเปรี ยบเทียบกับปี กอ่ นหน้ าที$ “,404 กิกะวัตต์-ชัว$ โมง อย่างไรก็ดี
สปป.ลาว ยังคงเป็ นผู้สง่ ออกกระแสไฟฟ้าที$สาํ คัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2563 สปป.ลาว ได้ ตกลงทําการ
ส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ จํานวน 7,000 เมกะวัตต์ให้ กบั ประเทศไทย และ 5,000 เม
กะวัตต์ให้ กบั ประเทศเวียดนาม (ที$มา : กระทรวงพลังงานเละบ่อแร่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว – EDL, *เดือน
กุมภาพันธ์ 2559)
3.3 สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2559 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้าในประเทศดังนี >
อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริ ญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริ ญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ร้ อยละ
ร้ อยละ

5
2.6

0.5
-1.4

4.1
4.2

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

8.2
1,645,750

10.4
1,506,730

8.9
1,360,190

(ที$มา : สํานักงานข้ อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน “National Energy Administration” (NEA))

3.4 สภาพการแข่ งขัน ในธุร กิจ ไฟฟ้ าในประเทศญีปุ่ น
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี$ปนในปี
ุ่
2559 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
ในประเทศดังนี >
อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริ ญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริ ญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ร้ อยละ
ร้ อยละ

-0.1*
-0.2*

-1.2
-1.9

-1.4
0.2

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

4.8**
301,242**

5.4
287,477

5.0
272,841

ที$มา: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้ า และอุตสาหกรรม ประเทศญี$ปนุ่ “Ministry of Economy, Trade and Industry” (METI)
คําอธิบายเพิ$มเติม
* อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้าปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน
** กําลังการผลิตรวมของปี 2559 เป็ นตัวเลขคาดการณ์ลว่ งหน้ า (ไม่รวมกําลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที$หยุดดําเนินการ
ชัว$ คราว)
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2.3 การจัด หาผลิต ภัณฑ์
(ก) ลัก ษณะการจัด ให้ ไ ด้ ม าซึงผลิต ภัณฑ์
1. สถานที$ตงของเหมื
ั>
องถ่านหินและโรงไฟฟ้า
เหมือ งถ่ านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
2. เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
3. เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
4. เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
5. เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Hebi, Henan Province
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province
ประเทศมองโกเลีย
1. แหล่งถ่านหิน Unst Khudag
2. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul
3. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs Coal JV

ประเทศออสเตรเลีย
1. เหมือง Airly, รัฐ New South Wales
2. เหมือง Angus Place, รัฐ New South Wales
3. เหมือง Charbon, รัฐ New South Wales
4. เหมือง Clarence, รัฐ New South Wales
5. เหมือง Ivanhoe North, รัฐ New South Wales
6. เหมือง Mandalong, รัฐ New South Wales
7. เหมือง Mannering, รัฐ New South Wales
8. เหมือง Myuna, รัฐ New South Wales
10. เหมือง Newstan, รัฐ New South Wales

โรงไฟฟ้ า
ประเทศไทย
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. โรงไฟฟ้าหงสา
โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญี$ปนุ่
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ
3. โครงการอวาจิ
4. โครงการนาริ ไอสึ
5. โครงการยามางาตะ
6. โครงการมุกะวะ
7. โครงการยาบูกิ
8. โครงการโอนามิ
9. โครงการชิราคาวะ
10. โครงการคุโรคาวะ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province
2. โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province
3. โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Province
4. โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang มณฑลซานซี
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮ่ยุ เหนิง
7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน
8. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอิน
9. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน*
หมายเหตุ : *เดิมชื$อโครงการ “ไป๋ หยูตง”
ั > ตามที$ได้ ระบุ
ไว้ ในหนังสือชี >ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ$มทุน บริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เมื$อเดือนตุลาคม
2559

แหล่ งก๊ าซ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
1. แหล่ง Chaffee Corners JEA, Marcellus,
มลรัฐเพนซิลเวเนีย
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แผนทีแสดงธุร กิจ ถ่ านหิน ธุร กิจ โรงไฟฟ้ าและธุร กิจก๊ าซธรรมชาติข องกลุ่ม บริษัท
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2. กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตถ่านหินและปริ มาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2557 – 2559 ดังนี >
เหมือ งถ่ านหิน
เหมืองถ่ านหิน Indominco*
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Trubaindo*
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Jorong*
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Embalut*
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Tandung Mayang*
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Bharinto*
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย**
กําลังการผลิตเต็มที$
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ$มของปริ มาณการผลิต

หน่ ว ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559
2558
2557

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
14,834

15,000
13,858

15,000
14,843

98.89
7.04

92.39
-6.64

98.95
-1.68

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8,000
5,242
65.53
-26.88

8,000
7,169
89.61
-4.63

8,000
7,517
93.96
-4.21

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
934
46.70
-28.43

2,000
1,305
65.25
-1.66

2,000
1,327
66.35
4.74

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
811
40.55
-33.31

2,000
1,216
60.80
-2.17

2,000
1,243
62.15
13.62

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

-

2,500
1,902
76.00
-0.93

2,500
1,920
76.80
-24.47

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

3,000
2,110
70.33
-16.50

3,000
2,527
84.23
-15.77

3,000
3,000
100
89.51

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
12,361
82.41
-5.49

15,000
13,040
86.93
-14.30

15,000
15,216
101.44
9.97

หมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้ อยละ 100 (100% basis)
** ตามวิธีสดั ส่วนการถือหุ้น (equity basis)
- เหมืองถ่านหิน Kitadin Tandung Mayang ได้ หยุดการผลิตตังแต่
> ช่วงต้ นปี 2559 เนื$องจากปริ มาณสํารองถ่านหินได้ หมดลง
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บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตและปริ มาณการขายไฟฟ้าและไอนํ >าในช่วงปี 2557 – 2559 ดังนี >
โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม Luannan
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
ปริ มาณไอนํ >าที$ขาย
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไอนํ >าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม Zhengding
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
ปริ มาณไอนํ >าที$ขาย
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไอนํ >าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม Zouping
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
ปริ มาณไอนํ >าที$ขาย
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไอนํ >าขาย
โรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าหงสา
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Jinshan
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2557

123
69.26
503,547
-1.84
1,210,089
25.09

123

123

75.41

75.65

512,990
-1.58
967,380
13.06

521,213
0.26
855,632
14.60

139
72.35
424,121
2.99
1,358,687
7.53%

139
68.18
411,801
25.87
1,263,550
21.76%

83
80.92
327,165
0.35
1,037,719
6.15%

127
63.33
550,167
3.58
2,932,658
5.85

127
65.15
531,164
1.65
2,770,554
8.95

127
63.04
522,546
-19.7
2,542,933
-27.45

717
96.75
10,932,315
1.35

717
95.45
10,784,308
-0.38

717
95.42
10,825,521
6.58

เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

751
68.27
9,061,690
73.5

501
90.31
2,401,360
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

28.95
14.38
2,059
-

-

-

หน่ ว ย
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ
ตัน
ร้ อยละ
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ
ตัน
ร้ อยละ
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ
ตัน
ร้ อยละ
เมกะวัตต์

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ
เมกะวัตต์

ร้ อยละ
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Huineng 1
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Huineng 2
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Haoyuan
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Hitachi 1)
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Hitachi 2)
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Sakura 1)
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Sakura 2)
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย

หน่ ว ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2557

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

10.43
14.56
835
-

-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

11.08
14.36
887
-

-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

20
13.33
1,287
-

-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

2
13.98
2,614
-1.32

2
14.26
2,649
-4.09

14.84
2,762
-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

2
13.40
3,541
2.61

2
13.70
3,451
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

2
13.90
2,929
2,300

2
4.27
122
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

2
13.69
3,217
796

2
9.21
359
-

-

หน้ า 64

โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Katashina)
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino
กําลังการผลิตติดตัง>
อัตราการใช้ กําลังการผลิต*
ปริ มาณไฟฟ้าที$ขายทังหมด**
>
อัตราการเพิ$มของปริ มาณไฟฟ้าขาย

หน่ ว ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2557

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

2
14.78
3,004
10.56

2
14.00
2,717
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว$ โมง
ร้ อยละ

3.5
13.45
3,452
-

-

-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping,Jinshan,
Huineng1,Huineng2 และ Haoyuan) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี$ปนุ่ ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง> 5 โครงการ และโรงไฟฟ้า Hino )
* อัตราส่วนร้ อยละของปริ มาณพลังงานที$ผลิตจริ งในรอบ 1 ปี เปรี ยบเทียบกับผลคูณของขนาดกําลังการผลิตติดตังและจํ
>
านวน
ชัว$ โมงทังหมดในหนึ
>
$งปี
** ปริ มาณการผลิตที$โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้ อตุ สาหกรรมใกล้ เคียง (ถ้ ามี)

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
• บริ ษัทฯ ดําเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริ ษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง> 5 เหมือง ได้ แก่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน
(Kitadin) และเหมืองบาริ นโต (Bharinto) ในประเทศออสเตรเลียทัง> ทัง> 6 เหมือง ได้ แก่ เหมือง Airly เหมือง
Charbon เหมือง Clarence เหมือง Mandalong และเหมือง Myuna และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2 เหมือง ได้ แก่ เหมืองเฮ่อปี > (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe)
•

ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ$มเติม บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที$อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริ ษัทฯ และมีการสํารวจแหล่งถ่านหินที$มคี ณ
ุ ภาพดีในประเทศอื$นๆ เพิ$มเติมเพื$อให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า

บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังหน่
> วยงานจัดซื >อถ่านหินขึ >นมาเพื$อทําการซื >อถ่านหินจากบริษัทอื$นมาจําหน่ายเพิม$ เติม เพื$อเพิม$
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเป็ นการเพิม$ ความมัน$ คงในการส่ง
มอบถ่านหินของบริ ษัทฯ
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้ าที$ผลิต
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงข้ อกําหนดคุณสมบัติของถ่านหินกับลูกค้ าแล้ ว ข้ อมูลคุณสมบัติของถ่านหิน เช่น ค่าความร้ อน ค่า
กํามะถัน และค่าความชื >น เป็ นต้ น จะถูกส่งไปให้ หน่วยงานเหมืองเพื$อวางแผนการผลิตให้ ได้ ทงปริ
ั > มาณและคุณภาพ
ตามข้ อกําหนด บริ ษัทฯ จะทําการสุม่ ตรวจคุณภาพถ่านหินที$ผลิตในทุกๆ ขันตอนการผลิ
>
ตตังแต่
> ที$เหมืองจนถึงลาน
กองเก็บถ่านหินที$ทา่ เรื อก่อนส่งมอบแก่ลกู ค้ า เพื$อให้ แน่ใจว่าถ่านหินที$เตรี ยมพร้ อมส่งมอบให้ ลกู ค้ ามีคณ
ุ สมบัติตรง
ตามข้ อตกลง
และในการส่งมอบสินค้ าแต่ละครัง> ต้ องมีผ้ เู ชี$ยวชาญภายนอกเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า
•
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เพื$อให้ ได้ ตรงตามที$ลกู ค้ าต้ องการ
ต่างประเทศ

บริ ษัทฯ

จึงได้ รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ

ทังในประเทศและ
>

(ข) ผลกระทบต่ อ สิงแวดล้ อ มจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของกลุม่ บริษัท แบ่งเป็ น 2 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการผลิตถ่านหิน ที$เป็ นแบบเหมืองเปิ ด
(Open pit mine) และแบบเหมืองปิ ด (Underground mine) และกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ >า ซึง$ อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิง$ แวดล้ อม ดังนี >
• การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ เชื >อเพลิง และไฟฟ้า รวมถึงก๊ าซมีเทนที$อยูใ่ นชันถ่
> านหิน
• การเปลีย$ นแปลงสภาพภูมิทศั น์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ การทรุดตัวของชันดิ
> น (subsidence) จากการทําเหมืองใต้
ดิน การชะล้ างผิวหน้ าดิน จากกระบวนการเปิ ดหน้ าดินเพื$อขุดถ่านหิน
• ความหลากหลายทางชีวภาพ จากกการเปิ ดพื >นทีเ$ พื$อการทําเหมือง
• การใช้ นํ >าในกระบวนการทําเหมือง และการผลิตไฟฟ้าและไอนํ >า
• คุณภาพนํ >า เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)
จากนํ >าชะล้ างในเหมือง และ อุณหภูมิของนํ >าหล่อเย็นโรงไฟฟ้า
• คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิ ดหน้ าดิน การเก็บกอง และการขนส่งถ่านหิน และ การ
ปลดปล่อยอากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง$ ประกอบด้ วย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์ขยะทัว$ ไป (Domestic waste) และขยะอันตราย (Hazardous waste) เช่น ขยะที$เกิดขึ >น
จากกระบวนการทําเหมือง และ ขยะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่นการเกิดเถ้ าหนัก (Bottom ash) และเถ้ า
ลอย (Fly ash)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายด้ านสิง$ แวดล้ อมที$
บังคับใช้ และข้ อกําหนดของมาตรฐานอื$นๆ ที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพนํ >า คุณภาพ
อากาศ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง$ แวดล้ อม ซึง$ เป็ นเงื$อนไขที$กําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้ านสิง$ แวดล้ อม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี > บริษัทฯ ได้ จดั ทํามาตรฐานการจัดการ
สิง$ แวดล้ อมในด้ านต่างๆ ที$เกี$ยวข้ องเพื$อประกาศใช้ ทวั$ ทังองค์
> กร และมีการนําไปปรับใช้ เพื$อให้ เหมาะกับแต่ละหน่วย
การผลิต รวมถึงมีการนําระบบการจัดการสิง$ แวดล้ อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ ในหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื$อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ$ ง ในพื >นที$ที$มีความ
เสีย$ งเรื$ องคุณภาพสิง$ แวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทํามาตรฐานขึ >นมาใช้ สาํ หรับเฉพาะในพื >นที$ คัดเลือกเทคโนโลยีที$
ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง และติดตังระบบเฝ้
>
าระวังคุณภาพตลอดเวลาต่อเนื$อง เช่น ระบบบําบัดและเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ >าแบบต่อเนื$อง (real time) ในประเทศออสเตรเลีย และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบต่อเนื$องใน
โรงไฟฟ้าในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ดําเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื$อลดการใช้
พลังงาน โดยตังเป้
> าหมายลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ ธุรกิจ
ไฟฟ้า 15% ต่อหน่วยการผลิต โดยนับจากปี ฐานในปี 2553 นอกจากนี >บริ ษัทฯ ได้ รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐใน
ประเทศออสเตรเลียเพื$อการวิจยั และพัฒนาระบบลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน (The
Ventilation Air Methane Regenerative After Burner (VAM RAB®) ที$เหมืองแมนดาลอง ซึง$ คาดว่าจะสามารถลด
การปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ ราวร้ อยละ 30 เมื$อมีการดําเนินการ
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ผลการปฏิบตั ิในรอบปี ที$ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างครบถ้ วน ไม่พบข้ อร้ องเรี ยนทางด้ านสิง$ แวดล้ อม
จากหน่วยงานราชการและชุมชนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศ
ออสเตรเลียนัน> ได้ มกี ารทําความสะอาดแม่นํ >าวูแลงแกมเบ ทีเ$ กิดอุบตั ิเหตุการรั$วไหลของหางแร่ จนได้ รับการยืนยัน
ความสมบูรณ์ของการทําความสะอาดและฟื น> ฟูพื >นที$อย่างเป็ นทางการจากภาครัฐ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนการฟื น> ฟูสภาพเหมืองและงบประมาณในแต่ละพื >นที$ เพื$อให้ สามารถคืนพื >นที$ที$สมบูรณ์ภายหลัง
เสร็ จสิ >นการทําเหมือง นอกจากนี > ยังมีกองทุนฟื น> ฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Provision) ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึง$ สามารถนํามาใช้ ในกิจกรรมด้ านสิง$ แวดล้ อม การพัฒนาชุมชน และการฟื น> ฟูสภาพเหมือง ในปี 2559
(ข้ อมูล ณ กันยายน 2559) มีเงินในกองทุนดังกล่าวราว 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.4 งานทียังไม่ ไ ด้ ส่ งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จ จัยความเสียง
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสีย$ งเพื$อจัดการความเสีย$ งที$มีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของบริ ษัทฯ โดยลดโอกาสที$ความเสีย$ งจะเกิดขึ >นหรื อลดผลเสียหายกรณีความเสีย$ งเกิดขึ >น และให้ ได้ มาซึง$
โอกาสทางธุรกิจ อันจะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิม$ ให้ แก่บริ ษัทฯ ทังนี
> >การบริ หารความเสีย$ งทางธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ ายใต้ การ
บริ หารจัดการของผู้บริ หารในทุกระดับและการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร เช่น คณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง (Risk
Management Committee: RMC) ซึง$ มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื$อติดตามความเสีย$ งและผลการบริ หารจัดการตามแผน
บรรเทาความเสีย$ ง การประชุมของคณะกรรมการบริ หารการเงิน (Financial Management Committee: FMC) เพื$อบริ หาร
ความเสีย$ งด้ านการเงินเป็ นประจําทุกเดือน การประชุม Commodity Risk Management Committee ทุกสองสัปดาห์ เพื$อ
บริ หารจัดการความเสีย$ งของราคาถ่านหินและนํ >ามันซึง$ เป็ นหนึง$ ในปั จจัยหลักที$กระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของ
บริ ษัทฯ รวมทังจั
> ดให้ มีการรายงานผลการสอบทานการบริ หารความเสีย$ งแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส นอกจากนี >บริษัทฯ ได้ นําระบบ“การบริ หารความต่อเนื$องทางธุรกิจ” (Business
Continuing Management: BCM) มาใช้ ในองค์กร โดยได้ มีการจัดตังคณะกรรมการบริ
>
หารความต่อเนื$องทางธุรกิจ (Business
Continuing Management Steering Committee) ซึง$ มีบทบาทหน้ าที$และความรับผิดชอบในการจัดทําและทบทวนนโยบาย
และกลยุทธ์การบริ หารความต่อเนื$องทางธุรกิจ รวมถึงแผนความต่อเนื$องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) สําหรับ
เตรี ยมความพร้ อมต่อวิกฤตที$อาจเกิดขึ >น เพื$อไม่ให้ สง่ ผลเสียหายหรื อทําให้ ธุรกิจหยุดชะงักทังต่
> อบริ ษัทฯ ลูกค้ า และผู้มีสว่ นได้
เสีย
1. ความเสียงด้ านกลยุท ธ์ (Strategic Risk)
1.1) ความเสียงจากการกําหนดแผนกลยุท ธ์ แ ละการนําไปปฎิบ ัต ิ
ภายใต้ สภาวะการเปลีย$ นแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานรวมไปถึงแนวโน้ มการพัฒนาและการ
เปลีย$ นแปลงเทคโนโลยีของโลกเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียที$เพิม$ ขึ >น
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างระบบและกระบวนการในการบริ หารความเสีย$ งจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะ เพื$อกําหนดทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที$
เปลีย$ นแปลงไป มีแผนรองรับการเปลีย$ นแปลงและความไม่แน่นอนที$จะเกิดขึ >นในอนาคต จัดการประชุมประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้ มการเปลีย$ นแปลงต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากสถาบันและแหล่งที$เชื$อถือได้
และพัฒนาเครื$ องมือทีช$ ่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบเพื$อประกอบการตัดสินใจและเพื$อเป็ นข้ อมูล
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานธุรกิจในอนาคต
1.2) ความเสียงด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลและการพัฒนาขีด ความสามารถบุค ลาการเพือรองรับ การ
เติบ โตในอนาคต
บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้ างองค์กร
และวิเคราะห์แผนความต้ องการกําลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
ระยะยาวเพื$อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี >มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื$อ
เตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรให้ มีความรู้ความชํานาญเพื$อก้ าวเข้ าสูต่ ําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงต่อไป โดยเตรี ยมความ
พร้ อมทังในรู
> ปแบบแผนพัฒนารายบุคคล การสับเปลีย$ นหมุนเวียนงาน และมีโครงการแบ่งปั นความรู้ (Knowledge
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Sharing) ภายในองค์กร ทังนี
> >เพือ$ ให้ มนั$ ใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที$สอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
และนําองค์กรเติบโตไปอย่างยัง$ ยืน
1.3) ความเสียงด้ านชือเสียงขององค์ ก ร
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการบริ หารความเสีย$ งด้ านชื$อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง$ สามารถส่งผลกระทบที$
รวดเร็วและรุนแรงทังระยะสั
>
นและระยะยาวโดยไม่
>
อาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริ ษัทฯได้ มงุ่ เน้ นนโยบายการพัฒนาที$
ยัง$ ยืนของบริ ษัท โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจทีเ$ หมาะสม ความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ความรับผิดชอบต่อสิง$ แวดล้ อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื$อง
เพื$อให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน การสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างยัง$ ยืน รวมถึงการสร้ างสัมพันธภาพทีด$ ีตอ่
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกกลุม่ เช่น การสร้ างสรรค์สงั คมด้ วยการสนับสนุนโครงการอันเป็ นประโยชน์ ทังด้
> านชุมชน
สิง$ แวดล้ อมและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น โครงการส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน ชุมชมบ้ านเขาสมอคอน
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ สงิ$ แวดล้ อม (Power Green Camp) รวมถึงการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทงใน
ั>
ประเทศไทยและประเทศทีเ$ ข้ าไปดําเนินธุรกิจ ซึง$ ถือเป็ นภารกิจหลักที$บริ ษัทได้ ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื$อง
นอกจากนี >บริ ษัทฯ
ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์การสือ$ สารเพื$อให้ สามารถสือ$ สารกับผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ว
รวมถึงสร้ างความเข้ าใจที$ดีแก่ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เช่น จัดงานแถลงข่าวผลการดําเนินงานบริษัทฯ ประจําไตรมาสแก่
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื$อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทังในประเทศ
>
และต่างประเทศ มีการสือ$ สารการดําเนินงานที$รับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้ อม (Corporate Social Responsibility:
CSR) การสร้ างความสัมพันธ์ที$ดีกบั ชุมชน และการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสียที$มตี อ่
บริ ษัทอย่างสมํ$าเสมอ รวมถึงการทําแบบสํารวจความพอใจของลูกค้ า การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อ
องค์กร เพื$อนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
1.4) ความเสียงจากการไม่ ส ามารถเพิมปริม าณสํารองถ่ านหิน ในเชิงพาณิช ย์ ไ ด้
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีปริ มาณสํารองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจํานวนรวม 718.42 ล้ านตัน แบ่งเป็ นปริ มาณสํารองถ่านหินของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียจํานวน
197.46 ล้ านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียจํานวน 347.50 ล้ านตัน และจากเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 173.46 ล้ านตัน ปริ มาณสํารองถ่านหินดังกล่าวได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยบริ ษัทที$ปรึกษาที$อิงตาม
มาตรฐานการจัดทํารายงานของ The Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรื อที$
เรี ยกว่า “2012 JORC Code” บริ ษัทฯ มีแผนในการตรวจสอบประเมินปริ มาณสํารองถ่านหินในกรณีที$ปัจจัยเชิงพาณิชย์
มีการเปลีย$ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญและมีแนวโน้ มทีจ$ ะส่งผลกระทบต่อปริ มาณสํารองถ่านหินที$มอี ยู่ ปั จจัยเชิงพาณิชย์
ดังกล่าวนี >รวมถึงแนวโน้ มราคาถ่านหิน ปั ยจัยด้ านต้ นทุน แลพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน ตลอดเวลาที$ผา่ น
มา บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญด้ านการนําเทคโนโลยีการผลิตที$มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื$อลดต้ นทุน นอกจากนี >ยังคงศึกษา
แผนการซื >อเหมืองแหล่งใหม่เพื$อเพิ$มปริ มาณสํารองถ่านหินหรื อเพือ$ ให้ มีอายุของเหมืองที$ยาวขึ >น
1.5) ความเสียงจากการลงทุน ในธุร กิจ ใหม่
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการความเสีย$ งนี >เพื$อให้ มนั$ ใจว่าธุรกิจใหม่ที$เข้ าไปลงทุนสามารถสร้ างมูลค่ารวมให้ กบั องค์กรไม่
น้ อยกว่าที$คาดการณ์ไว้ ก่อนการพัฒนาหรื อเข้ าซื >อธุรกิจนัน> โดยกําหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขันตอน
>
มี
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คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึง$ ประกอบด้ วยผู้บริ หารและผู้เชี$ยวชาญที$เกี$ยวข้ องในแต่ละด้ าน
พิจารณาและให้ ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ
เช่น
ความสอดคล้ องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
ผลตอบแทนการลงทุนให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของบริ ษัทฯ การประเมินความเสีย$ งของโครงการ เป็ นต้ น นอกจากนี >บริ ษัทฯ
มุง่ เน้ นการบริ หารงานให้ เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริ ษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้ านทรัพยากร
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทังการจั
>
ดโครงสร้ างให้ เหมาะสม เพื$อให้ สามารถบริ หารการเปลีย$ นแปลง และให้
การลงทุนในกิจการใหม่นนเป็
ั > นไปอย่างราบรื$ นสามารถสร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะยาว และให้ ผลตอบแทนตามแผน
กลยุทธ์ที$วางไว้ โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที$เปลีย$ นแปลง เพือ$
รองรับห่วงโซ่อปุ ทานจากต้ นนํ >าถึงปลายนํ >า และสร้ างความหลากหลายทางธุรกิจให้ มคี วามเป็ นมิตรต่อสิง$ แวดล้ อมมาก
ขึ >น รวมทังนํ
> าเอาทักษะและจุดแข็งต่างๆ ที$มีอยูม่ าต่อยอด รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื$อง ซึง$ จะเห็นได้ จาก
การที$บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปนและในสาธารณรั
ุ่
ฐประชาชนจีน และ
ธุรกิจการผลิตก๊ าซธรรมชาติจากชันหิ
> นดินดานในสหรัฐอเมริ กา
2. ความเสียงทางการเงิน
2.1) ความเสียงจากการไม่ ส ามารถจัด หาเงิน ทุน ได้ ต ามแผนการลงทุน
บริ ษัทฯ บริ หารความเสีย$ งนี >เพื$อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้ นทุนที$
เหมาะสมตามโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ และสร้ างการเติบโตตามแผนการลงทุนด้ วยการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(Financial Strategy) ที$สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้ สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันใน
เรื$ องของแหล่งเงินทุนทังภายในและภายนอกบริ
>
ษัท และเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน เพื$อให้ มีแหล่ง
เงินทุนสํารองอย่างต่อเนื$อง และจะทําให้ บริษัทฯสามารถบริ หารกระแสเงินสดเข้ าให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื$องและสมํ$าเสมอ
รวมไปถึงการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที$มีตอ่ สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด
2.2) ความเสียงจากอัต ราแลกเปลียน
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย$ ง เพื$อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย$ นทังที
> $
ระดับบริ ษัทฯ และระดับกลุม่ บริษัทที$ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยการสร้ างสมดุล
ระหว่างสินทรัพย์และหนี >สินที$เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging) บริ หารรายได้ กบั รายจ่ายทีเ$ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศให้ สอดคล้ องกัน และการทําสัญญาซื >อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตามประมาณการรายได้ ค่าใช้ จา่ ย
และการชําระหุ้นกู้ รวมทังใช้
> เครื$องมือทางการเงินตามความเหมาะสม
โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีหนี >สินที$เป็ นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้ อยละ 18 หนี >สินที$เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 71 สกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียในสัดส่วนร้ อยละ 10 และที$เป็ นสกุลเงินหยวนใน
สัดส่วนร้ อยละ 1 รวมถึงการระดมเงินทุนในสกุลดอลลาร์ หรือแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื$อใช้ ในการลงทุนต่อใน
ต่างประเทศ
2.3) ความเสียงจากอัต ราดอกเบีย5
บริ ษัทฯ บริ หารความเสีย$ งจากอัตราดอกเบี >ย โดยติดตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี >ยในตลาดโลกและในประเทศ
ไทย จัดสรรเงินกู้ทงระยะสั
ั>
นและระยะยาวทั
>
งในส่
> วนที$เป็ นอัตราดอกเบี >ยคงที$และอัตราดอกเบี >ยลอยตัว ในสัดส่วนที$
สอดคล้ องกับประเภทการลงทุนของกิจการ
รวมถึงมีการพัฒนาการใช้ เครื$ องมือทางการเงินเพือ$ สร้ างทางเลือกในการ
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จัดหาแหล่งเงินทุน และการบริ หารโครงสร้ างหนี >ในทุกประเทศที$ไปลงทุนให้ เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง$ ใช้ ใน
การลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี >ยและสอดคล้ องต่อแนวโน้ มของสถานการณ์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเงินกู้อตั ราดอกเบี >ยคงที$และอัตราดอกเบี >ยลอยตัวอยูท่ ี$ร้อยละ 70 และ 30
ตามลําดับ
2.4) ความเสียงในด้ านภาษีอ ากร
เพื$อลดความเสีย$ งด้ านภาษี อากร บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทเสียภาษี อากรอย่างถูกต้ องและภายในระยะเวลาตามที$
กฏหมายกําหนด บริษัทฯ จัดทําระเบียบปฏิบตั ิด้านภาษี อากรเพื$อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการเสียภาษี อย่างครบถ้ วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้ างการลงทุนอย่างสมํา$ เสมอ และกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารที$
รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย$ นแปลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศอย่างใกล้ ชิด ทังระดั
> บ
รัฐบาลกลางและท้ องถิ$น รวมถึงว่าจ้ างบริษัทที$ปรึกษาด้ านกฎหมายท้ องถิ$น เพื$อให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
ในกรณีเกิดข้ อพิพาททางภาษีกบั หน่วยงานราชการ บริ ษัทฯ จะให้ ข้อมูลทางภาษี ทถี$ กู ต้ องตามข้ อเท็จจริงในการดําเนิน
ธุรกิจให้ แก่หน่วยงานราชการ
และในกรณีจําเป็ นจะจ้ างที$ปรึกษาทางภาษี ที$มคี วามเชี$ยวชาญมาแสดงความเห็นและ
ดําเนินการในข้ อพิพาทดังกล่าว
2.5) ความเสียงจากความผัน ผวนของราคาถ่ านหิน และนํา5 มัน
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที$ราคาถ่านหินและนํ >ามันมีความผันผวนซึง$ มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ โดย
บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสีย$ งโดยจัดตัง> Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื$อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคลือ$ นไหวของราคาถ่านหินและนํ >ามัน และเข้ าดําเนินการบริ หารความเสีย$ งโดยใช้ เครื$ องมือประเภท
อนุพนั ธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้ า (Coal Swap) และซื >อนํ >ามันล่วงหน้ า (Gas Oil Swap) เพื$อลดผลกระทบ
ในทางลบที$อาจจะเกิดขึ >น นอกจากนันบริ
> ษัทฯ ได้ ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้ มราคาอย่าง
ใกล้ ชิด เพื$อเลือกช่วงเวลาที$เหมาะสมในการตกลงราคาซื >อขายถ่านหินกับลูกค้ าที$ทาํ สัญญาไว้ กบั บริ ษัทฯ พร้ อมทัง>
พิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที$และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้ เหมาะสมกับ
สภาวะตลาดในขณะนัน>
3. ความเสียงด้ านปฎิบ ตั ิก าร (Operating Risk)
3.1) ความเสียงในธุร กิจ ถ่ านหิน
3.1.1) ความเสีย$ งในด้ านการส่งมอบสินค้ า
เพื$อให้ มนั$ ใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตามกําหนดเวลา ตามคุณภาพ และตาม
ปริ มาณที$สญ
ั ญากับลูกค้ าไว้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสีย$ งดังต่อไปนี >
- ปรับปรุงการสือ$ สารระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายขายในการวางแผนการผลิตถ่านหินและการขาย
ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื$อให้ บริ ษัทฯ สามารถปรับเปลีย$ นกลยุทธ์ในการขายทังเชิ
> ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพได้ ทนั ต่อสถานการณ์ทเี$ ปลีย$ นแปลงไป
- ปรับปรุงระบบสายพานลําเลียงถ่านหิน (Loading System) และจากกองถ่านหิน (Reclaim System)
ที$ทา่ เรื อบุนยุท (Bunyut) ทําให้ สามารถลดระยะเวลาการลําเลียงถ่านหินลงเรื อต่อลํา
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- ติดตังระบบตรวจจั
>
บแม่เหล็ก (Magnetic catcher) ที$สายพานลําเลียงก่อนลงเรื อรวมถึงการใช้
มาตรการสืบกลับเพื$อแก้ ไขสาเหตุที$แท้ จริ ง
- ปรับปรุงกระบวนการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) โดยใช้ ระบบการวางแผน
เพื$อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทีเ$ หมาะสมที$สดุ (Optimization System) เพื$อเป็ นแนวทางให้ ฝ่าย
ปฏิบตั ิทําการปรับเปลีย$ นแผนการผลิตล่วงหน้ าได้ อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กบั ความต้ องการในการ
ส่งมอบถ่านหินในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กําหนดปริ มาณสินค้ าคงคลังตํา$ สุด (Safety Stock) เพื$อลดความรุนแรงของความไม่แน่นอนความ
ต้ องการและสถานการณ์การผลิตในแต่ละช่วงเวลา
- ปรับปรุงคุณภาพถนนที$ใช้ เป็ นเส้ นทางลําเลียงขนส่งถ่านหินอย่างต่อเนื$อง
3.1.2) ความเสีย$ งด้ านต้ นทุนการผลิตที$สงู ขึ >น
เพื$อเพิ$มโอกาสในการทํากําไรของบริ ษัทฯ ต้ นทุนเป็ นปั จจัยสําคัญที$สง่ ผลต่อผลประกอบการ ดังนันบริ
> ษัท
จึงให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสีย$ งต้ นทุน เพื$อให้ มนั$ ใจว่าผลการดําเนินงานและผลตอบแทนที$จะได้ รับจาก
การลงทุนเป็ นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสีย$ งโดยวิเคราะห์การใช้ ต้นทุนในแต่
ละกิจกรรม วางแผนการจัดการกระบวนการผลิตในภาพรวมให้ มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ >น บริ ษัทฯ ได้ มี
การบริ หารความเสีย$ งดังต่อไปนี >
- วางแผนลําดับการขุดถ่านหินเพื$อลดระยะทางในการขนดินและลําเลียงถ่านหินให้ น้อยที$สดุ
และ
วางแผนการผลิตเพื$อให้ ปริ มาณการกองถ่านหินอยูใ่ นระดับที$เหมาะสม
- ศึกษาเทคโนโลยีอื$นเพิ$มเติมสําหรับการลําเลียงขนส่งถ่านหิน เช่น ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการปรับใช้
ระบบสายพานลําเลียงไฟฟ้าทางบก (Electric Overland Conveyors System) ที$เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย
- ปรับปรุงระบบบดและลําเลียงวัสดุภายในบ่อเหมือง (In-Pit Crushing and Conveying: IPCC) ใน
พื >นที$การผลิตฝั$งตะวันออกของเหมือง Indominco เพื$อลดระยะทางลําเลียง โดยสามารถเพิม$ ความ
พร้ อมใช้ งานของเครื$ องจักร (Machine Availability) ได้ สงู กว่าแผนที$วางไว้
- ลดภาระจากข้ อตกลงการจ่ายขันตํ
> $าของการขนส่งทางรถไฟให้ ตาํ$ ที$สดุ (Take-or-Pay Obligations)
เพื$อลดต้ นทุนในการขนส่งถ่านหินไปยังท่าเรื อทางตอนเหนือของมลรัฐ New South Wales ในประเทศ
ออสเตรเลีย
- ลดต้ นทุนค่าเชื >อเพลิงสําหรับการขนส่งถ่านหินด้ วยเรื อลากจูง รวมถึงการเจรจาต่อรองกับคูค่ ้ าในการ
ปรับโครงสร้ างสัญญาว่าจ้ างขนส่งถ่านหินทางเรื อ เพื$อให้ สะท้ อนต้ นทุนค่าเชื >อเพลิงที$แท้ จริ ง
- จัดทําโครงการเพิ$มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนแบบบูรณาการ (Step Change Program) ในเหมือง
ประเทศอินโดนีเซียและในประเทศออสเตรเลีย
- จัดให้ มีการอบรมการขับขี$เครื$ องจักรหนักอย่างประหยัดพลังงานให้ แก่พนักงานอย่างสมํา$ เสมอ รวมทัง>
การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื$ องกําเนิดไฟฟ้า และการบริ หารจัดการนํ >าภายในพื >นที$เหมือง
เพื$อให้ มกี ารใช้ ปั•มนํ >าน้ อยที$สดุ
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3.1.3) ความเสีย$ งด้ านการดําเนินงานของผู้รับเหมา
การดําเนินงานของผู้รับเหมามีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อการผลิตและผลประกอบการของเหมือง
ถ่านหิน โดยความเสีย$ งหลัก ได้ แก่ ความเสีย$ งที$ผ้ รู ับเหมาไม่สามารถดําเนินงานได้ ตามแผนอันเนื$องมาจากปั ญหา
ต่างๆ เช่น การติดตังและใช้
>
เครื$องจักรไม่เป็ นไปตามกําหนด การซ่อมบํารุงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน การวางแผน
กระบวนการทํางานของผู้รับเหมาที$ขาดประสิทธิภาพ และปั ญหาศักยภาพแรงงานทังเชิ
> งประสิทธิภาพและปริ มาณ
บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสีย$ งโดยมีขนตอนการคั
ั>
ดเลือกผู้รับเหมาที$เหมาะสมก่อนการว่าจ้ างผู้รับเหมา มีการ
ตรวจสอบประวัติผลงาน คุณภาพและความน่าเชื$อถือของผู้รับเหมา และหลังการว่าจ้ างบริษัทฯ มีการติดตามการ
ดําเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ ชิด โดยผ่านระบบบริ หารผู้รับเหมา (Contractor Management System หรื อ
CMS) นอกจากนี >บริ ษัทฯ ได้ นําหลักการบํารุงรักษาแบบทวีผลแบบทุกคนมีสว่ นร่วม (Total Productive
Maintenance: TPM) มาช่วยในการระบุปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานต่างๆ อย่างยัง$ ยืน โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทังหน่
> วยงานภายในบริ ษัทและผู้รับเหมา เพื$อร่วมกันหาแนวทางป้องกันก่อนที$ปัญหาจะเกิดขึ >น
3.2) ความเสียงในธุร กิจ ไฟฟ้ า
3.2.1) ความเสีย$ งด้ านผู้รับซื >อไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็ นการลงทุนภายใต้ โครงสร้ างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้ สญ
ั ญาซื >อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟ้าหงสาเป็ นสัญญาซื >อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศเพื$อจําหน่ายให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว นอกจากนี >
ราคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอน อันเนื$องมาจากการที$มีข้อกําหนดราคาและข้ อกําหนดปริ มาณรับซื >อไฟฟ้าซึง$ ได้ วาง
โครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าที$สามารถปรับตามราคาเชื >อเพลิง อัตราแลกเปลีย$ นเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตาม
เงื$อนไขของสัญญาซื >อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงมีความเสีย$ งตํ$าในเรื$ องการรับซื >อไฟฟ้า
ขณะที$ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีสญ
ั ญาซื >อขายไฟฟ้าระยะยาวรองรับเหมือนกับธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมของบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าที$มีประสิทธิภาพสูง
จึงได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาล โดยได้ รับสิทธิการจัดจําหน่ายแต่ผ้ เู ดียวในการขายไอนํ >าและความร้ อนในเขตพื >นที$
ที$ได้ รับอนุญาต รวมทังได้
> รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้ แก่การไฟฟ้าท้ องถิ$น ตลอดจนได้ รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลท้ องถิ$น ซึง$ เป็ นปั จจัยสําคัญที$สามารถนํามาใช้ ในการบริหารความเสีย$ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี >
จากนโยบายการเพิม$ ประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานและนโยบายเกี$ยวกับการรักษาสิง$ แวดล้ อมของรัฐบาลจีน ทํา
ให้ มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที$เกี$ยวข้ องซึง$ มีผลกระทบต่อการดําเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการความเสีย$ งด้ วยมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานภายใน
โรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิง$ แวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลจีนโดยในปี 2559 ธุรกิจ
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าและขายไอนํ >ามากกว่าแผนที$ตงไว้
ั>
3.2.2) ความเสีย$ งด้ านการจัดหาถ่านหิน
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ ทําสัญญาซื >อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสญ
ั ญาซื >อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินราย
ใหญ่ที$มีความน่าเชื$อถือ
โดยได้ กําหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้ อย่างชัดเจนเพื$อให้ เพียงพอต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าตามสัญญากับทางการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดังนันความเสี
>
ย$ งในการจัดหาถ่านหินที$มี
หน้ า 73

คุณภาพตามที$ต้องการนันอยู
> ใ่ นระดับที$ตํ$า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจําเป็ นทีจ$ ะต้ องจัดหาถ่าน
หินนอกเหนือจากสัญญาซื >อถ่านหินระยะยาวบ้ างในบางช่วงเวลา เช่น ในกรณีที$ผ้ ผู ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบ
ถ่านหินตามแผนการผลิตที$ได้ วางไว้ ได้ อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น เหตุการณ์นํ >าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น ซึง$ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ >น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจัดซื >อถ่านหินจากผู้ผลิต
รายอื$นในตลาดซื >อขายถ่านหินทัว$ ไปได้ ในอดีตที$ผา่ นมาปริมาณการซื >อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนันเคย
>
อยูส่ งู สุดไม่เกินร้ อยละ 5 ของปริ มาณความต้ องการทีใ$ ช้ ในการผลิตในแต่ละปี ซึง$ ถือว่าเป็ นปริ มาณที$น้อยและไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั ต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี >โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ ติดตามสถานการณ์การผลิต
ถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดต่อเนื$อง
โรงไฟฟ้าหงสาได้ เช่าสัมปทานการทําเหมืองถ่านหินลิกไนต์จากบริ ษัทในกลุม่ ที$ได้ รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวเพื$อ
เป็ นแหล่งเชื >อเพลิงให้ โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเริ$ มโครงการได้ มีการศึกษาปริ มาณ คุณภาพ แผนการผลิตและ
แผนการขนส่งถ่านหินที$จะใช้ ในโรงไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ
ส่งผลให้ ความเสีย$ งในการเข้ าถึงแหล่งถ่านหินที$มี
คุณสมบัติตามที$ต้องการนันอยู
> ใ่ นระดับที$ตํ$าและสามารถบริ หารจัดการควบคุมต้ นทุนให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิต
โดยโรงไฟฟ้า นอกจากนี > บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมแผนการสํารองปริ มาณถ่านหินไว้ ในพื >นที$เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ
เพื$อรับมือกับสถานการณ์ที$อาจจะเกิดขึ >นซึง$ อาจส่งผลให้ การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนือ$ ง เช่น สภาพดิน
ฟ้าอากาศที$ไม่เอื >ออํานวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้ าจากการขนส่ง อุบตั ิเหตุ และปั จจัยอื$นๆ เป็ นต้ น
สําหรับโรงไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึง$ ได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางด้ านนโยบายที$
เกี$ยวข้ องกับธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึง$ เป็ นผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่ที$สดุ ของโลก
ส่งผลให้ ราคา
ถ่านหินผันผวนในปี 2559 โดยราคาได้ เริ$มปรับตัวขึ >นอย่างต่อเนื$องตังแต่
> เดือนสิงหาคม 2559 จากนโยบายที$รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนทําการลดการผลิตถ่านหินตามเป้าหมาย 500 ล้ านตันในช่วง 5 ปี ข้างหน้ าส่งผลให้ ราคา
ถ่านหินปรับตัวสูงขึ >นอย่างรวดเร็ว ทําให้ มคี วามเสีย$ งต่อต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชน
จีน บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสีย$ งโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดและวางแผนการจัดซื >อให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนและแผนการผลิต อีกทังบริ
> ษัทฯ ได้ ตกลงทําสัญญาซื >อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าบางรายโดยกําหนด
โครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าและไอนํ >าที$สามารถปรับราคาขายตามต้ นทุนเชื >อเพลิงในขณะนันเพื
> $อลดความเสีย$ ง
ดังกล่าว
3.2.3) ความเสีย$ งทางด้ านการผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าหงสามีความเสีย$ งที$อาจไม่สามารถเดินเครื$ องเพื$อผลิตไฟฟ้าได้ ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจาก
เครื$ องจักรอุปกรณ์หรื อบุคลากรเนื$องจากเป็ นช่วงเริ$ มต้ นของการเดินเครื$ องเชิงพาณิชย์ บริ ษัทฯ บริ หารความเสีย$ ง
ดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื$ องโรงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและใกล้ ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการทํางานของระบบ
จัดเตรี ยมอะไหล่ที$สาํ คัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้ เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรโดยการจัดอบรม และการแบ่งปั นความรู้ระหว่างกลุม่ บริษัทฯ
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3.2.4) ความเสีย$ งทางด้ านงานก่อสร้ างและบริ หารโครงการ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการความเสีย$ งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็ นอย่างดี ทําให้ สามารถเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในมณฑลซานตงจํานวน 90 เมกะวัตต์บริ ษัทฯ ได้
ติดตามความคืบหน้ าของโครงการอย่างใกล้ ชิด
และมีการประสานงานกับผู้รับเหมางานก่อสร้ างให้ มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นไปตามที$ตกลงในสัญญาว่าจ้ าง
3.2.5) ความเสีย$ งจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปั จจัยหลักที$มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ แก่ ปริ มาณความเข้ มแสงแดด และ
ปริ มาณการสูญเสียที$เกิดขึ >นในระบบของการผลิต โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสีย$ งโดยใช้ ข้อมูลทางสถิติของ
ปริ มาณความเข้ มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริ มาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนตํ
ั > า$ ที$คาดว่าจะผลิตได้ แล้ ว
นํามาเปรี ยบเทียบกับผลผลิตที$ได้ จริ ง รวมถึงมีการเลือกใช้ เทคโนโลยีชนนํ
ั > าสําหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสมํ$าเสมอ เพื$อให้ มนั$ ใจว่าการสูญเสียทีจ$ ะเกิดขึ >นในระบบน้ อยกว่า
ระดับที$ยอมรับได้ ของบริษัทฯ
3.3) ความเสียงในธุร กิจ ผลิต ก๊ าซจากหิน ดิน ดาน (Shale Gas)
ความเสีย$ งจากความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติ
เนื$องด้ วยบริษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจผลิตก๊ าซจากชันหิ
> นดินดาน ซึง$ ได้ ลงทุนไปแล้ วในแหล่งก๊ าซ
มาร์ เซลลัส (Marcellus Shale) ที$ตงอยู
ั > ใ่ นรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังนันความผั
>
นผวนของราคาก๊ าซ
ธรรมชาติจึงเป็ นปั จจัยหลักที$จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน ตลอดปี 2559 ราคาก๊ าซธรรมชาติมีความผัน
ผวนเป็ นอย่างมาก โดยราคาก๊ าซธรรมชาติเฉลีย$ ตลอดทังปี
> นนสู
ั > งกว่าที$บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ที$ระดับ 2.5 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อล้ านบีทียู (USD/MMBtu) ขณะที$ราคาซื >อขายล่วงหน้ าที$ตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX)
ณ วันทําการ
สุดท้ ายของปี นนอยู
ั > ท่ ี$ 3.72 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อล้ านบีทียู เพื$อเป็ นการป้องกันความเสีย$ งที$อาจจะเกิดจากความผัน
ผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติ โดยใช้ เครื$ องมือประเภทอนุพนั ธ์ทางการเงินในการขายก๊ าซธรรมชาติลว่ งหน้ า (Gas
Collar) คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของปริ มาณการผลิตที$ได้ รับจากแหล่งก๊ าซมาร์ เซลลัส
ความเสีย$ งจากการดําเนินการผลิตของผู้ผลิต
เนื$องจากการลงทุนของบริ ษัทฯ ในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเป็ นการลงทุนผ่านกองทุนนัน> บริ ษัทฯ มีบทบาท
หน้ าที$ในการอนุมตั ใิ นเรื$ องของงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปี ที$ได้ ตกลงร่วมกับผู้ผลิตและผู้ร่วมลงทุน
รายอื$นๆ ตามที$ได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ทังนี
> >บริ ษัทฯ ไม่มีอาํ นาจในการควบคุมปริ มาณการผลิตหรื อกิจกรรมที$
เกี$ยวข้ องกับการผลิต ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย$ งในเรื$ องผลการดําเนินงานของผู้ผลิต อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีการ
บริ หารความเสีย$ งดังกล่าวในขันตอนของการเลื
>
อกสินทรัพย์ที$มีบริ ษัทผู้ผลิตที$มีคณ
ุ ภาพควบคูไ่ ปกับการเลือก
สินทรัพย์ที$ดี นอกจากนี >ภายหลังจากที$ได้ เข้ าไปลงทุนแล้ ว การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในแต่ละเดือนและการ
รักษาความสัมพันธ์ทดี$ ีกบั บริ ษัทผู้ผลิตสามารถช่วยลดความเสีย$ งจากการดําเนินงานได้ สว่ นหนึง$ ด้ วย
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3.4) ความเสียงด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิงแวดล้ อ ม
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในเรื$ องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง$ แวดล้ อมเป็ นอย่าง
มาก ซึง$ นับได้ วา่ เป็ นปัจจัยสําคัญที$สง่ ผลต่อการพัฒนาที$ยงั$ ยืนของบริ ษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ กําหนด
นโยบายการพัฒนาทีย$ งั$ ยืน (Sustainable Development Policy) เพื$อเป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้ าน
ความปลอดภัยและสิง$ แวดล้ อมโดยได้ แต่งตังคณะกรรมการการพั
>
ฒนาที$ยงั$ ยืน (Sustainable Development
Committee) เพื$อทําหน้ าที$กํากับดูแลและตรวจสอบผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง$ แวดล้ อมภายใน
องค์กร และมอบหมายให้ หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิง$ แวดล้ อม และพัฒนาชุมชน (Health, Safety,
Environment and Community Development : HSEC) มีหน้ าที$และความรับผิดชอบหลักในการบริ หารจัดการ
ประสานงาน และให้ การสนับสนุนแก่หน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริษัทเพื$อให้ การดําเนินงานด้ านอาชี
วอนามัย ความปลอดภัยและสิง$ แวดล้ อมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้ องกับนโยบายที$ได้ วาง
เอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้ มงุ่ มัน$ นําเอามาตรฐานสากล ได้ แก่ ระบบการจัดการด้ านคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิง$ แวดล้ อม (ISO 14001) มา
ประยุกต์ใช้ ในหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริ ษัทอย่างต่อเนื$อง
3.4.1) ความเสีย$ งด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ วยลักษณะของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าซึ$งมีกิจกรรมที$ใช้ เครื$ องจักรและยานพาหนะจํานวน
มาก จึงทําให้ มีความเสีย$ งที$อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานเกี$ยวกับเครื$ องจักรและยานพาหนะมากด้ วยเช่นกัน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามนโยบายส่งเสริ มและรณรงค์การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื$อความปลอดภัยกับ
พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างต่อเนื$อง ภายใต้ หลักการ “3 ZEROs” อันประกอบด้ วย
1) Zero Incident : โดยการป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรมและสภาพการทํางานที$ไม่ปลอดภัย
2) Zero Repeat : โดยการทําทุกอย่างที$จําเป็ นในการแก้ ไขที$สาเหตุ เพื$อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุซํ >าใน
กรณีเดิม
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
และเข้ มงวด
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มี การดําเนินงานด้ านความปลอดภัย เพื$ อป้องกันและลดอุบัติเหตุที$อาจจะเกิ ดขึน> จากการ
ทํางาน ดังนี >
- การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- บริ ษั ทฯ ได้ ดําเนิน การจัด ประชุม HSEC Summit (Health, Safety, Environment and Community
Summit) เป็ น ปี ที$ 6 ติดต่อกัน เพื$อ แบ่งปั น ผลการดําเนิน งาน แลกเปลี$ยนความรู้ และระดมความ
คิ ด เห็ น จากผู้บ ริ ห ารระดับ สูงของกลุ่ม บริ ษั ท ทั$ว ทุก ภูมิ ภ าค เพื$ อกํ าหนดทิ ศ ทางและวางแผนการ
ดําเนินงานด้ านความปลอดภัยตามนโยบาย
- การบูรณาการระบบความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยเข้ าด้ วยกัน เพื$อมองภาพอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยเป็ นองค์รวมเดียว
- การกําหนดตัวชีว> ดั ด้ านวัฒนธรรมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื$อประเมินศักยภาพด้ าน
ความปลอดภัยขององค์กรและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื$อง
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- การเพิ$มตัวชี >วัดตาม (Lagging Indicator) ด้ านอาชีวอนามัย เช่น อัตราการป่ วยหรื อเป็ นโรคเนื$องจาก
การทํางาน (Occupational Disease Rate)
- การเยี$ยมชมและขอคําแนะนําแนวปฏิบตั ิที$ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้าใน
กลุม่ บริ ษัทฯ เพื$อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที$ดีภายในองค์กร
- มีการอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที$ความปลอดภัยระดับบริ หารให้ กบั ผู้บริ หารตังแต่
> ระดับผู้อํานวยการสาย
ขึ >นไป และหลักสูตรเจ้ าหน้ าที$ความปลอดภัยระดับหัวหน้ างานให้ กบั ผู้จดั การและพนักงานเข้ าใหม่
- สื$อ สารด้ า นความปลอดภัย ผ่ า นทางสื$ อ ต่ า งๆ คื อ อี เมล์ "Safety Girls" และผ่า นวี ดี โอเตื อ นภัย ที$
โทรทัศน์ประจําแต่ละชัน>
- การเตรี ยมความพร้ อมรองรับเหตุฉกุ เฉิน
บริ ษั ท ฯ ได้ นําเอาระบบการจัด การความต่อ เนื$อ งทางธุรกิ จ (Business Continuity Management System) มา
ประยุกต์ใช้ ภายในองค์กรในช่วงหลายปี ที$ผา่ นมา เพื$อให้ เกิดความพร้ อมที$จะตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินในระดับที$จะ
สามารถดําเนินธุรกิ จต่อไปได้ อย่างต่อเนื$อง และลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรื อเหตุการณ์ วิกฤตทัง> อุบัติเหตุ
ทางด้ านความปลอดภัยและสิ$งแวดล้ อม ภัยธรรมชาติ หรื อวิกฤตการณ์ ที$อาจเกิดขึ >นโดยมนุษย์ที$อาจจะทําให้ การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องหยุดชะงักได้ เช่น อัคคีภยั สารเคมีหกรั$วไหล อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุ
ประท้ วง หรื อจลาจล เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดทําแผนความต่อเนื$องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan) มี ก ารจัด เตรี ย มทรั พ ยากรที$ จํ า เป็ น และมี ก ารซัก ซ้ อ มการปฏิ บัติ เพื$ อ ตอบสนองต่ อ เหตุฉุก เฉิ น ในระดับ
ปฏิบตั ิการและระดับบริ หารเป็ นประจําทุกปี ในปี 2559 ที$สํานักงานกรุ งเทพฯของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการรับรองการ
รั ก ษามาตรฐานระบบการจั ด การความต่ อ เนื$ อ งทางธุ ร กิ จ (ISO22301 Business Continuity Management
System) จากหน่วยงานภายนอก ทังนี
> >แสดงให้ เห็นว่าระบบการจัดการความต่อเนื$องทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
3.4.2) ความเสีย$ งด้ านสิง$ แวดล้ อม
บริ ษั ท ฯ ได้ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานด้ านสิ$ ง แวดล้ อ ม (Environmental Compliance) ให้ เป็ นไปตามที$
กฎหมายกําหนด และมุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ผล (Effective Resource Utilization) เพื$อเป็ นการ
สงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
>
อมด้ านสิง$ แวดล้ อมจากการใช้ ทรัพยากร เช่น
การเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ ประโยชน์ที$ดิน (Land Utilization) การใช้ ทรัพยากร
นํ >าและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็ นต้ น
การติดตามความเปลีย$ นแปลงทางด้ านสิง$ แวดล้ อมเพื$อกําหนดนโยบายขับเคลือ$ นองค์กร
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามความเปลี$ยนแปลงด้ านสิ$งแวดล้ อมที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ตลอดจนห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพื$อเตรี ยมความพร้ อมในการกําหนดนโยบาย และการลงทุน เพื$อรองรับความเปลี$ยนแปลง
ดังกล่าว ในช่วงหลายปี ที$ผ่านมา การเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็ นความท้ าทายครัง> สําคัญ ทังทางด้
>
าน
กายภาพและทางด้ านเศรษฐกิจ เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติอนั มีผลสืบเนื$องมาจากการเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ ขยายวงกว้ างเพิ$มขึ >นทังความถี
>
$และความรุนแรง สังคมมีความคาดหวังในการใช้ พลังงานที$มีการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกลดลงเพื$อบรรเทาผลกระทบที$เกิดขึ >นจากการเปลีย$ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กิจกรรมการผลิตของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ เหมืองถ่านหิน และการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้ อน ล้ วนต้ อง
ใช้ พ ลังงานเป็ น ต้ นทุนหลักในกระบวนการผลิตทัง> สิ >น ส่งผลให้ มีก ารปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกสู่สภาวะ
แวดล้ อมอย่างหลีกเลีย$ งไม่ได้ ซึ$งบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสว่ นร่ วมในการลดการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก จึงได้ กําหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊ าซเรื อนกระจกตังแต่
> ปี 2553 เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพใน
การใช้ พลังงาน การเลือกใช้ เทคโนโลยีที$สะอาด เพื$อลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และอยู่ในระหว่างการ
กําหนดเป้าหมายระยะใหม่ตามข้ อตกลงระดับนานาชาติเช่น COP (Conference of the Parties) ซึ$งจะเกิดขึ >นใน
อนาคต นอกจากนี >บริ ษัทฯ ยังมีการเฝ้าติดตามกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเตรี ยมพร้ อม
รองรั บ การเปลี$ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ ทัง> ทางด้ า นกายภาพ ด้ า นเศรษฐกิ จ รวมถึ งข้ อ ตกลงปารี ส (Paris
Agreement) ซึ$งเป็ นผลจากการประชุมการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี$ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที$ 21 (COP 21) และข้ อตกลงอื$น ๆ ที$ตามมาจาก COP 22 และนโยบายด้ านการใช้ พลังงาน และ
การลดก๊ าซเรื อนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที$บริ ษัทฯ ลงทุน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งนโยบายคาร์ บอน ซึ$งมุ่งเน้ นการจัดการก๊ าซเรื อนกระจกในสามด้ าน
หลัก ได้ แก่ การลดก๊ าซเรื อนกระจก การปรั บ ตัว และการวิ จัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เพื$ อตอบสนองต่อ สังคม
คาร์ บอนตํ$าในอนาคต บริ ษัทฯ ยังได้ มีการกําหนดเป้าหมายการลดก๊ าซเรื อนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 –
2563 จากปี ฐานในปี 2555 โดยตังเป้
> าลดความเข้ มข้ นของก๊ าซเรื อนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที$ร้อยละ 25
และการผลิตไฟฟ้าร้ อยละ 15
นอกจากนี > ในการวางแผนการลงทุน บริ ษั ทฯ ได้ มองหาโอกาสในการลงทุน ในพลังงานทดแทน และ
พลังงานทางเลือกอื$นๆ เพื$อลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมคาร์ บอน
ตํ$า โดยเฉพาะอย่างยิ$งในประเทศจีนซึง$ ได้ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการลดก๊ าซเรื อนกระจก เพิ$มสัดส่วนของการใช้
พลังงานทดแทนขึ >นเป็ นร้ อยละ 15 ของการใช้ พลังงานทังหมดในอี
>
กห้ าปี ข้างหน้ า
การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิง$ แวดล้ อม (Environmental Compliance)
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายด้ านสิง$ แวดล้ อมที$บงั คับใช้
และข้ อกํ าหนดของมาตรฐานอื$น ๆ ที$เกี$ ยวข้ องซึ$งมีผลผูกพันต่อบริ ษัทฯ เช่น กฎหมายที$ เกี$ ยวข้ องกับการรักษา
คุณ ภาพสิ$งแวดล้ อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้ อม ซึ$งเป็ นเงื$อนไขที$กําหนดในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้ านสิ$งแวดล้ อม โดยในปี ที$ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้ องตามข้ อกําหนดมาตรฐานด้ าน
สิ$งแวดล้ อมในเกณฑ์ ดีและมีพัฒ นาการอย่างต่อเนื$อง บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการจัดการปั จจัยความเสี$ยงที$ สําคัญ ซึ$ง
ประกอบด้ วย
- การจัดการปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดิน บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผลกระทบเป็ น
ลําดับแรก โดยทําการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้ มากที$สดุ และฟื น> ฟูสภาพดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน
และไม้ ยื น ต้ น โดยเร็ วที$ สุด ในพื น> ที$ ที$ เสร็ จสิน> กิ จ กรรมการถมและปรั บ หน้ าดิ น แล้ ว เพื$ อ ลดการชะล้ า ง
พังทลายของดินและฟื น> ฟูการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ตอ่ ไป
- การจัดการนํ >า บริ ษัทฯ มีโครงการลดการใช้ นํ >าในกระบวนการผลิต มีการใช้ ระบบบําบัดนํ >าเสียหลากหลาย
วิธีเพื$อให้ เหมาะกับสภาพพื >นที$ ข้ อจํากัด และคุณภาพนํ >าในแต่ละพื >นที$ เช่น การใช้ บอ่ ตกตะกอน สร้ างบึง
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ประดิ ษ ฐ์ (Constructed Wetland) การจั ด การคุ ณ ภาพของนํ า> ที$ ป ล่ อ ยจากพื น> ที$ เหมื อ งสู่แ หล่ ง นํ า>
สาธารณะ โดยมีการกําหนดดัชนีคณ
ุ ภาพนํ >า คือ สภาพความเป็ นกรดด่าง และความขุน่ ข้ นของตะกอนดิน
สําหรับสภาพความเป็ นกรดด่าง บริ ษัทฯ จัดทํามาตรการป้องกันและแก้ ไขการเกิดนํ >าที$เป็ นกรดจากการทํา
เหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้ นการจัดการตังแต่
> ขนตอนการสํ
ั>
ารวจ การวางแผนผลิต การจัดการ
พื >นที$จนถึงการฟื น> ฟูสภาพของพื >นที$ภายหลังเสร็ จสิ >นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation) มีการ
ใช้ ระบบบําบัดนํ >าแบบชีวภาพด้ วยรางหินปูนไร้ อากาศ (Successive Alkalinity Producing : SAP) เพื$อ
บําบัดสภาพความเป็ นกรดของนํ >าจากการทําเหมือง ทําให้ สามารถลดการใช้ หินปูนได้ ประมาณ ร้ อยละ
50 นอกจากนี >นํ >าที$ผ่านการบําบัดยังสามารถนํามาหมุนเวียนใช้ ในกิจกรรมการทําเหมือง เช่น การสเปรย์
เพื$อช่วยลดฝุ่ น การล้ างถ่านหิน และกิจกรรมในงานฟื น> ฟูสภาพเหมืองเป็ นต้ น บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนสร้ างโรง
บําบัดนํ >าที$เหมืองนิวสแตนในออสเตรเลียเพื$อบําบัดนํ >าที$ไหลออกมาจากชัน> ใต้ ดิน ทําให้ สามารถปล่อย
ออกสู่สาธารณะเพื$อใช้ ประโยชน์ ในชุมชนได้ นอกจากนีบ> ริ ษัทฯ ได้ ทําความสะอาดแม่นํา> โวลังแกมบี
(Wollangambe River) ที$เกิดอุบตั ิเหตุตะกอนดินรั$วไหลลงสู่แหล่งนํ >าที$เหมืองคลาเรนซ์ (Clarence) จน
ได้ รับการยืนยันผลสัมฤทธิŒและเป็ นที$พอใจต่อภาครัฐ โดยจะดําเนินการเฝ้าระวังและบํารุ งรักษาต่อเนื$อง
ไปอีก 2 ปี รวมทังกํ
> าหนดมาตรการด้ านความปลอดภัยเพิ$มเติม เพื$อให้ มนั$ ใจว่าจะสามารถป้องกันเหตุ
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการคุณภาพนํ >าหล่อเย็นที$ใช้ ในโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ใช้ ระบบนํ >าหล่อเย็นกึ$งปิ ดเพื$อลดการแลกเปลีย$ น
นํ >ากับสิ$งแวดล้ อมภายนอกและนํ >าที$จะปล่อยออกสูภ่ ายนอกเพื$อลดการใช้ ทรัพยากรนํ >า มีการออกแบบ
ทางนํา> เพิ$มระยะทางให้ สมั ผัสอากาศนานที$สดุ เพื$อลดอุณ หภูมินํา> ที$จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้ อยู่ใน
ระดับที$กฎหมายกําหนด
- การจัด การคุณ ภาพอากาศเสียที$ ป ล่อยออกจากโรงไฟฟ้า สู่บ รรยากาศ บริ ษั ท ฯ ได้ กํ าหนดดัชนี ชี ว> ัด
คุณภาพอากาศหลัก ได้ แก่ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึง$ บริ ษัทฯ ได้ นําเอา
เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ ามาประยุกต์ใช้ กบั โรงไฟฟ้าทังที
> $อยูใ่ นประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหวั เผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การ
ใช้ หม้ อไอนํ >าเผาไหม้ แบบฟลูอิไดซ์ เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื$อลดซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกําจัดฝุ่ นละอองเถ้ าลอย (Fly-ash) โดยการใช้ เครื$ องดัก
จับ ฝุ่ นแบบใช้ ไฟฟ้ า สถิ ต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้ เทคโนโลยี ดัก จับ ซัล เฟอร์ ได
ออกไซด์ (Flue GasDesulfurization : FGD) แบบกึ$ ง แห้ ง (Semi-dry) และแบบเปี ย ก การกํ า จัด ก๊ าซ
ไน โต รเจ น อ อ ก ไซ ด์ ด้ วย วิ ธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic
Reduction (SCR) รวมทังมี
> ระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื$อง (Continuous Emission Monitoring System
: CEMS) ทัง> ที$ปากปล่อง และชุม ชนรอบโรงไฟฟ้า เพื$อให้ แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณ ภาพอากาศเป็ นไปตาม
มาตรฐานที$ ก ฎหมายกํ าหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที$ สาธารณรัฐ ประชาชนจี น บริ ษั ท ฯ ได้ ดําเนิ น การ
ปรับปรุ งระบบบําบัดอากาศที$มีอยู่เดิมให้ มีประสิทธิ ภาพในการบําบัดอากาศได้ ดียิ$งขึ >น สอดคล้ องกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศที$มีความเข้ มงวดขึ >นอย่างมากเพื$อปรับปรุ งคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดย
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแผนการดําเนินงาน 5 ปี ตังแต่
> 2556 – 2561 มีการลงทุนดําเนินการในโครงการนี >ราว
43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทําให้ สามารถลดมลสารปล่อยออกได้ ตามมาตรฐานที$รัฐบาลจีนกําหนด
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- การจัดการฝุ่ นละอองที$เกิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุ งคุณภาพของ
ถ่านหิน และขนส่งถ่านหิน เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ใช้ มาตรการหลากหลายเพื$อมุง่ เน้ นการจัดการอย่างเหมาะสม
สําหรับแต่ละพื >นที$ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้ นไม้ สร้ างแนวกันลมในพื >นที$ที$มีกิจกรรมที$อาจมีความเสีย$ งใน
การเกิดฝุ่ น การจํากัดความเร็ วของรถที$วิ$งในพื >นที$เหมืองเพื$อลดปริ มาณฝุ่ นละอองและความปลอดภัยใน
การทํ างาน การหมั$น พรมนํ า> บนถนน และสเปรย์ นํ า> รอบกองถ่านหิ น การใช้ ผ้าใบคลุมกองถ่านและ
รถบรรทุกขนส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี > บริ ษัทฯ ยังมีการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นทังในบริ
>
เวณพื >นที$เหมือง คลัง
ถ่านหิน และบริ เวณชุมชนข้ างเคียงอย่างสมํ$าเสมอเพื$อให้ แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่ นละอองที$เกิดจาก
การทําเหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการของเสียอันตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริ ษัทมีมาตรการในการคัดแยกและการกําจัดขยะ
ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื$ อ ให้ แน่ใจว่า ขยะเหล่านัน> จะไม่ ก่อ ให้ เกิ ด ผลกระทบในทางลบต่อ
สิ$งแวดล้ อม โดยเฉพาะของเสียอัน ตราย ซึ$งจัดให้ มีก ารจัดการเพื$ อการกํ าจัดที$ถูกต้ อง สอดคล้ องกับ
ข้ อกําหนดของกฎหมาย ตามที$มีกําหนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ$น ในบางกรณีบริ ษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น
นํ >ามันเครื$ องที$ใช้ แล้ ว แบตเตอรี$ รถยนต์ เถ้ าลอย (Fly Ash) เป็ นต้ น ให้ กบั ผู้รับซื >อที$ได้ รับการอนุญาตจาก
ทางราชการ เพื$อนําไปรี ไซเคิลต่อไป สําหรับเถ้ าลอยที$เกิดจากการเผาไหม้ ถ่านหินเพื$อผลิตไฟฟ้า บริ ษัทฯ
ได้ ขายให้ กบั ผู้รับซื >อเพื$อนําไปประกอบการทําวัสดุก่อสร้ างต่อไป โดยต่อมาได้ มีการแยกขนาดของเถ้ า เพื$อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดและสามารถเพิ$มราคาจําหน่ายได้

การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นส่วนสําคัญในการช่วยรักษาสิง$ แวดล้ อม และลดต้ นทุนการผลิต บริ ษัทฯ
มุง่ เน้ นการบริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1. การเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน$ ในการมีสว่ นร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก จึงได้ ดําเนินโครงการอนุรักษ์ พลังงาน และศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ พลังงานทดแทน
อื$ น ๆ แทนนํ า> มัน ดี เซล รวมถึ ง มองหาโอกาสในการลงทุน ในพลัง งานทางเลื อ กอื$ น นอกจากนี ย> ัง
สนับสนุนการสร้ างโรงผลิตแก๊ สชีวมวลชุมชนในโครงการพัฒนาชุมชนใกล้ พื >นที$เหมือง Kitadin Embalut
(คิทาดิน เอ็มบาลุท) เพื$อให้ ประชาชนได้ เรี ยนรู้ การสร้ างแหล่งพลังงานเพื$อใช้ ประโยชน์ ในชุมชน จน
กลายเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ สําหรับผู้ที$สนใจ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกต่อ
สาธารณะผ่ า นโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงานการพัฒ นาที$ ยั$ง ยื น เป็ น
ประจําทุกปี
2. การลดการใช้ เชื อ> เพลิ ง ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และไอนํ า> ด้ วยการนํ า เทคโนโลยี โ รงไฟฟ้ า ที$ มี
ประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะตํ$าและเป็ นมิตรต่อสิ$งแวดล้ มมาใช้ กบั โรงไฟฟ้า (High Efficiency Low Emission:HELE) มาใช้ ในโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (Shanxi Lu Guang) ซึง$ คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการ
ในปี 2561 นอกจากนี >ยังมีการปรับปรุงสภาพเครื$ องจักรในโรงไฟฟ้าอื$นๆ และมีการนําก๊ าซเสียที$เกิดจาก
กระบวนการผลิตเหล็กของลูกค้ ามาใช้ เป็ นเชื >อเพลิงทดแทนถ่านหินซึ$งทําให้ สามารถลดก๊ าซเรื อนกระจก
ได้ อีกทางหนึง$
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3. การใช้ ประโยชน์ ที$ ดิ น และความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity) บริ ษั ท ฯ ได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการบริ หารจัดการและใช้ ประโยชน์ที$ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยการวางแผนการทํา
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื$อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศน์ให้ น้อยที$สดุ โดยกําหนดให้ มีการวางแผนการฟื น> ฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan)
ตังแต่
> เริ$ มโครงการ ซึ$งสามารถนํามาใช้ ในการฟื >นฟูพืน> ที$และจัดการโครงการพัฒ นาชุมชนได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี เ> พื$ อ ให้ มั$น ใจว่า บริ ษั ท ฯ มี ก ารจัด การความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า ง
เหมาะสม บริ ษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
ได้ ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ เปอร์ โวดาดี (Purwodadi Botanical Gardens) ริ เริ$ มให้ มีโครงการศึกษา
และอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื >นที$เหมือง Bharinto (บาริ นโต) ที$อยู่บนเกาะกาลิมนั ตัน
ตัง> แต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริ ษั ทฯ ได้ ขยายขอบเขตของงานมายังพื น> ที$เหมื อง
Indominco (อินโดมินโค) ซึ$งมีความก้ าวหน้ าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการขยาย
การสํารวจพื >นที$เพิ$มเติมจากที$เคยทําไว้ ก่อนหน้ า เพื$อนําข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการทําแบบจําลองของ
การฟื >น ฟู ส ภาพพื น> ที$ แ ละคื น ความหลากหลายทางชี ว ภาพในอนาคต ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ เริ$ ม
การศึกษาการนําหลักการประเมินผลกระทบทางด้ านความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม โดย
ประเมินผลกระทบที$เกิดจากการดําเนินโครงการ และการฟื น> ฟูสภาพเหมืองให้ อยู่ในเชิงปริ มาณ โดย
คัด เลือกตัวชี ว> ัด ที$เหมาะสมมาใช้ ในการคํ านวณ เพื$ อ ที$ จะสามารถชี ว> ัด ผลกระทบในภาพรวมและ
สามารถวางแผนการฟื น> ฟูในพื >นที$ทําเหมืองและอาจเพิ$มการฟื น> ฟูนอกพื >นที$การทําเหมืองเพื$อเป็ นการ
ชดเชย โดยมีเป้าหมายให้ ตลอดโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ
4. การใช้ ทรัพยากรนํ >า บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญ กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรนํา> มีโครงการลดการใช้ นํา> ใน
กระบวนการผลิต การนํากลับมาใช้ ใหม่ การจําแนกนํ >าผิวดินมิให้ ปะปนกับนํ >าเสีย เป็ นต้ น นอกจากนี >
นํ >าจากการทําเหมืองใต้ ดินที$ผา่ นการบําบัดแล้ ว ยังสามารถใช้ ประโยชน์ในชุมชนได้ อีกทางหนึง$ ด้ วย
3.5) ความเสียงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุม ชน
นอกจากบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับมาตรการการป้องกัน และการลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ ที$
อาจจะเกิดขึ >นต่อชุมชนและสังคม เช่น ผลกระทบด้ านสิง$ แวดล้ อม ผลกระทบด้ านความปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทฯ
ส่งเสริ มกิจกรรมเพื$อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน เพื$อให้ ชมุ ชนรอบข้ างได้ เติบโตและเข้ มแข็งไปพร้ อมกัน ทังนี
> >
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการด้ านต่างๆ เพื$อบริ หารจัดการความเสีย$ งด้ านสังคม ดังต่อไปนี >
- มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ านพั ฒ นาชุ ม ชน ( Community Development Standard Operation
Procedure) ที$ครอบคลุมด้ านการลดความเสี$ยงจากผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ซึ$งทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ด้ านพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิที$ชดั เจน และเป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื >นที$ทํางาน
นอกจากนี > ได้ มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ เพื$อให้ มีความทันสมัย เหมาะกับสภาวะ
ต่างๆ ที$เปลีย$ นไป
- จัดให้ มีพนักงานพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ (Community Development Officer: CDO) เข้ าไปทํางานใน
แต่ละพื >นที$อย่างเพียงพอ ทําให้ สามารถทํางานในโครงการเพื$อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่ วมกับชุมชนได้ อย่าง
ใกล้ ชิด ทังพนั
> กงานเหล่านี >ยังเป็ นกลไกหลักในการสือ$ สารระหว่างบริ ษัทฯ กับชุมชน เพื$อสร้ างความเข้ าใจ
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ต่อกัน และสามารถเห็นสัญ ญาณ หรื อเหตุการณ์ ที$จะเกิดผลกระทบได้ ตัง> แต่ต้น ทําให้ สามารถหาทาง
แก้ ไขหรื อลดผลกระทบนันได้
> อย่างรวดเร็ ว
- การทํางานกับชุมชนด้ วยกระบวนการการมีสว่ นร่วม บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ตังแต่
> การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที$ทําให้ ได้ โครงการที$เหมาะสม ตรงตามความต้ องการของชุมชน และ
สอดคล้ องกับแผนการพัฒ นาของภาครัฐ โดยบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับชุมชนตังคณะกรรมการที
>
$ปรึ กษาการ
พัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที$ประกอบด้ วยตัวแทนจากชุมชน รัฐบาล
ในท้ องถิ$น และบริ ษัทฯ เพื$อร่วมกันวางแผน ดําเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้ าวหน้ า และร่วมกัน
แก้ ไขปั ญหา อุปสรรคต่างๆ เพื$อให้ คนในชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี$ดีขึ >น
- การดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที$ม่งุ สนองตอบความต้ องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้ น
กระบวนการการมีส่วนร่ วมควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื$อนําไปสู่การพัฒนา
ชุมชนให้ พึ$งพาตนเองได้ อย่างยัง$ ยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที$บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนประกอบด้ วย
การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริ มการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริ ม
ด้ านสังคม ศาสนา และวัฒ นธรรมประเพณี การส่งเสริ ม ด้ านสิ$งแวดล้ อ ม และการพัฒ นาโครงสร้ าง
พื >นฐานที$จําเป็ น ซึ$งทําให้ ประชาชนในชุมชนรอบเหมือง และรอบหน่วยธุรกิจของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที$
ดีขึ >น เกิดความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที$ดีกบั บริ ษัทฯ มากขึ >น
- การทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิดกับฝ่ ายอื$นๆ ในบริ ษั ทฯ เพื$อร่ วมกันวางแผน ติดตาม และประเมิน ผล
รวมถึงร่ วมกันป้องกันและแก้ ไข เพื$อลดความเสีย$ งต่อชุมชนและสังคม ที$อาจเกิดจากการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ โดยเฉพาะด้ านสิง$ แวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย และด้ านขนส่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี > ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนได้ เป็ นช่องทางสื$อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างบริ ษัทฯ กับชุมชน และหน่วยงานภายนอกที$
เกี$ยวข้ อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ$น ภาครัฐ สื$อมวลชน ทําให้ ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที$เกิดขึ >นได้
รวดเร็ ว และสามารถประสานงานกับฝ่ ายอื$นๆ ในบริ ษัทฯ เพื$อแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั ท่วงที
- การร่ ว มมื อ กั บ ผู้รั บ เหมาในการทํ า งานด้ านพัฒ นาชุ ม ชน (Contractor cooperation in Community
Development work) ในประเทศอิ น โดนี เซี ย ผู้รับ เหมารายใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ หลายราย มี การทํ างาน
พัฒนาชุมชนควบคูไ่ ปด้ วย บริ ษัทฯ จึงได้ มีการประสานความร่วมมือเพื$อทํางานร่วมกัน ตังแต่
> การวางแผน
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี$ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้ อมูลข่าวสาร ซึ$ง
สามารถทําให้ โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ >น ครอบคลุมผู้ได้ รับประโยชน์มากขึ >น และลดการซํ >าซ้ อนลง
- การติดตามงานของผู้บริ หารแต่ละระดับ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามงานอย่างใกล้ ชิด รวมถึง
การเข้ าไปเยี$ยมชมการดําเนินงานในชุมชนอย่างสมํ$าเสมอและต่อเนื$อง ซึง$ นอกจากได้ เห็นความก้ าวหน้ า
ของโครงการต่างๆ ในพื >นที$จริ ง ได้ พบกับผู้นําและประชาชนในชุมชนแล้ ว ยังได้ ให้ คําแนะนําเพื$อพัฒนา
งานให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ$งขึ >นอีกด้ วย เพื$อให้ มนั$ ใจว่า บริ ษัทฯ มีการดําเนินงานที$รัดกุม มีแผนการ
ทํางานและการบริ หารความเสีย$ งที$ชดั เจน ไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ทังมี
> การสร้ างประโยชน์และความพึงพอใจ
ให้ กบั ชุมชนและสังคมได้ เป็ นอย่างดี
- การสํารวจความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี$ยวข้ องที$มีต่อบริ ษัทฯ (Stakeholder Satisfaction Survey)
งานพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ ที$อินโดนีเซีย มีการจัดทําการสํารวจเป็ นระยะ ทุกๆ 2 ปี ทําให้ บริ ษัทฯ ได้
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ทราบประเด็นความพึงพอใจ จุดอ่อน และความเสี$ยงต่างๆ รวมถึงข้ อเสนอแนะจากชุมชนและผู้เกี$ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ได้ นําผลที$ได้ จากการสํารวจ มาปรับปรุ งการดําเนินงาน เพื$อให้ เกิดประโยชน์และความพึงพอใจ
ของทุกฝ่ ายที$มีสว่ นเกี$ยวข้ อง
4. ความเสียงด้ านการปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบียบ ข้ อ บังคับ และกฎหมายทีเกียวข้ อ ง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายทีเ$ กี$ยวข้ องทังในประเทศและ
>
ต่างประเทศ ด้ วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการดําเนินงานและชื$อเสียงของบริ ษัทหากมีการฝ่ าฝื น
บริ ษัทฯ ให้
ความสําคัญและมุง่ มัน$ ที$จะพัฒนากระบวนการ รวมทังเครื
> $ องมือต่างๆ ในการบริ หารความเสีย$ งจากการเปลีย$ นแปลง
กฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที$บริ ษัทฯ
ลงทุนเพื$อให้ สามารถบริ หารจัดการกับความเสีย$ งทางกฎหมายที$อาจ
เกิดขึ >น โดยกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารทีร$ ับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย$ นแปลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
ของแต่ละประเทศอย่างใกล้ ชิด มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
>
ฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ เสียอื$น เพื$อรับทราบถึงการเปลีย$ นแปลงของกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่างๆ รวมถึงว่าจ้ างบริ ษัทที$
ปรึกษาด้ านกฎหมายท้ องถิ$น เพือ$ ช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบตั ิเพื$อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายที$เกี$ยวข้ องผ่านหน่วยงาน Compliance อย่างสมํ$าเสมอ
4.1) ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ แ ละนโยบายในประเทศทีบริษัท ฯ ลงทุน
จากการที$บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นต่างประเทศ
ทําให้ ต้องเผชิญกับความเสีย$ งในการ
เปลีย$ นแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนันๆ
>
ในรอบปี ที$ผา่ นมามีการเปลีย$ นแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี$ปนและมองโกเลี
ุ่
ยอย่างเป็ น
สาระสําคัญและมีผลกระทบต่อบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสีย$ งดังต่อไปนี >
ประเทศออสเตรเลีย
วันที$ 18 ตุลาคม 2559 รัฐบาลรัฐนิวเซาธ์เวลส์ประกาศแผนภูมิภาคฮันเตอร์ 2036 (Hunter Regional Plan
2036) ซึง$ เป็ นพิมพ์เขียวในอนาคต 20 ปี โดยมีเป้าหมาย คือ ทําให้ ประเทศออสเตรเลียเป็ นภูมิภาคชันนํ
> าด้ าน
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมมีความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมีความรุ่งเรื อง มีที$อยูอ่ าศัยและอาชีพที$เพียงพอ
ต่อประชากรจากแผนดังกล่าวบริ ษัทฯ ได้ ประสานงานกับรัฐบาลและเหมืองอื$นๆ ในการพัฒนาธุรกิจให้ เป็ นไป
ตามแผนดังกล่าว
วันที$ 17 พฤศจิกายน 2559 รัฐสภารัฐนิวเซาธ์เวลส์อนุมตั กิ ฎหมายอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Conservation Act 2016) โดยคาดว่าจะประกาศอย่างเป็ นทางการในต้ นปี 2560 จากกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กลางปี 2560 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ วิธีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพใหม่ การ
คํานวณค่าชดเชยและทางเลือกของการชดเชย รวมถึงการชําระเงินตามผล Biodiversity Trust ซึง$ บริ ษัทฯ มีการ
เตรี ยมการเพื$อให้ เป็ นไปตามกฎหมายเมื$อประกาศใช้
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื$อแก้ ปัญหากําลังการผลิตเกินความต้ องการของอุตสาหกรรมถ่านหิน รัฐบาลได้ ประกาศมาตรการควบคุม
ดังนี >
1) ตังเป้
> าลดกําลังการผลิตลง 1,000 ล้ านตันภายใน 3 ถึง 5 ปี นับจากปี 2559 โดยการปิ ดเหมือง
จํานวน 750 ล้ านตัน และลดกําลังการผลิตโดยรวมจํานวน 250 ล้ านตัน
2) ลดจํานวนวันการผลิตของเหมืองถ่านหินจากปี ละ 330 วัน เหลือปี ละ 276 วัน โดยประกาศใช้ ใน
มณฑลซานซีตงแต่
ั > เดือนเมษายน 2559 และประกาศใช้ ทวั$ ประเทศจีนตังแต่
> เดือนพฤษภาคม 2559
อย่างไรก็ตาม ได้ มีการผ่อนปรนการใช้ นโยบายดังกล่าวเนื$องจากสภาวะขาดแคลนถ่านหินในตลาด
3) จํากัดการผลิตถ่านกํามะถัน (Sulfur) และ/หรื อเถ้ า (Ash) สูง โดยการไม่อนุมตั ิเหมืองใหม่ หยุด หรื อ
ลดกําลังการผลิตของเหมืองที$อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างและอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
4) ไม่อนุมตั ิให้ เปิ ดเหมืองใหม่ในปี 2559 ถึงปี 2561
5) เร่งปิ ดเหมืองถ่านหินที$มคี วามเสีย$ งด้ านความปลอดภัย
6) สนับสนุนให้ มีการส่งออกถ่านหิน
มาตรการข้ างต้ นส่งผลให้ ราคาถ่านหินของปรับตัวสูงขึ >น ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจถ่านหินของบริ ษัทฯ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากนี >บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทังด้
> านความปลอดภัยและสิง$ แว
ด้ อม ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการผ่อนปรนจํานวนวันการผลิตของเหมืองถ่านหินจากรัฐบาล ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่ได้
รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ
มาตรการการเข้ มงวดในการนําเข้ าถ่านหิน เพื$อสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศและลดแรงกดดันจากภาวะถ่าน
หินล้ นตลาดในประเทศ
1) มาตรการด้ านคุณภาพถ่านหินนําเข้ าตามเกณฑ์ข้างต้ นทีก$ ล่าวไว้ แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบใน
ระดับตํ$าเนื$องจากถ่านหินที$ผลิตในเหมืองอินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริ ษัทฯ มีปริ มาณขี >เถ้ าร้ อย
ละ 4 ถึง 6 และร้ อยละ 15 ถึง 24 ตามลําดับ สําหรับปริ มาณกํามะถันในถ่านหินที$ผลิตจากเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริ ษัทฯอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 0.5 ถึง 2 และร้ อยละ 0.3 ถึง 0.6 ตามลําดับ
เช่นกัน ซึง$ ไม่เกินมาตรฐานตามข้ อกําหนดดังกล่าว
2) มาตรการการจัดเก็บภาษี นําเข้ าถ่านหินจําแนกตามค่าความร้ อนถ่านหินอยูท่ ี$ร้อยละ 3 ถึง 6 ตามชนิด
ของถ่านหินและมีผลนับจากวันที$ 15 ตุลาคม 2557 อย่างไรก็ตามเหมืองในประเทศอินโดนีเซียไม่ได้
รับผลกระทบจากมาตรการนี >เพราะข้ อตกลงการค้ าเสรี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็ นผลให้ การนําเข้ าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียไม่
ต้ องเสียภาษี ตงแต่
ั > ต้นปี 2555 และตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศออสเตรเลีย ส่งผลไม่ต้องเสียภาษี นบั ตังแต่
> มกราคม 2560
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จากสภาพทางอากาศในปัจจุบนั รัฐบาลจีนได้ กําหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (air emission)
สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2564 ดังนี >
1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่ นละอองไม่เกิน
10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไม่เกิน
50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
แต่ทงนี
ั > > อนุญาตให้ รัฐบาลท้ องถิ$นสามารถบังคับใช้ มาตรฐานใหม่ก่อนกําหนดเวลาข้ างต้ น นอกจากนี >รัฐบาลจีน
ได้ กําหนดอัตราการใช้ เชื >อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้ เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชวั$ โมง โดยให้ มีผล
บังคับใช้ ในปี 2564 เช่นกัน ในปั จจุบนั โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ได้ ทําการลงทุนเพิ$มเพื$อปรับปรุงเพิม$ เติมระบบการ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ ได้ ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้ น ตลอดจนได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
ผลิตให้ อตั ราการใช้ เชื >อเพลิงตํ$าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชวั$ โมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง
(SLG) ได้ ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั > งระบบ ultra-super critical ที$มีอตั ราการใช้ เชื >อเพลิงตํา$ ว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อ
กิโลวัตต์ชวั$ โมงและได้ ออกแบบระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ ได้ ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศข้ างต้ นเช่นกัน
รัฐบาลจีนได้ ประกาศวิธีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่วม (Management Method
on Combined Heat and Power Generation) เพื$อส่งเสริ มการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและเร่งการใช้ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่วม (Combined Heat and
Power Generation: CHP) ในอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวสนับสนุนโครงการชนิด Back pressure ใน
เทคโนโลยี CHP ที$มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะในปริ มาณตํ$ามาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง$ โครงการที$นาํ
กระบวนการผลิตนี >มาใช้ สาํ หรับการผลิตความร้ อนในฤดูหนาวจะได้ รับการสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าว ซึง$
ส่งผลต่อดีตอ่ โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ และยังส่งผลให้ ได้ รับการสนับสนุนเพิ$มเติมในด้ านต่างๆจากภาครัฐ
รัฐบาลจีนได้ ประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ ก่อสร้ างตามความต้ องการการใช้ ไฟฟ้า
และการพิจารณาถึงสิง$ แวดล้ อมและทรัพยากรนํ >า รวมถึงดําเนินปิ ดโรงไฟฟ้าถ่านหินทีเ$ ปิ ดดําเนินการมาเป็ น
เวลานาน แต่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานในเรื$ องประสิทธิภาพ สิง$ แวดล้ อม ความปลอดภัยและคุณภาพ ไม่อนุมตั ิ
หรื อชะลอการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที$ไม่ตอบสนองความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและควบคุม
กระบวนการอนุมตั ิโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้ มงวด จากประกาศดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างเป็ น
สาระสําคัญ เนื$องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายในด้ านความปลอดภัยและสิง$ แวดล้ อมของ
เคร่งครัดและครบถ้ วน นอกจากนี >โรงไฟฟ้าใหม่ ซานซี ลู่ กวง (SLG) ได้ ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั > งระบบ Ultra-super
Critical เพื$อให้ ได้ ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ
รัฐบาลจีนเริ$มการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตังแต่
> ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครื อข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้ จา่ ยผ่าน
เครื อข่ายตามราคาการจ่ายไฟที$รัฐกําหนด และไม่สามารถหากําไรจากผลต่างระหว่างการซื >อไฟและการจ่ายไฟ
อย่างแต่ก่อน เพื$อลดการผูกขาด เพิ$มการแข่งขัน ช่วยลดต้ นทุนให้ น้อยลงในคุณภาพที$ดีขึ >น และราคาไฟฟ้าก็
ปรับลดลง ช่วยสร้ างความเป็ นธรรมแก่ลกู ค้ ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการนําร่องโครงการปฏิรูปราคา
จ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดว่าจะมีการขยายสู่
พื >นที$ทวั$ ประเทศและประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการในปี 2561 จากนโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้า
ของบริ ษัทฯ ในปี 2559 ที$ได้ มีการทําสัญญาซื >อขายไฟฟ้าเป็ นที$เรียบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ตามหลังมีการเปิ ดตลาด
อย่างเป็ นทางการในปี 2561 บริ ษัทฯ ยังสามารถทําสัญญาซื >อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้ และปริ มาณไฟฟ้าที$เหลือ
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จะถูกขายในตลาดที$มีการแข่งขันในรูปของราคาซื >อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกําลังไฟฟ้า
(dispatch)
การประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented
Guidance System เพื$อส่งเสริ มการสํารวจและการใช้ พลังงานทดแทนตามกลยุทธ์การพัฒนาด้ านพลังงานที$
กําหนดเป้าหมายในการใช้ พลังงานทดแทนเท่ากับร้ อยละ 15 และร้ อยละ 20 ของการบริ โภคโดยรวมในปี 2563
และปี 2573 ตามลําดับ จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชัว$ โมงการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าใน
อนาคต แต่สง่ ผลดีตอ่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึง$ จะได้ รับการสนับสนุน
รัฐบาลจีนได้ มกี ารออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอัตราค่าไฟฟ้าทีก$ ําหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT)
และเงินสนับสนุนสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์ตงแต่
ั > ปี 2560 จากร่างดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลตอบแทนใน
อนาคตของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมความพร้ อมสําหรับความเสีย$ งนี >ด้ วยการลดต้ นทุน
การพัฒนาโครงการให้ เหมาะสม
ประเทศญี$ปนุ่
รัฐบาลญี$ปนประกาศนโยบายปรั
ุ่
บลดอัตราค่าไฟฟ้าที$กําหนดไว้ จาก 27 เยนต่อกิโลวัตต์-ชัว$ โมงในปี
2558
เหลือ 24 เยนต่อกิโลวัตต์-ชัว$ โมงในปี 2559 อย่างไรก็ตาม โครงการที$อยูร่ ะหว่างการพัฒนาไม่ได้ รับผลกระทบ
จากนโยบายดังกล่าว เนื$องจากโครงการมีการทําสัญญาซื >อขายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการแล้ ว
สาธารณรัฐมองโกเลีย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลมองโกเลียได้ ออกระเบียบปฏิบตั ิเพิ$มเติมสําหรับกฎหมายเพื$อปกป้องการ
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติและขุดเจาะในพื >นทีใ$ กล้ แหล่งนํ >า พื >นที$หวงห้ าม และป่ าไม้ (The Law on Prohibiting
Mineral Exploration and Extraction Near Water Sources, Protect Areas and Forests หรื อที$เรี ยกว่า
“Long Name Law”) โดยกําหนดให้ ผ้ ถู ือใบอนุญาตต้ องจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงพื >นที$ที$ได้ รับผลกระทบ
จากกฎหมายดังกล่าว บริ ษัทฯได้ รับผลกระทบในระดับตํ$า เนื$องจากพื >นที$สว่ นใหญ่อยูน่ อกเขตหวงห้ าม อย่างไร
ก็ตามบริ ษัทฯได้ จดั ทําและยื$นแผนพัฒนาและปรับปรุงแก่รัฐบาลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.2 ความเสียงจากกรณีค ดีโครงการโรงไฟฟ้ าหงสา
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสีย$ งจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตังที
> มทํางาน
ที$ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หาร เพื$อติดตามความคืบหน้ าการดําเนินการของฝ่ ายกฎหมาย และ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ ชิด
โดยมีการรายงานความคืบหน้ าของคดีแก่ผ้ บู ริ หารและคณะกรรมการบริษัท
อย่างสมํา$ เสมอ รวมทังมุ
> ง่ เน้ นทําความเข้ าใจและความมัน$ ใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง$ เมื$อวันที$ 9 กันยายน 2557
ศาลแพ่งได้ อา่ นคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจําเลย (บริ ษัทฯ, บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์
เนชัน$ แนล จํากัด, บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด และผู้บริ หาร) ได้ กระทําการโดยสุจริ ตทังก่
> อนและหลังเข้ าทําสัญญาร่วม
พัฒนาโครงการ และจําเลยไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจําเลย
ไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับซึง$ เป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ ายโจทก์ได้ ยื$นฎีกาคําพิพากษาของศาล
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อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาและฝ่ ายจําเลยได้ ยื$นคําแก้ ฎีกาและฎีกาฟ้องแย้ งต่อศาลฏีกาแล้ ว
ขณะนี >คดีเข้ าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาในชันศาลฎี
>
กาตังแต่
> ปี 2558 และคาดว่าน่าจะใช้ เวลาในการพิจารณาคดีนี >อีกประมาณ 2–4 ปี บริ ษัทฯ เชื$อมัน$
ในการดําเนินงานโดยสุจริ ตของบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
5. ความเสียงทีเกิด ขึน5 ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสีย$ งที$เกิดขึ >นใหม่เป็ นความสูญเสียที$อาจเกิดขึ >นจากความเสีย$ งที$ยงั ไม่เคยปรากฎขึ >นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจุบนั แต่เนื$องจากในอนาคตมักจะมีการเปลีย$ นแปลงเกิดขึ >นได้ หลายกรณี เช่น การเปลีย$ นแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ หรื อการเปลีย$ นแปลงตามธรรมชาติ ซึง$ ในบาง
เหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรื อไม่สามารถระบุความเสีย$ งได้ แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย$ งของบริษัทฯ พบว่า ในระยะยาวความเสีย$ งที$เกิดขึ >นใหม่มี 2 เรื$ องหลัก ได้ แก่ ความเสีย$ งจากเทคโนโลยีใหม่และ
ความเสีย$ งจากการเปลีย$ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้ เกิดการเปลีย$ นแปลงทางกฎระเบียบหรื อ
กฎหมาย เช่น การประชุมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย$ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง> ที$ 22 (COP 22)
ซึง$ บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสีย$ งโดยจัดให้ มีการรวบรวมข้ อมูล รายงานและเหตุการณ์ที$อาจกลายเป็ นความเสีย$ งที$จะ
เกิดขึ >นใหม่ในอนาคตจากแหล่งต่างๆ เช่น World Economic Forum เพื$อศึกษาความเป็ นไปได้ ของเหตุการณ์ในอนาคต
เพื$อนํามาปรับแผนกลยุทธ์บริ ษัทฯ ให้ เหมาะสม โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกที$
เปลีย$ นแปลง โดยสร้ างความหลากหลายทางธุรกิจให้ มีความเป็ นมิตรต่อสิง$ แวดล้ อมมากขึ >น ซึง$ จะเห็นได้ จากการที$บริ ษัท
เข้ าไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปนและสาธารณรั
ุ่
ฐประชาชนจีน และจัดตังหน่
> วยธุรกิจ
ใหม่ที$ดแู ลธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีพลังงาน เป็ นต้ น
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4. ทรั พ ย์ ส ิน ทีใช้ ใ นการประกอบธุร กิจ
4.1 สิน ทรัพ ย์ ถ าวร
ทีดิน อาคาร และสิงปลูก สร้ าง ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื$อเริ$ มแรกตามราคาทุน และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือ$ มราคาสะสม และค่าเผื$อการด้ อย
ค่า
ค่าเสื$อมราคาคํานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื$อลดราคาตามบัญ ชีของสินทรัพย์ แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ ประโยชน์ ที$
ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี >
ส่วนปรับปรุงที$ดิน
อาคาร สิง$ ปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงอาคาร

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรื อ 5 ถึง 20 ปี แล้ วแต่อย่างใดจะตํ$ากว่า
และตามอายุโรงไฟฟ้า 30 ปี
5 ถึง 40 ปี
3 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

เครื$ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื$ องตกแต่ง
เครื$ องมือและเครื$ องใช้ สาํ นักงาน
รถยนต์
อุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
-

รายละเอียดของทีด$ ินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ผู้ถือครอง

ขนาด (ไร่ )

ประเภทถือสิทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี > จ.ลําพูน

BP

345-3-74*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (BP-1)

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
642,753.97

2. อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

BP

209-3-62*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (LP-2)

74,036.13

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมือง

62,820.01

ที$ตงั >

3. อ.ลี > จ.ลําพูน

รวม

779,610.11

หมายเหตุ : * ขนาดของพื >นที$ที$ใช้ ในการทําเหมือง
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- รายละเอียดของอาคารและสิง$ ปลูกสร้ างของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการ

บริ ษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก อ. ลี >
จ. ลําพูน
2. อาคารสํานักงานโรงเก็บวัสดุและบ้ านพัก
ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ลําปาง
3. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Jorong Indonesia
4. ท่าเรื อ เหมือง Jorong Indonesia

Banpu

บริ ษัท Banpu
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Banpu
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Jorong
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Jorong
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Indominco
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Indominco
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Indominco
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Kitadin
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Kitadin
เป็ นเจ้ าของ

Banpu
Jorong
Jorong

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
18,918.14

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

83,533.49

ไม่มีภาระผูกพัน

4,280.32

ไม่มีภาระผูกพัน

50,008.05

ไม่มีภาระผูกพัน

8,793,770.60

ไม่มีภาระผูกพัน

29,575,974.45

ไม่มีภาระผูกพัน

83,203,988.33

ไม่มีภาระผูกพัน

436,553.71

ไม่มีภาระผูกพัน

2,057,878.94

ไม่มีภาระผูกพัน

5. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Indominco Indonesia
6. ท่าเรื อ เหมือง Indominco Indonesia

Indominco

7. เครื$ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Indominco Indonesia
8. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Kitadin Indonesia
9. เครื$ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Kitadin
Indonesia

Indominco

10. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Trubaindo Indonesia

Trubaindo

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ

6,450,746.81

11. ท่าเรื อ เหมือง Trubaindo Indonesia

Trubaindo

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ

132,178.80

12. เครื$ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Trubaindo Indonesia
13. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Bharinto Indonesia
14. เครื$ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Bharinto
Indonesia
15. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก Trust

Trubaindo

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Tambang
Raya Usaha Tama
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Tambang
Raya Usaha Tama
เป็ นเจ้ าของ

13,189,510.06

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู
มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู
ไม่มีภาระผูกพัน

892,388.07

ไม่มีภาระผูกพัน

5,284,550.26

ไม่มีภาระผูกพัน

680,839.97

ไม่มีภาระผูกพัน

17,527,718.15

ไม่มีภาระผูกพัน

16. เครื$ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trust

รวม

Indominco

Kitadin
Kitadin

Bharinto
Bharinto
Trust
Trust

168,382,838.15
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- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริษัทในประเทศออสเตรเลีย
รายการ

1. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดิน
2. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
3. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดิน
4. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
5. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดิน
6. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
7. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
8. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดิน
9. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
10. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
11. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดนิ
12. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
13. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดนิ
14. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
15. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
16. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
17. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
18. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง

บริษัท

Airly Coal Pty

ลัก ษณะกรรมสิท ธิ

บริ ษัท Airly Coal Pty เป็ น
เจ้ าของ
Airly Coal Pty บริ ษัท Airly Coal Pty เป็ น
เจ้ าของ
Charbon Coal บริ ษัท Charbon Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Charbon Coal บริ ษัท Charbon Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Clarence Coal บริ ษัท Clarence Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Clarence Coal บริ ษัท Clarence Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial Drilling
Drilling Pty
Pty Limited เป็ นเจ้ าของ
Limited
Centennial
บริ ษัท Centennial
Fassifern Pty Fassifern Pty เป็ นเจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Fassifern Pty Fassifern Pty เป็ นเจ้ าของ
Centennial Coal บริ ษัท Centennial Coal
Infrastructure
Infrastructure Pty เป็ น
Pty
เจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Inglenook Pty Inglenook Pty เป็ นเจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Inglenook Pty Inglenook Pty เป็ นเจ้ าของ
Ivanhoe Coal บริ ษัท Ivanhoe Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Ivanhoe Coal บริ ษัท Ivanhoe Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Mandalong Pty
Mandalong Pty เป็ น
เจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Mannering Pty
Mannering Pty เป็ น
เจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial Myuna
Myuna Pty
Pty เป็ นเจ้ าของ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Northern Coal Northern Coal Service
Service Pty
Pty เป็ นเจ้ าของ

มูล ค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย )
2.3

ภาระผูก พัน

ไม่มีภาระผูกพัน

121.2

ไม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไม่มีภาระผูกพัน

1.1

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

101.7

ไม่มีภาระผูกพัน

2.6

ไม่มีภาระผูกพัน

46.9

ไม่มีภาระผูกพัน

1.5

ไม่มีภาระผูกพัน

34.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.2

ไม่มีภาระผูกพัน

9.9

ไม่มีภาระผูกพัน

45.0

ไม่มีภาระผูกพัน

235.3

ไม่มีภาระผูกพัน

5.5

ไม่มีภาระผูกพัน

53.6

ไม่มีภาระผูกพัน

39.2

ไม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

ลัก ษณะกรรมสิท ธิ

19. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง

Centennial
บริ ษัท Centennial
Newstan Pty Newstan Pty เป็ นเจ้ าของ
20. อาคารที$พกั อาศัยและที$ดนิ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
21. โรงงานและเครื$ องจักรในการทําเหมือง
Centennial
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
รวม

มูล ค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย )
62.4

ภาระผูก พัน

ไม่มีภาระผูกพัน

1.6

ไม่มีภาระผูกพัน

148.7

ไม่มีภาระผูกพัน

923.5

- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ

บริษัท

ลัก ษณะ
กรรมสิท ธิ

อาคารและสิง$ ปลูกสร้ าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

มูล ค่ าตาม
บัญชี
(พัน บาท)
892,060

ภาระผูก พัน

เครื$ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

1,181,626

ไม่มี

เครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สาํ นักงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

737

ไม่มี

เครื$ องมือเครื$ องใช้
ยานพาหนะ

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง
สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ
เจ้ าของ

1,437
3,755

ไม่มี
ไม่มี

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

90,012

ไม่มี

อาคารและสิง$ ปลูกสร้ าง

ถังซานบ้ านปู

เจ้ าของ

268,745

ไม่มี

เครื$ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ถังซานบ้ านปู
เครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สาํ นักงาน
ถังซานบ้ านปู
เครื$ องมือเครื$ องใช้
ถังซานบ้ านปู
ยานพาหนะ
ถังซานบ้ านปู
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
ถังซานบ้ านปู
อาคารและสิง$ ปลูกสร้ าง
โจวผิงพีค
เครื$ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
โจวผิงพีค
เครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สาํ นักงาน
โจวผิงพีค
เครื$ องมือเครื$ องใช้
โจวผิงพีค
ยานพาหนะ
โจวผิงพีค
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
โจวผิงพีค
รวมเป็ นจํานวนมูล ค่ าทางบัญชี

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

1,298,039
2,957
4,179
5,777
418,633
248,853
1,324,288
19
975
7,243
283,696
6,033,030

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
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ข้ อ มูล เกียวกับ ประทานบัต รและสิท ธิ ในการประกอบธุร กิจ
1. รายละเอียดเกี$ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที$
DONFAI 27564/14974 แม่ทะ
โครงการ

เนื >อที$
หมดอายุ
ไร่ -งาน-ตรว.
ลําปาง 181-2-10 16/11/63
จังหวัด

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

บริ ษัท บ้ านปู บริ ษัทฯ ได้ เวนคืนประทานบัตรแล้ วและ
มินเนอรัล จํากัด กรมอุตสาหกรรมพื >นฐานและการเหมือง
แร่ ประกาศสิ >นอายุประทานบัตร
เมื$อวันที$ 22 มิถนุ ายน 2559

LP-2

24414/14475 แม่ทะสบปราบ

ลําปาง

200-3-74 22/12/59 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด ประทานบัตรสิ >นอายุ และอยู่ระหว่าง
(มหาชน)
รอการประกาศสิ >นอายุจาก กรม
อุตสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่

LP-2

27423/14663 แม่ทะสบปราบ

ลําปาง

237-2-28 23/06/59 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด ประทานบัตรสิ >นอายุ และอยู่ระหว่างรอ
(มหาชน)
การประกาศสิ >นอายุจาก กรม
อุตสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่

LP-2

27501/15020 แม่ทะ- สบ ลําปาง
ปราบ

297-3-80 30/06/59 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด ประทานบัตรสิ >นอายุ และอยู่ระหว่างรอ
(มหาชน)
การประกาศสิ >นอายุจาก กรม
อุตสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่

BP-2 25982/16074
Expansion

ลี >

ลําพูน

285-3-12 16/01/67 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด
(มหาชน)

หยุดการทําเหมือง

BP-2 25983/16075
Expansion

ลี >

ลําพูน

296-0-45 16/01/67 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด
(มหาชน)

หยุดการทําเหมือง

หมายเหตุ :
- ประทานบัตรใน อําเภอลี > จังหวัดลําพูน ได้ แจ้ งขอหยุดการทําเหมือง

หน้ า 92

รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โครงการ
IndonesiaKalimantan

ประทานบัตร
เลขที$
05PB0318

เนื >อที$
ไร่-งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
4,137
Kalimantan Hectares
อําเภอ

จังหวัด

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

9 Dec 2029

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

7,341
Hectares
Indominco

01PB0435

Kitadin KTN 2003 0006
(Embalut)
OP

Production Stage

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8 May 2028

PT. Indominco Mandiri

Production Stage

East
Embalut,
Kalimantan
Kutai
Kartanegara

2,973.3
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitadin

Production Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitadin

Production Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

CCOW-BEK Barito Utara & Central &
20Nov1997 Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

20 Nov 2027

PT. Bharinto Ekatama

Production Stage

Bharinto
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รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย

โครงการ

ประทานบัตร
เลขที$

อําเภอ

รัฐ

เนื >อที$
เฮกตาร์

NSW

2,745

11 Oct 2035

CENTENNIAL AIRLY PTY
LIMITED

Production

NSW

7,735

18 Aug 2024

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Care &
Maintenance

NSW

2,541

14 Jan 2023

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
HARTLEY VALLEY COAL
COMPANY PTY LIMITED
HARTLEY VALLEY COAL
COMPANY PTY LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed

CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED

Closed

หมดอายุ

AIRLY

ML1331

ANGUS PLACE

ML1424

ANGUS PLACE

CCL704

AIRLY, COCO,
MORUNDUREY &
BANDAMORA
WOLGAN, COX,
COOK &
MARANGAROO
COX & LIDSDALE

ANGUS PLACE

ML1699

COOK

NSW

30.6

26 June 2035

ANGUS PLACE

ML1720

COOK

NSW

158.9

23 Nov 2036

BLUE
MOUNTAINS
BLUE
MOUNTAINS
CHARBON

CCL738

LETT

NSW

1,116

28 Sep 2025

ML1457

LETT &
MARANGAROO
CLANDULLA

NSW

185.1

3 Nov 2020

NSW

0.4097

11 Aug 2026

CHARBON

MPL526

NSW

7.106

14 Dec 2024

CHARBON

MPL499

WELLS,
CLANDULLA &
RYLSTONE
CLANDULLA

NSW

0.7917

28 May 2026

CHARBON

ML1318

CLANDULLA

NSW

983

29 Jun 2026

CHARBON

ML1384

CLANDULLA

NSW

195.5

18 Jan 2038

CHARBON

ML1501

CLANDULLA

NSW

13

21 Dec 2022

CHARBON

ML1545

CLANDULLA

NSW

204.65

9 Jan 2025

CHARBON

CCL732

CLANDULLA

NSW

1024

2 Dec 2025

CHARBON

MPL670

NSW

9.92

26 Mar 2024

CHARBON

ML1524

RYLSTONE &
CLANDULLA
CLANDULLA

NSW

20.26

28 Oct 2023

CHARBON

MPL964

CLANDULLA

NSW

4.932

20 Nov 2023

CHARBON

MPL270

CLANDULLA

NSW

213.7

29 Apr 2026

MPL505

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

Closed
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที$

อําเภอ

รัฐ

เนื >อที$
เฮกตาร์

หมดอายุ

CHARBON

ML1647

CLANDULLA

NSW

570.9

17 Dec 2031

CHARBON

ML1663

CLANDULLA

NSW

52.5

9 Jan 2033

CLARENCE

CCL705

CLWYDD,
MARANGAROO &
ROCK HILL

NSW

3,210

20 Dec 2026

CLARENCE

ML1354

CLWYDD & COOK

NSW

155.3

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, COOK &
ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

CLARENCE

ML1721

CLWYDD,
MARANGAROO,
LETT
CLWYDD

NSW

5.11

7 Dec 2036

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1,628

IVANHOE
IVANHOE
MANDALONG

ML1301
MPL348
ML1443

NSW
NSW
NSW

5.131
9.45
3,648

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

MANDALONG

ML1543

CULLEN BULLEN
CULLEN BULLEN,
COX & FALNASH
COX
COX
MORISSET, DORA
& MANDOLONG
MANDOLONG

NSW

172.5

25 Nov 2024

MANDALONG

ML1431

MORISSET

NSW

2.093

27 May 2019

MANDALONG

MPL191

COORUMBUNG

NSW

0.5615

25 Feb 2023

MANDALONG

CCL762

DORA, AWABA,
MANDOLONG,
MORISSET &
WALLARAH

NSW

2,940

13 Oct 2022

MANDALONG

ML1553

MORISSET

NSW

64.32

7 Sep 2025

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
COALEX PTY LIMITED
AND CLARENCE COAL
INVESTMENTS PTY
LIMITED
COALEX PTY LIMITED
AND CLARENCE COAL
INVESTMENTS PTY
LIMITED
COALEX PTY LIMITED
AND CLARENCE COAL
INVESTMENTS PTY
LIMITED
COALEX PTY LIMITED

Closed

COALEX PTY LIMITED
AND CLARENCE COAL
INVESTMENTS PTY
LIMITED
IVANHOE COAL PTY LTD
IVANHOE COAL PTY LTD

Production

IVANHOE COAL PTY LTD
IVANHOE COAL PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Closed
Closed
Production

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Production

Closed
Production

Production

Production

Production

Closed
Closed

Production
Production
Production
Production
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที$

MANDALONG

ML1722

MANDALONG

ML1744

MANNERING

CCL721

MANNERING

อําเภอ

รัฐ

เนื >อที$
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

MANDOLONG,
MORISSET,
WYONG &
MUNMORAH
MANDOLONG,
WYONG, OLNEY
MORISSET &
WALLARAH

NSW

3206

17 Dec 2036

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Production

NSW

409

6 Oct 2037

Production

NSW

3,526

29 Jul 2026

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD

CCL719

WALLARAH

NSW

1,817

22 Dec 2020

CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD

MUNMORAH

CCL720

NSW

3,720

16 Feb 2023

MUNMORAH

CCL722

WALLARAH &
MUNMORAH
MORISSET,
WALLARAH,
MUNMORAH &
TUGGERAH

NSW

5,140

5 Jul 2019

CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

MYUNA

MPL334

AWABA

NSW

33.3

19 Oct 2036

MYUNA

ML1370

WALLARAH

NSW

635

7 Mar 2033

MYUNA

ML1632

NSW

7,426

13 Oct 2022

CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

AWABA,
COORUMBUNG,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 &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

190.9

9 Jun 2022

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

20.23

24 Aug 2017

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

3

23 Oct 2027

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD

CCL746

CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD

Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Closed
Closed and
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Production
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Project
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที$

NEWSTAN

ML1586

NEWSTAN

ML1452

NEWSTAN

CCL727

NEWSTAN

อําเภอ

รัฐ

เนื >อที$
เฮกตาร์

หมดอายุ

NSW

449.1

13 Oct 2022

NSW

1587

6 Jul 2020

NSW

2,194.08

MPL328

AWABA &
COORUMBUNG
AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

0.397

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

78

NEWSTAN

MPL304

TERALBA

NSW

0.07

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

0.4044

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

NEWSTAN

MPL327

AWABA

SPRINGVALE

ML1303

SPRINGVALE

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD

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

25 Mar 2035

CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD

Care &
Maintenance

14.49

20 Jul 2023

NSW

1.041

LIDSDALE &
MARANGAROO

NSW

713

5 Aug 2015
Renewal pending
15 Dec 2034

CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Production

ML1588

COOK & CLWYDD

NSW

976 19 Oct 2027

Production

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

9 Mar 2025

SPRINGVALE

MPL314

LIDSDALE &
MARANGAROO
LIDSDALE

NSW

95.98

3 Aug 2035

SPRINGVALE

ML1323

NSW

30.24

3 Aug 2035

SPRINGVALE

ML1537

LIDSDALE &
MARANGAROO
MARANGAROO

NSW

4.125

16 Jun 2024

SPRINGVALE

ML1326

NSW

2157

18 Aug 2024

SPRINGVALE

ML1352

CLWYDD, COOK ,
COX &
MARANAGROO
COX & LIDSDALE

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE 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

SPRINGVALE

ML1727

NSW

1256

4 Feb 2037

WESTERN
MAIN

CL361

CLWYDD, COOK,
MARANAGROO
LIDSDALE

NSW

14.26

16 Jul 2032

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

12 Aug 2027
5 Aug 2015
Renewal pending
18 Sep 2016
Renewal Pending
25 Mar 2035

Production
Production
Production
Production
Production

Production
Production
Production
Closed
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ประทานบัตร
เลขที$

โครงการ

อําเภอ

เนื >อที$
เฮกตาร์

รัฐ

หมดอายุ

WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN

PLL133

LIDSDALE

NSW

16.51

10 Aug 2024

ML204

LIDSDALE &
COOK

NSW

10.12

27 May 2033

WESTERN
MAIN

CL394

LIDSDALE

NSW

17

WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN

ML564

LIDSDALE

NSW

CCL733

COX & LIDSDALE

ML1319

COX

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Closed

27 May 2034

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Closed

19.75

2 May 2023

Closed

NSW

723.5

3 Jul 2027

NSW

1.476

5 Jul 2035

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Closed

Closed
Closed

หมายเหตุ :
- NSW : รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- The District is the Parish or Parishes included in the Concession

รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที$

อําเภอ

Gaohe Mine C100000201010 Changzhi County,
1110077581
Changzhi City

Hebi Mine

1000000520080

Hebi City,

จังหวัด

เนื >อที$
ตร.กม.

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

Shanxi

65.4

14 Oct 2040

Shanxi Gaohe Energy
Company Ltd.

Production Stage

Henan

23.4825 14 July 2035 Hebi Zhong Tai Mining Production Stage
Co.,Ltd.

รายละเอียดสิทธิในการใช้ ที$ดินของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานที$ตงั >

เขตเจิ >งติ >ง
เมืองสือเจียจวง
มณฑลเหอเป่ ย

ผู้ถือครอง

ขนาด

วันเริ$ มต้ น

วันสิ >นสุด

วัตถุประสงค์

(บริ ษัท)

(ตร.ม.)

สือเจียจวง
เฉิงเฟิ ง

7,132

1 ธ.ค. 2549

2 ก.ย. 2596

67,354

1 มี.ค. 2541

1 พ.ย. 2590

เพื$ อ ใ ช้ เป็ น ที$ ตั > ง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
ร่วมเจิ >งติ >ง

17,665

28 ธ.ค. 2559

26 มี.ค. 2605

23,135

18 เม.ย. 2544

17 เม.ย. 2574

มูลค่าตามบัญชี
ของสิทธิในการใช้
สิทธิที$ดนิ
(พันบาท)
150,800
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สถานที$ตงั >

เขตหลวนหนาน
เมืองถางซาน

ผู้ถือครอง

ขนาด

(บริ ษัท)

(ตร.ม.)

ถังซานบ้ านปู

มณฑลเหอเป่ ย

เขตโจวผิง เมืองบินโจว
มณฑลซานตง

โจวผิงพีค

วันเริ$ มต้ น

วันสิ >นสุด

436,706

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

2,100
860

22 ก.ย.2538
22 มิ.ย. 2538

21 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561

1,686

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

78

21 ก.พ. 2540

21 ก.พ. 2563

1,656

22 ก.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

105,831

30 ส.ค. 2544

3 ก.ค. 2594

18,190

29 ธ.ค. 2550

29 ธ.ค. 2599

24,315

29 ธ.ค. 2551

3 ธ.ค. 2601

วัตถุประสงค์

เพื$อใช้ เป็ นที$ตงั >
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมหลวนหนาน

เพื$ อ ใ ช้ เป็ น ที$ ตั > ง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
ร่วมโจวผิง

มูลค่าตามบัญชี
ของสิทธิในการใช้
สิทธิที$ดนิ
(พันบาท)
36,886

111,613

ข้ อ มูล เกียวกับ ธรณีวทิ ยาและปริม าณแร่ ส าํ รอง
1. ปริ มาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถ่านหิน (Reserves)
ปริ มาณสํารองถ่านหินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที$ดาํ เนินการเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลีย โดยข้ อมูลจากการประเมินจะถูกนํามาใช้ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาเหมืองถ่านหินของ
บริ ษัทในอนาคต สําหรับรายงานปริ มาณสํารองถ่านหินนี >ได้ จดั ทําขึ >นและตรวจสอบรับรองโดย บริ ษัทที$ปรึกษา 3 บริ ษัท
ได้ แก่ บริ ษัท SRK Consulting (UK) บริ ษัท บริ ษัท Runge Limited (Australia) และ บริ ษัท Marshall Miller &
Associates (USA)
ผลการประเมินได้ แบ่งประเภทปริ มาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal
Reports Standards ซึง$ เทียบเคียงได้ กบั มาตรฐานการจัดทํารายงานของ The Australasian Code for Reporting
Mineral Resources and Ore Reserves หรื อที$เรี ยกว่า “JORC Code”
ในการศึกษาปริ มาณสํารองถ่านหิน ส่วนที$เป็ น Coal Resources หมายถึงปริ มาณถ่านหินทังหมดที
>
$ประเมินได้ ตามวิธีการ
สํารวจ
ปริ มาณสํารองถ่านหินนี >คิดเฉพาะปริมาณที$มศี กั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
> ง$ เป็ นที$ยอมรับกันในระดับ
สากล ส่วนปริ มาณสํารองถ่านหินที$เป็ น Marketable Coal Reserves ได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง$ ของ Coal Resources ซึง$ ได้
มีการศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
> การประเมินปริ มาณสํารองถ่านหินทีค$ าดว่าจะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคํานึงถึง
ปั จจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว
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ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 ปริ มาณสํารองถ่านหิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี >
หน่วย : ล้านตัน

เหมืองถ่านหิน
1. อินโดนีเซีย
1.1 Jorong
1.2 Indominco
1.3 Kitadin
1.4 Trubaindo
1.5 Bharinto
2. ออสเตรเลีย
2.1 Airly
2.2 Angus Place
2.3 Charbon
2.4 Clarence
2.5 Mandalong
2.6 Myuna
2.7 Springavale
2.8 Newstan
2.9 Neubeck (Project)
3. จีน
3.1 Gaohe
3.2 Hebi Zhongtai
รวม

ปริ มาณถ่านหินสํารอง
ปริ มาณถ่านหินสํารอง ปริ มาณการขาย ปริ มาณถ่านหินสํารอง
ณ 1 ธ.ค. 2558
ม.ค. – ธ.ค. 2559
ณ 1 ธ.ค. 2559
223.42
25.96
197.46
1.22
1.15
0.07
75.32
15.41
59.91
4.35
0.93
3.42
45.59
5.97
39.62
96.94
2.50
94.44
362.62
15.12
347.50
31.78
0.84
30.94
66.18
66.18
0.10
0.10
44.08
2.56
41.52
88.98
5.98
83.00
31.90
1.47
30.43
35.90
4.27
31.63
56.20
56.20
7.50
7.50
183.29
9.83
173.46
162.39
8.76
153.64
20.90
1.08
19.82
769.33
50.91
718.42

หน้ า 100

2.

คําศัพท์สาํ คัญทางเทคนิคที$เกี$ยวข้ องกับธรณีวิทยา และคําศัพท์เฉพาะเกี$ยวกับธุรกิจการทําเหมืองถ่านหิน
คําศัพท์เกี$ยวกับถ่านหิน (เรี ยงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ)
หมวด B
Barge

คําแปล
เรื อท้ องแบนสําหรับขนส่งสัมภาระหนักไปตามแม่นํ >า โดยมีขนาดระวางบรรทุกสินค้ า
ได้ ประมาณ 8,000 – 10,000 ตันต่อลําต่อเทีย$ ว

Belt Conveyor

สายพานลําเลียงถ่านหิน

Coal Blending

การผสมถ่านหินคุณภาพต่างกัน เพื$อให้ ได้ คณ
ุ ภาพถ่านหินตามที$ลกู ค้ าต้ องการ

Boom Stacker

เครื$ องโปรยกองถ่านหิน ใช้ ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็ นกองๆ บนลานเก็บกอง

หมวด C
Clean Coal Technology

คําแปล
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที$คิดค้ นขึ >นเพื$อการใช้ ถ่านหินที$มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ$งขึ >น รวมทังช่
> วยปกป้องสิง$ แวดล้ อม อาทิเช่น การ
กําจัดสิง$ เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน การเพิม$ ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ถา่ นหิน
และลดมลพิษที$เกิดระหว่างการเผาไหม้ ตลอดจนการกําจัดมลพิษที$เกิดจากการเผา
ไหม้ และป้องกันผลกระทบต่อสิง$ แวดล้ อม

Coking Coal (หรือ
Metallurgical Coal)

ถ่านหินที$ใช้ ในการถลุงเหล็ก

Coal Gasification

เทคโนโลยีที$เปลีย$ นสถานะถ่านหินให้ เป็ นก๊ าซ

Coal Reserve

ปริ มาณถ่านหินสํารองได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง$ ของ Coal Resources ซึง$ ได้ มี
การศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
> การประเมินปริ มาณถ่านหินสํารองที$คาดว่า
จะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคํานึงถึงปัจจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว

Coal Resource

ปริ มาณถ่านหินทังหมดที
>
$ประเมินได้ ตามวิธีการสํารวจ ปริ มาณสํารองถ่านหินนี >คิด
เฉพาะปริ มาณที$มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
> ง$ เป็ นที$ยอมรับกันในระดับ
สากล

Coal Washing

กระบวนการแยกสิง$ ที$ไม่ต้องการออกจากถ่านหิน
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หมวด C
Cost Insurance & Freight
Discharging Port
(หรือ CIF)

คําแปล
ผู้ขายรับภาระในค่าสินค้ าที$ได้ รวมค่าขนส่งซึง$ จะขนส่ง สินค้ าไปจนถึงท่าเรื อของผู้ซื >อ
และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้ าเพื$อคุ้มครองความเสีย$ งต่อความเสียหายหรื อ
สูญเสียของสินค้ าในระหว่างการขนส่งด้ วย

Crusher

เครื$ องโม่ถ่านหิน เพื$อย่อยถ่านหินให้ ได้ ขนาดก่อนลําเลียงไปตามสายพาน

หมวด D
Demurrage Charges

คําแปล
ค่าเสียเวลาของเรื อ หรื อค่าเสียเวลาของตู้สนิ ค้ าที$ไม่สามารถนําออกจากท่าได้ ตาม
เวลาทีก$ ําหนด (ภายในเขตท่าเรื อ)

Dumping Area

บริ เวณสําหรับทิ >งดิน

หมวด F
Finished Coal
(หรือ FC)

คําแปล
ถ่านหินที$ผา่ นกระบวนการบดจนได้ ขนาด

Free On Board Loading
Port (หรือ FOB)

ผู้ขายส่งมอบสินค้ า ข้ ามกาบเรื อลงในระวางเรื อ ค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากนี >และความ
เสีย$ งต่างๆ เป็ นของผู้ซื >อ

หมวด H
Hauling Road

คําแปล
เส้ นทางขนส่งถ่านหิน

Heating Value

ค่าความร้ อนของถ่านหิน หน่วยเป็ นกิโลแคลอรี ตอ่ กิโลกรัม (kcal/kg)

หมวด L
Longwall Mining:

คําแปล
การทําเหมืองแบบกําแพงยาว เป็ นเทคนิคการทําเหมืองใต้ ดินแบบหนึง$ ที$มีการใช้
เครื$ องจักรหลัก คือ หัวตัดถ่านหิน (Shearer) และระบบคํ >ายันไฮดรอลิค (Hydraulic
Jacks) เพื$อขุดถ่านหินทีละส่วน เป็ นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตัวของชันถ่
> าน
หิน
คําแปล
ความชื >นของถ่านหิน

หมวด M
Moisture
Mt
ย่อมาจาก Million Tonne

ปริ มาณล้ านตัน
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หมวด M
Mtpa
ย่อมาจาก Million Tonne
per Annum
หมวด O
Open–Cut
(หรือ Open-Pit)

คําแปล
เป็ นการวัดปริ มาณถ่านหินที$ขดุ ได้ ในหน่วยล้ านตันต่อปี

Overburden

ดินปิ ดทับ เปลือกดิน ชันดิ
> นหรื อมวลหินที$ปิดทับในส่วนด้ านบนของถ่านหิน ซึง$ เป็ น
ส่วนที$จะต้ องถูกขุดออกก่อนทําการขุดถ่านหิน

หมวด P
Port Stockyard

คําแปล
ลานกองเก็บถ่านหิน

หมวด R
Run-of-Mine Coal
(หรือ ROM)

คําแปล
ถ่านหินที$ขดุ ขึ >นมาจากเหมือง

หมวด S
Seam (หรือ Bed)

คําแปล
ชันถ่
> านหิน

Ship Loader

ระบบอุปกรณ์ลาํ เลียงถ่านหินลงเรื อเดินสมุทร

Stripping Ratio

อัตราการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน

Sulfur

ค่าซัลเฟอร์ ในถ่านหิน

หมวด T
Thermal Coal
(หรือ Steam Coal)

คําแปล
เป็ นถ่านหินประเภทเชื >อเพลิงให้ ความร้ อน

tph
ย่อมาจาก tonne per hour
หมวด V
Vessel

เป็ นหน่วยวัดอัตราการลําเลียงหรื อขนถ่ายสิง$ ของ โดยวัดเป็ นตันต่อชัว$ โมง

คําแปล
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ดหน้ าดิน

คําแปล
เรื อขนส่งสินค้ าโดยการบรรทุกสินค้ าลงในระวางเรื อ ใหญ่ ส่วนใหญ่ ใช้ ในการขน
สินค้ าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเส้ นทางเดินเรื อแบบจากเมืองท่าต้ นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทุกสินค้ าได้ ประมาณ 10,000 –
100,000 ตันต่อลําต่อเที$ยว
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หมวด W
Washed Coal

คําแปล
ถ่านล้ าง คือถ่านหินที$ผา่ นกระบวนการล้ างถ่านหินแล้ ว

คําศัพท์สาํ คัญทางเทคนิคที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรี ยงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คําศัพ ท์
Coal Power Plant

คําแปล
โรงไฟฟ้าประเภทใช้ ความร้ อนจากเชื >อเพลิงถ่านหิน

Combined Heat and
Power Plant
(โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม)

โรงไฟฟ้าที$นําเอาเครื$ องกันหันก๊ าซ และเครื$ องกังหันไอนํ >ามาใช้ ร่วมกัน โดยนําความ
ร้ อนจากไอเสีย ที$ อ อกจากเครื$ อ งกัน หัน ก๊ าซที$ มี ค วามร้ อนสูงไปผ่า นหม้ อ นํ า> แล้ ว
ถ่ายเทความร้ อนให้ กบั นํ >า ทําให้ นํ >าเดือดกลายเป็ นไอ ไปขับกังหันไอนํ >า ซึง$ ต่ออยู่กบั
เพลาของเครื$ องกําเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ อีกครัง>

Feed-in-tariff

อัตรารับซื >อไฟฟ้าคงที$ตลอดอายุโครงการ

Godo Kaisha
(การลงทุน แบบจีเ ค)

การลงทุนในประเทศญี$ปนโดยวิ
ุ่
ธีการจัดตังบริ
> ษัทประเภทจํากัดความรับผิด

Independent Power
Producer (IPP)
Mine-mouth Power Plant

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้าที$ใช้ พลังความร้ อนจากไอนํ >าหรื อก๊ าซจากการเผาไหม้ เชื >อเพลิงมาเป็ นต้ น
พลังขับเคลื$อนเครื$ องกังหันไอนํ >าหรื อกังหันก๊ าซ โรงไฟฟ้าที$ใช้ ความร้ อนจากการเผา
ไหม้ เชื >อเพลิงหลายชนิด เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ลิกไนต์ นํ >ามันเตา ฯลฯ

โรงงานไฟฟ้าที$ตงอยู
ั > ป่ ากเหมืองถ่านหิน

Tokumei Kumiai structure โครงสร้ างโทคุเมอิ คุมิไอ ซึง$ เป็ นการลงทุนโดยการเป็ นหุ้นส่วนแบบญี$ปนตามสั
ุ่
ญญา
(โครงสร้ างการลงทุน
ระหว่างนักลงทุนและผู้ดําเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจํานวนหนึง$ ให้ แก่ผ้ ดู ําเนิน
แบบทีเ ค)
กิจการ ในรู ปของเงินสด หรื อทรัพย์สินที$มีมูลค่า) โดยได้ รับผลตอบแทนในรู ปของ
สิทธิที$จะได้ รับส่วนแบ่งปั นกําไรที$เกิดจากกิจการที$ร่วมลงทุน
Transmission Line
(สายส่ งไฟฟ้ า)

อุปกรณ์ประเภทตัวนําทําหน้ าที$ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสูป่ ลายทาง
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คําศัพท์สาํ คัญทางเทคนิคที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจนํ >ามันและก๊ าซ (เรียงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คําศัพ ท์
Barrel (bbl)

คําแปล
หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที$ใช้ วดั ปริ มาตรนํา> มันดิบและผลิตภัณ ฑ์ นํา> มัน
โดย 1 บาร์ เรล มีคา่ เท่ากับ 158.978 ลิตร หรื อ 42 ยูเอส แกลลอน

Completing

วิธีการที$จะให้ นํ >ามันและก๊ าซธรรมชาติไหลจากแหล่งกักเก็บมาที$ปากหลุมได้ โดยการ
ติ ด ตัง> อุป กรณ์ เครื$ อ งมื อ ที$ จํ า เป็ นสํ า หรั บ เตรี ย มหลุม เพื$ อ การผลิ ต นํ า> มัน และก๊ าซ
หลังจากได้ เจาะหลุมและทําการทดสอบหลุมแล้ ว

Drilling

กระบวนการนี >เป็ นการใช้ แท่นขุดเจาะ โดยเจาะหลุมแนวตัง> หรื อแนวนอน เพื$อวางท่อ
นํานํ >ามันและก๊ าซธรรมชาติขึ >นมาจากใต้ ดิน

Economic Reserves

ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียม คือค่าประมาณของปริ มาตรปิ โตรเลียมซึ$งคาดว่าจะผลิต
ขึ >นมาได้ ในเชิงพาณิชย์ จากบริ เวณที$แน่ใจแล้ วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวันที$กําหนด ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจในขณะนัน> และเป็ นค่าที$เปลี$ยนแปลงได้ เมื$อมี
ข้ อมูลเพิ$มขึ >นและมีการคํานวณใหม่

Estimated Ultimate
Recovery

ปริ ม าณนํ า> มัน หรื อ ก๊ าซธรรมชาติ ข องหลุม ผลิ ต หนึ$ ง หลุม โดยหลุม ผลิ ต นัน> มัก มี
ระยะเวลาการผลิตจนกระทัง$ การสละทิ >งหลุมประมาณ 40-50 ปี

Held By Production
(HBP)

พื >นที$เช่าช่วงในการดําเนินงานการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมที$จะไม่หมดอายุตราบ
เท่าที$หลุมผลิตนํ >ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติอย่างต่อเนื$อง

Horizontal Well

หลุมที$ถูกเจาะในแนวตังจนกระทั
>
ง$ ถึงความลึกที$เหมาะสม จากนันจะค่
>
อยๆปรับการ
เจาะเป็ นแนวนอน

Hydraulic Fracturing

วิ ธี ก ารทํ า ให้ เกิ ด รอยแตกในชัน> หิ น ด้ ว ยการฉี ด นํ า> ผสมสารเคมี แ ละทรายจํ า นวน
มหาศาลลงไปในหลุมเจาะ เพื$อให้ นํ >ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติที$ถกู กักเก็บอยู่ระหว่างชัน>
หลุดออกมา

Joint Working Interest

การดําเนิน งานร่ วมกันของสองฝ่ ายหรื อมากกว่านัน> โดยแต่ละฝ่ ายมี ส่วนแบ่งตาม
สัดส่วน ในแปลงสัมปทานหรื อพื >นที$เช่าเพื$อดําเนินการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
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คําศัพ ท์
Lease Operating
Expenses (LOE)

คําแปล
ค่าใช้ จ่ายต่อการผลิตก๊ าซธรรมชาติในหนึง$ พันลูกบาศก์ฟตุ

Mcf

หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที$ใช้ วดั ปริ มาตรก๊ าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากับ 1
พันลูกบาศก์ฟุต การผลิตของก๊ าซธรรมชาติมกั จะวัดในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากับ
1 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน

Oil and Gas Lease

การเช่าช่วงเพื$อใช้ ในการดําเนินการเจาะ โดยก่อนดําเนินการเจาะ เจ้ าของสิทธิใน
แหล่งปิ โตรเลียมต้ องให้ บริ ษัทที$ดําเนินงานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเช่าช่วง ด้ วย
การมีโบนัสเช่าช่วงล่วงหน้ า และได้ รับค่าสิทธิŒจากการผลิตปิ โตรเลียม

Operator

บริ ษัทที$เป็ นผู้ดําเนินงานการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในแปลงสัมปทานหรื อพื >นที$
เช่ าเพื$ อดํ าเนิ น การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ที$ มีผ้ ูร่ว มถื อหุ้น อยู่ด้วยกัน หลาย
บริ ษัท

Porosity

ค่าความพรุ นของหิน หมายถึง จํานวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดย
ปริ มาตร ค่าความพรุ นของหินจะเป็ นตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในชัน> หิน
กักเก็บ

Proved Developed
Reserves (PDP)

ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที$พิสจู น์แล้ ว โดยเป็ นปริ มาณนํ >ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติของ
หลุมผลิตที$กําลังดําเนินการผลิตอยู่

Proved Undeveloped
Reserves (PUD)

ปริ มาณสํารองปิ โตรเลียมที$พิสจู น์แล้ ว โดยเป็ นปริ มาณนํ >ามันหรือก๊ าซธรรมชาติของ
หลุมที$จะผลิตในอนาคต

Reservoir

แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม โดยปิ โตรเลียมซึง$ ได้ แก่นํ >ามันและก๊ าซธรรมชาติจะสะสม
ตัวอยูใ่ นช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชันหิ
> นทราย

Single Well Economics

การประเมินเศรษฐศาสตร์ ของหลุมผลิตนํ >ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติหนึง$ หลุม การ
ประเมินนี >ได้ รวบรวมข้ อมูลเงินลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการเจาะและการเตรี ยมหลุมเพื$อ
ผลิต ราคาขาย และปริ มาณการผลิตนํ >ามันและก๊ าซธรรมชาติในระยะประมาณ 4050 ปี ของหลุมผลิตนัน>

Vertical Well

หลุมที$ถกู เจาะในแนวตัง>
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4.2 นโยบายการลงทุน ในบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็ นหลัก เช่น การลงทุนในเหมือง
ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที$เอื >ออํานวยและเป็ นประโยชน์ตอ่ การทําธุรกิจในปัจจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศญี$ปนุ่ และและการลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริ กา
ปี 2559 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริ มาณการผลิต 25.5 ล้ านตัน ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลิต 12.4 ล้ านตัน บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจในด้ านการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การขนส่ง การ
จัดจําหน่าย และการพัฒนาฐานการตลาดด้ วยมาตรฐานที$ทดั เทียมผู้ผลิตถ่านหินและบริ ษัทผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับสากล
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมในธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า และธุรกิจอื$น โดยมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมมูลค่ารวม 891.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 31,926 ล้ านบาทหรื อมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมทังหมดคิ
>
ดเป็ นร้ อยละ 12.78 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่ นได้ เสีย และ
มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยมูลค่ารวม 1,367.05 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 48,982 ล้ านบาท หรื อมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อยทังหมดคิ
>
ดเป็ นร้ อยละ 36.06 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทตามวิธีราคาทุน (ดูรายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้ า)
ในส่วนของการบริ หารบริษัทย่อย บริ ษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไป
เป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยในจํานวนมากกว่ากึง$ หนึง$ ของจํานวนคณะกรรมการทังหมดของบริ
>
ษัทย่อยนันๆ
> และใช้ นโยบาย
การบริ หารงานเช่นเดียวกับของบริ ษัทฯ เป็ นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบริ ษัทร่วม บริษัทฯ ได้
ควบคุมดูแลโดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึง$ ผู้เป็ นกรรมการจะต้ องผลักดัน
ให้ บริ ษัทร่วมนันๆ
> ดําเนินการให้ เป็ นผลสําเร็ จในเรื$ องสําคัญๆ เช่น ให้ ได้ ผลตามเป้าหมาย ให้ มีการบริ หารงานที$โปร่งใส
และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจํานวนที$ได้ รับ
อนุมตั ิ
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5. ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
1) ในระหว่างปี 2550 บุคคลและกลุม่ บริ ษัท (“โจทก์”) ซึง$ เคยเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ ยื$นฟ้องบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน$ แนล จํากัด และบริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด(มหาชน) (ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยที$ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power
Company Limited เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริ หารของกลุม่ บริษัท 3 คน เป็ นจําเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดย
เข้ าร่วมทําสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ เพื$อประสงค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสา และได้ ใช้ สทิ ธิไม่สจุ ริ ตในการรายงานเท็จทํา
ให้ รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื$อที$บริษัทจะได้ เข้ าทําสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดย
เรี ยกร้ องให้ จําเลยชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นค่าข้ อมูลโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้ านบาท ค่าลงทุนในการศึกษา
และค่าใช้ จา่ ยในโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการทีถ$ กู รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทาน
โครงการหงสาอีกจํานวน 59,500 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าเสียหายทังสิ
> >น 63,500 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี >ย
ในวันที$ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้ มีคาํ พิพากษาว่าจําเลยไม่ได้ ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญา
ร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จําเลยกระทําละเมิดด้ วยการนําเอาข้ อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (สําหรับการพัฒนา
โรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกกะวัตต์) ไปใช้ ในการพัฒนาโครงการหงสาสําหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกกะวัตต์ในปั จจุบนั
และพิพากษาให้ จําเลยเฉพาะบริษัทและบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นค่า
ข้ อมูลจํานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้ านบาท รวม
เป็ นเงินจํานวน 4,000 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี >ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ >น และชดใช้
ค่าเสียหายอันได้ แก่คา่ ขาดประโยชน์ในอนาคตทีจ$ ะได้ รับจากการพัฒนาโครงการเป็ นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปี ละ
860 ล้ านบาท และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปี ละ 1,380 ล้ านบาท ชําระทุกสิ >นปี เป็ นจํานวนรวม 27,740 ล้ านบาท รวม
ค่าเสียหายทังสิ
> >น 31,740 ล้ านบาท ทังนี
> > ศาลแพ่งได้ ยกฟ้องบริษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน$ แนล จํากัด และผู้บริ หารของกลุม่
บริ ษัท
ต่อมาในปี 2557 ศาลอุทธรณ์ได้ มีคําพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจําเลยได้ กระทําการโดยสุจริ ตทังก่
> อนและหลัง
เข้ าทําสัญญาร่วมพัฒนาโครงการและจําเลยไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
และจําเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับ ซึง$ เป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหงสาแก่โจทก์ ซึง$ ฝ่ ายโจทก์ได้ ยื$นฎีกาคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา ส่วนฝ่ ายจําเลยได้ คําแก้ ฎีกาและฎีกาในส่วนของฟ้องแย้ งต่อศาลฎีกาแล้ ว ซึง$ คดีได้ เข้ าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาในชันฎี
> กาในปี 2558 และคาดว่าใช้ เวลาการพิจารณาของศาลฎีกาประมาณ 3 - 5 ปี โดยผู้บริ หารมัน$ ใจในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ าน ปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในโครงการหงสาว่าได้ กระทําการด้ วยความสุจริ ต
2) บริ ษัทร่วมทุนแห่งหนึง$ ในประเทศมองโกเลียได้ ยื$นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึง$ ในประเทศมองโกเลียและบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง$
ในประเทศออสเตรเลียต่อศาลชันต้
> นในประเทศมองโกเลีย โดยเรียกร้ องค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และให้ โอนสัมปทานเหมือง 3 ฉบับคืน
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เมื$อวันที$ 16 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง$ ในประเทศมองโกเลีย ได้ รับคําตัดสินจาก Mineral Resources Authority
of Mongolia (“MRAM”) เพิกถอนใบอนุญาตสํารวจแร่จํานวน 2 ใบ และเมื$อวันที$ 2 กรกฎาคม 2558 บริ ษัทย่อยดังกล่าว
ได้ ยื$นอุทธรณ์คําตัดสินของ MRAM ต่อศาลปกครอง (Administrative Primary Court) เพื$อขอยกเลิกคําตัดสินของ MRAM
ดังกล่าว
ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยเชื$อว่าบริ ษัทมีข้อต่อสู้ที$หนักแน่นเพียงพอในการโต้ แย้ งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว เนื$องจาก
การที$ MRAM ตัดสินเพิกถอนใบอนุญาตทัง> 2 ใบ โดยอ้ างอิงคําตัดสินชันต้
> นของอัยการชันต้
> น (First Level Prosecutors)
นันเป็
> นการดําเนินการผิดกระบวนการตามกฎหมาย
บริ ษัทย่อยได้ รับความเห็นจากทีป$ รึกษากฎหมายเกี$ยวกับเรื$ องนี > ซึง$ ที$ปรึกษากฎหมายไม่เห็นด้ วยกับคําตัดสินดังกล่าวของ
MRAM และแนะนําให้ บริ ษัทย่อยยื$นโต้ แย้ งสิทธิตอ่ MRAM และอุทธรณ์คําตัดสินของ MRAM ต่อศาลปกครอง
นอกจากนี > บริ ษัทย่อยได้ ยื$นโต้ แย้ งสิทธิตอ่ อัยการชันสู
> ง (the Upper Level Prosecutor) เพื$อขอเปลีย$ นแปลงคําตัดสิน
ดังกล่าว และเมื$อวันที$ 28 กรกฎาคม 2558 อัยการชันสู
> ง (the Upper Level Prosecutor) ได้ ตดั สินเปลีย$ นแปลงคําตัดสิน
ชันต้
> นของอัยการชันต้
> น (First Level Prosecutors) โดยยืนยันยกคําฟ้อง และตัดสินว่าบริ ษัทย่อยไม่เคยยื$นรายงานเท็จ
ต่อ MRAM
เมื$อวันที$ 19 ตุลาคม 2558 บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ รับสําเนาคําฟ้องจากศาลแพ่งชันต้
> น (Primary Civil Court) โดยมีเนื >อหา
ข้ อกล่าวหาเหมือนกันกับข้ อกล่าวหาเดิมซึง$ เคยถูกยกฟ้องเมื$อปี ทผี$ า่ นมา โดยบุคคลและกลุม่ บริ ษัท (โจทก์) โต้ แย้ งว่าตนมี
สิทธิในหุ้นจํานวนร้ อยละ 60 ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง$ ซึง$ ข้ อกล่าวหาดังกล่าวได้ ถกู ยกฟ้องโดยคําตัดสินของศาลแพ่ง
ชันต้
> น ลงวันที$ 5 มีนาคม 2558 คําตัดสินของศาลแพ่งดังกล่าวให้ เหตุผลว่าคําฟ้องและข้ อกล่าวหาไม่ชดั เจน ด้ วยเหตุที$ข้อ
กล่าวหาเป็ นข้ อกล่าวหาเดิมที$ปรึกษากฎหมายให้ ความเห็นว่าผลการตัดสินน่าจะถูกยกฟ้องด้ วยเหตุผลข้ อกล่าวหาไม่
ชัดเจน
3) ในระหว่างปี 2553 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้ งผลการประเมินภาษี
สําหรับปี 2551 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึง$ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 9.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 161,769
ล้ านรูเปี ยอินโดนีเซียหรื อเทียบเท่ากับ 12.30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยผู้บริ หารของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับผลการ
ประเมินและได้ ยื$นหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ศาลภาษี อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2556 ศาลภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้
พิพากษาให้ บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ต้องจ่ายภาษี ที$ประเมินโดย DGT จํานวนเงิน 6.90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หากแต่ยงั ต้ องจ่าย
ภาษี ที$ประเมินอีกส่วนที$เหลือจํานวน 2.43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 161,769 ล้ านรูเปี ยอินโดนีเซีย หรื อเทียบเท่ากับ 12.30
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื$นอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาในปี 2557 โดยในเดือนธันวาคม 2558 ศาล
ฎีกาตัดสินให้ บริษัทย่อยดังกล่าวชนะคดี และส่งคําพิพากษาไปยังศาลภาษีเพื$อให้ ศาลภาษี ออกหนังสือแจ้ งคําพิพากษา
ให้ บริ ษัทย่อยต่อไป
ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทย่อยได้ รับหนังสือแจ้ งคําพิพากษาทังในส่
> วนของภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล และภาษี หกั ณ ที$จ่าย
เรี ยบร้ อยแล้ ว และบริ ษัทย่อย ได้ รับเงินภาษีคืนจาก DGT เรี ยบร้ อยแล้ ว
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4) ในระหว่างปี 2557 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ แจ้ งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในส่วนของการนําส่งภาษี เงินได้ หกั ณ ที$จา่ ยของบริ ษัทย่อยสองแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 231,348
ล้ านรูเปี ยอินโดนีเซีย หรื อเทียบเท่ากับ 17.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยเป็ นผลจากเงินปั นผลที$จ่ายให้ กบั บริ ษัทใหญ่ของกลุม่
บริ ษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื$อวันที$ 15 มกราคม 2557 ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยได้ ยื$นหนังสือคัดค้ านผลการประเมิน
ภาษี ดงั กล่าวไปยัง DGT และในเดือนพฤศจิกายน 2557 DGT ได้ ตอบปฏิเสธคําคัดค้ านนัน> เมื$อวันที$ 13 กุมภาพันธ์
2558 ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื$นฟ้องต่อศาลภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2559 ศาลภาษี ได้ มีคาํ
พิพากษาตัดสินให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวชนะคดี
5) ในระหว่างปี 2557 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ แจ้ งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในส่วนของภาษีเงินได้ สาํ หรับปี 2554 ของบริ ษัทแห่งหนึง$ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 37.7 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ โดยเป็ นผลจากเงินปั นผลรับจากบริษัทย่อยสองแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยได้ ยื$นหนังสือ
คัดค้ านผลการประเมินภาษีดงั กล่าวไปยัง DGT เมื$อวันที$ 7 เมษายน 2557 และ DGT ได้ ตอบปฏิเสธคําคัดค้ านนันใน
>
เดือนเมษายน 2557 เมื$อวันที$ 25 กรกฎาคม 2558 ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื$นฟ้องต่อศาลภาษี ของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ในระหว่างปี 2559 ศาลภาษี ได้ มีคําพิพากษาตัดสินให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวแพ้ คดี โดยบริ ษัทย่อยจะต้ องจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและเงินเพิ$มจํานวน 75.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับผลการตัดสินและได้ ยื$นฟ้อง
ต่อศาลฏีกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียไปเมื$อวันที$ 20 มิถนุ ายน 2559
6) ในระหว่างปี 2559 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ แจ้ งประเมินภาษี เพิ$มเติม
ในส่วนของภาษี ที$ดินและสิง$ ปลูกสร้ างของบริษัทย่อยสีแ$ ห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 155.6 พันล้ านรูเปี ย
อินโดนีเซีย หรื อเทียบเท่ากับ 11.58 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยได้ ยื$นหนังสือคัดค้ านผลการประเมิน
ภาษี ดงั กล่าวไปยัง DGT เมื$อเดือนมีนาคม 2559 และเดือน กรกฎาคม 2559 แล้ ว

7) ในระหว่างปี 2559 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ แจ้ งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในส่วนของภาษีเงินได้ หกั ณ ที$จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิ$มของบริษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน
79.8 พันล้ านรูปียอินโดนีเซีย หรื อเทียบเท่ากับ 5.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมื$อวันที$ 16 มีนาคม 2559 ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย
ได้ ยื$นหนังสือคัดค้ านผลการประเมินภาษี ดงั กล่าวไปยัง DGT แล้ ว
8) ในระหว่างปี 2559 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ แจ้ งประเมินภาษี เพิ$มเติม
ในส่วนของภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ$ ่าย และภาษี มลู ค่าเพิม$ ของบริษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน
11.37 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยไม่เห็นด้ วยกับผลการตัดสินและได้ ยื$นฟ้องต่อศาลฏีกาของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียแล้ ว

หน้ า 110

9) ในระหว่างปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้ ง
ผลการประเมินภาษี สาํ หรับปี 2552 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึง$ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 29.60 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ อย่างไรก็ตามหากบริษัทย่อยดังกล่าวใช้ หลักเกณฑ์เดียวกับภาษี ที$ประเมินเพิ$มจํานวน 29.60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จะ
มีผลให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวจ่ายภาษีเงินได้ สาํ หรับปี 2551 เกินไปเป็ นจํานวน 20.56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยผู้บริ หารของ
บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื$นหนังสือเพื$อขอให้ DGT เข้ ามาตรวจภาษี เงินได้ สาํ หรับปี 2551 เพื$อที$จะขอคืนภาษีเงินได้ ทจี$ ่าย
เกินไปดังกล่าว ในระหว่างเดือนธันวาคม 2556 DGT ได้ มีหนังสือตอบปฏิเสธการเข้ าตรวจสอบภาษีเงินได้ สาํ หรับปี 2551
ผู้บริ หารจะยื$นหนังสือคัดค้ านการปฏิเสธดังกล่าวไปยัง DGT และได้ ยื$นฟ้องต่อศาลฏีกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื$อวันที$ 21 กันยายน 2559 บริ ษัทย่อยได้ รับหนังสือแจ้ งคําพิพากษาจากศาลภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวชนะคดีและให้ DGT จ่ายเงินภาษี คืน ขณะนี >ทางบริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการดําเนินการติดตามเงินคืนจาก
DGT ต่อไป
10) ในระหว่างปี 2557 Director General of Taxes (DGT) หรื อสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ แจ้ งประเมินภาษีเพิ$มเติม
สําหรับปี 2552 เกี$ยวกับภาษีเงินได้ และภาษี หกั ณ ที$จ่าย ของบริษัทย่อยแห่งหนึง$ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน
13.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐและ 48,296 ล้ านอินโดนีเซียนรูเปี ยะห์หรือเทียบเท่ากับ 3.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผู้บริ หารของบริ ษัท
ย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับผลการประเมิน และได้ ยื$นฟ้องต่อศาลภาษี เมื$อวันที$ 22 ธันวาคม 2558 สําหรับภาษี เงินได้
และวันที$ 16 พฤษภาคม 2559 สําหรับภาษี หกั ณ ที$จา่ ย
อืนๆ
11) บริ ษัทย่อยแห่งหนึง$ ในประเทศออสเตรเลียได้ รับแจ้ งจาก Australian Government Department ("AusIndustry") ว่า
รายจ่ายทีใ$ ช้ ในการลดหย่อนภาษีที$เกี$ยวข้ องกับค่าวิจยั และพัฒนาในการออกแบบ
และการป้องกันการทรุดตัวลงของ
Longwall สําหรับการทําเหมืองใต้ ดิน ไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษี ได้ ซึง$ มีผลทําให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวอาจจะต้ องเสีย
ภาษี เพิม$ เติมรวมดอกเบี >ยเป็ นจํานวนเงินทังสิ
> >น 36 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยเชื$อว่า
การลดหย่อนภาษี ดงั กล่าวถูกต้ องและสามารถชี >แจงกับ Administrative Appeals Tribunal ได้ ดังนัน> กลุม่ บริ ษัทจึงไม่ได้
บันทึกหนี >สินที$อาจจะเกิดขึ >นดังกล่าวไว้ ในงบการเงิน
12) บริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียแห่งหนึง$ ได้ ทาํ สัญญาบริ การกับผู้บริ หารระดับสูงของบริษัท โดยบริ ษัทจะต้ องจ่ายเงิน
ชดเชยให้ แก่ผ้ บู ริ หารในกรณีที$สญ
ั ญาถูกยกเลิกก่อนกําหนด จํานวนเงินทีต$ ้ องจ่ายถ้ าสัญญาถูกยกเลิก ณ วันที$ในงบแสดง
ฐานะการเงินเท่ากับ 2.90 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย (ปี 2557 จํานวน 2.90 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย)
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6. ข้ อ มูล ทัวไปและข้ อ มูล สําคัญอืน
6.1 ข้ อ มูล ทัวไป
1. ชือ สถานทีตัง5 ของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ชื$อบริ ษัท
ชื$อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที$เรี ยกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้น
ราคาพาร์
ที$ตงสํ
ั > านักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริ ษัท

:
:
:
:

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

ฝ่ ายสือ$ สารองค์กร

:

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
5,163,757,100.00 บาท*
4,937,170,022.00 บาท**
4,937,170,022 หุ้น**
1 บาท
ชัน> 27 อาคารธนภูมิ เลขที$ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท์ 0-2694-6825
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6699
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th

หมายเหตุ :
* เมื$อวันที$ 19 เมษายน 2559 ที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ$มทุนจดทะเบียน

โดยมีรายละเอียดดังนี >
1.) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็ นการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมที$ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 823,026,240
หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 29 เมษายน 2559
2.) เพิ$มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ$มจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที$
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ$มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 3 พฤษภาคม 2559
** หุ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ$มทุนต่อ 2 หุ้นเดิม
ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นสําหรับหุ้นจํานวน 1,290,939,275 หุ้น และดําเนินการจดทะเบียนหุ้นที$ออกและชําระ
แล้ วเมื$อวันที$ 7 มิถนุ ายน 2559 และใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) ที$ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจํานวน 1,290,939,275
หน่วย ได้ มีการใช้ สิทธิครัง> แรกเมื$อวันที$ 5 กันยายน 2559 จํานวน 993,887,223 หน่วย และวันที$ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้ สิทธิ
จํานวน 70,464,974 หน่วย ส่งผลให้ ทนุ ที$ออกและชําระแล้ วเพิ$มขึ >นจํานวนรวม 1,064,352,197 บาท เป็ น 4,937,170,022 บาท
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2. ชือ สถานทีตัง5 ของนิต ิบ ุคคลทีบริษัท ฯ ถือ หุ้น ตัง5 แต่ ร้ อ ยละ 10 ขึน5 ไป
ชือบริษัท

1

บริ ษัท บ้ านปู
จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุร กิจ

พลังงาน

บาท
5,163,757,100

บาท
4,937,170,022

4,937,170,022

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

-

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

บริ ษัท ย่ อ ย
ประเทศไทย
2

บริ ษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย
ถ่านหิน

บาท
3,200,000,000

บาท
3,200,000,000

3,200,000

1,000

99.99%
58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ถ.ยันตรกิจโกศล ม.1
จํากัด (มหาชน)) ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่
จ.แพร่ ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

3

บริ ษัท เหมืองเชียง
ม่วน จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย
ถ่านหิน

บาท
57,837,500

บาท
57,837,500

5,783,750

10

99.99%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
มินเนอรัล จํากัด) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

4

บริ ษัท บ้ านปู
โคล เซลส์ จํากัด

ค้ าถ่านหิน

บาท
10,000,000

บาท
10,000,000

100,000

100

99.99%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
มินเนอรัล จํากัด) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

5

บริ ษัท บ้ านปู
อินเตอร์ เนชัน$ แนล
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

บาท
250,000,000

บาท
250,000,000

25,000,000

10

99.99%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
จํากัด (มหาชน)) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

6

บริ ษัท บ้ านปู
เอ็นจิเนียริ$ ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
247,000,000

บาท
247,000,000

24,700,000

10

99.99%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
จํากัด (มหาชน)) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

7

บริ ษัท บ้ านปู
อินฟิ เนอร์ จี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
10,000,000

บาท
10,000,000

1,000,000

10

99.99%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
จํากัด (มหาชน)) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
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8

บริ ษัท บีโอจี จํากัด ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
1,550,000,000

บาท
1,550,000,000

15,500,000

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
100

9

บริ ษัท บ้ านปู
เอนเนอร์ จี
เซอร์ วิสเซส
(ไทยแลนด์) จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
150,000,000

บาท
150,000,000

15,000,000

100

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เอ็นจิเนียริ$ ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

10

บริ ษัท ไบโอฟูเอล
เดเวลอปเมนท์
โฮลดิ >งส์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
76,000,000

บาท
76,000,000

7,600,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เอ็นจิเนียริ$ ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

11

บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
30,956,920,000

บาท
30,456,920,000

3,045,692,000

10

78.71%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
จํากัด (มหาชน)) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2007 6000

12

บริ ษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
5,921,587,160

บาท
5,921,587,160

592,158,716

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

13

บริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
960,000,000

บาท
960,000,000

96,000,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

14

บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ (เจแปน)
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
5,000,000

บาท
5,000,000

500,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
จํากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

99.99%
1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู ชัน> 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
จํากัด (มหาชน)) แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
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15

ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

บริ ษัท ไทย โซล่าร์
คอนซัลแตนท์
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
แสงอาทิตย์ที$
ติดตังบนหลั
>
งคา

ทุน จดทะเบีย น

บาท
1,000,000

ทุน ชําระแล้ ว

บาท
1,000,000

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )
100

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1,000

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
จํากัด)

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน> 26 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2007 6000

500

68.09%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

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

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

สาธารณรัฐอิน โดนีเ ซีย
16

PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

Construction,
trading,
transportation,
industry, repair
and services
related to coal
mining and
electricity
business
Coal Mining in
Indonesia

IDR
IDR
1,129,925,000
1,500,000,000,000 564,962,500,000

17

PT. Indominco
Mandiri

IDR
20,000,000,000

IDR
12,500,000,000

12,500

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

18

PT. Jorong
Barutama
Greston

Coal Mining in
Indonesia

IDR
318,855,000,000

IDR
318,855,000,000

21,257

15,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

19

PT. Trubaindo
Coal Mining

Coal Mining in
Indonesia

IDR
100,000,000,000

IDR
63,500,000,000

63,500

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

20

PT. Kitadin

Coal Mining
and related
business

IDR
IDR
1,000,000,000,000 377,890,000,000

188,945

2,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

21

PT. Bharinto
Ekatama

Coal Mining in
Indonesia

IDR
68,000,000,000

IDR
17,000,000,000

17,000

มูล ค่ า
หุ้น
สัด ส่ วนการถือ หุ้น
ต่ อ
(%)
หน่ วย
1,000,000
99.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

22

PT. ITM
Indonesia

Trading, land
transportation,
industry,
agriculture,
construction,
repair and
services

IDR
40,000,000,000

IDR
11,000,000,000

11,000

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 2932810

23

PT. Tambang
Raya Usaha
Tama

Mining Support IDR
services
500,000,000,000

IDR
228,980,000,000

22,898

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

24

PT. ITM Energi
Utama

Energy
business

IDR
IDR
300,000
1,200,000,000,000 300,000,000,000

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

25

PT. ITM
Batubara Utama

Coal mining
business

IDR
40,000,000,000

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

26

PT. ITM Banpu
Power Co., Ltd

Investment in
power
business

IDR
IDR
300,000
1,200,000,000,000 300,000,000,000

1,000,000

70%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
30%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด
มหาชน)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

IDR
11,000,000,000

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

11,000

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100
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ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

ประเทศออสเตรเลีย
27

Banpu Australia
Co. Pty Ltd

Investment in
coal mining
in Australia

AUD
2,428,021,000

AUD
2,428,021,000

2,428,021,000

1

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

28

Centennial Coal
Co., Ltd.

Coal Mining
and Marketing

AUD
2,449,783,562

AUD
2,449,783,562

395,126,381

$6.20

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

29

Centennial
Northern Coal
Services Pty Ltd

Employer
Company for
Newstan
Washery

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

30

Berrima Coal
Pty Ltd

Dormant

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

31

Centennial Airly
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

32

Centennial
Angus Place Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

33

Centennial Coal
Infrastructure
Pty Ltd

Coal exporting
logistics and
infrastructure

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

34

Centennial Coal Coal Marketing
Sales and
Marketing Pty Ltd

AUD
1

AUD
1

1

100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

1

Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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ชือบริษัท

35

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1

Centennial
Coal Mining
Fassifern Pty Ltd

AUD
2

AUD
2

Centennial
Northern Mining
Services Pty Ltd

Employer
Company for
Newstan

AUD
1

AUD
1

37

Centennial
Coal Mining
Inglenook Pty Ltd

AUD
1

AUD
1

1

1

38

Centennial
Mandalong Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

39

Centennial
Mannering Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

40

Centennial
Munmorah Pty
Ltd

Coal Mining
(now Dormant)

AUD
1

AUD
1

1

1

41

Centennial
Myuna Pty Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

42

Centennial
Newstan Pty Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

43

Charbon Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

36

2

1
1

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )
750,000

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
10

44

Coalex Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
7,500,000

AUD
7,500,000

45

Clarence Coal
Investments
Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
19,500,002

AUD
19,500,002

46

Clarence
Colliery Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
10,000

AUD
10,000

10,000

1

47

Clarence Coal
Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
2

AUD
2

2

1

48

Centennial
Clarence Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
8,800,000

AUD
8,800,000

8,800,000

1

49

Powercoal Pty Ltd Dormant
Holding
company

AUD
4,590,001

AUD
4,590,001

4,590,001

1

50

Powercoal
Superannuation
Pty Ltd

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

51

Collieries
Superannuation
Pty Ltd

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

52

Elcom Collieries
Pty Ltd

Dormant

AUD
1,500,000

AUD
1,500,000

750,000

2

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

1

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Coalex Pty 1 Market Street,
Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Coalex Pty 1 Market Street,
Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Coalex Pty 1 Market Street,
Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Fassifern Pty Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Powercoal 1 Market Street,
Pty Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Powercoal 1 Market Street,
Pty Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Powercoal 1 Market Street,
Pty Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
2

53

Huntley Colliery
Pty Ltd

Dormant

AUD
354,000

AUD
354,000

177,000

54

Mandalong
Pastoral
Management
Pty Ltd

Dormant

AUD
2,736,028

AUD
2,736,028

2

55

Powercoal
Employee Trust
Employees
Company
Entitlements
Ex Powercoal
Company Pty Ltd

AUD
2

AUD
2

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

56

Hartley Valley
Coal Co Pty Ltd

Dormant

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

57

Ivanhoe Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

58

Centennial
Drilling Services
Pty Ltd

Drilling
Services

AUD
1,250,000

AUD
1,250,000.00

59

Centennial
Coal Mining
Springvale
Holdings Pty Ltd

AUD
1

AUD
1

60

Centennial
Springvale Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

61

Springvale Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2,000,000

AUD
2,000,000

2,000,000

1

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

1

1

1

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Powercoal 1 Market Street,
Pty Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Powercoal 1 Market Street,
Pty Ltd.)
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Coal Co., Ltd.) Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Springvale
Sydney NSW 2000,
Holdings Pty Ltd.) Australia
Tel : 61 2 9266 2700
100.00%
Level 18, BT Tower,
(ถือโดย Centennial 1 Market Street,
Springvale
Sydney NSW 2000,
Holdings Pty Ltd.) Australia
Tel : 61 2 9266 2700
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62

Boulder Mining
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
1,000

AUD
1,000

1,000

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1

63

AFE Investments
Pty Limited

Mining
Investment

AUD
2

AUD
2

2

1

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

64

Banpu Australia
Resources Pty
Ltd

Investment in
coal mining

AUD
2

AUD
2

2

1

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

65

Hunnu Coal Pty
Ltd

Coal mining
and trading

AUD
261,555,190

AUD
261,555,190

383,632,717

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อ
หน่วย*

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

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

ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

100.00%
(ถือโดย Centennial
Springvale
Holdings Pty Ltd.)

Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
Level 18, BT Tower,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australia
Tel : 61 2 9266 2700
22 Lindsay Street
Perth WA 6000,
Australia
Tel : 61 8 9328 6262

สาธารณรัฐประชาชนจีน
66

Shijiazhuang
Chengfeng
Cogen Co., Ltd

Power and
steam
generation and
sales

RMB
178,971,358

RMB
178,971,358

NA

NA

67

Banpu
Investment
(China) Co.,
Ltd.

Investment in
power
business

RMB
248,400,000

RMB
248,400,000

NA

NA

68

Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd

Power and
steam
generation and
sales

RMB
393,425,339

USD
393,425,339

NA

NA

North Beiguan,
Zhengding
County,Shijiazhuang
City 050800, Hebei
Province, PRC
Tel : (836311)
85176918
100.00%
9A, 9th Floor, Tower B,
(ถือโดย Banpu Gateway Plaza, No. 18
Power Investment Xia Guang Li, North
Co., Ltd.)
Road of East Third
Ring, Chaoyang
District, Beijing, PRC
100027
Tel : (8610) 5758 0388
West of Gujiaying
87.92%
(ถือโดย PanVilliage, Bensi Road,
Western Energy Luannan County,
Corporation LLC) Tangshan City
12.08%
063500, Hebei
(ถือโดย Banpu
Investment (China) Province, PRC
Tel : (86315) 4168274
Co., Ltd.)

หน้ า 121

69

Zouping Peak
CHP Co., Ltd

Power and
steam
generation and
sales

RMB
261,800,000

RMB
261,800,000

NA

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
NA

70

BPP Renewable
Invesment
(China) Co., Ltd

Investment in
renewable
energy
business

RMB
200,379,537

RMB
200,379,537

NA

NA

100.00%
(ถือโดย บริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
จํากัด)

71

Anqui Huineng
New Energy
Co., Ltd.

Solar power
generation

RMB
66,000,000

RMB
66,000,000

NA

NA

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

72

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

Solar power
generation

RMB
83,000,000

RMB
83,000,000

NA

NA

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

73

Dongping
Haoyuan Solar
Power
Generation Co.,
Ltd.

Solar power
generation

RMB
69,000,000

RMB
69,000,000

NA

NA

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

MNT
93,288,458,694

MNT
93,288,458,694

673,612

138,490

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Investment Pte.
Ltd.)

ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

70.00%
(ถือโดย Zouping
Peak Pte. Ltd.)

Xiwang Industrial
Region, Handian
Town, Zouping
County, Binzhou City
256209, Shandong
Province, PRC
Tel : (86543) 4615665
Unit 108, No. 26
Jiafeng Road, Pilot
Free Trade Zone,
Shanghai, China
Tel : (86315) 4168274
No.19 Dafugou,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province
,China
Tel : (86315) 4168275
Unit 205, No.16
Shengli Street,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province
,China
Tel : (86315) 4168275
East side of Xishan
road North, Dongping
County, Taian City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (86531)
86025858

ประเทศมองโกเลีย
74

Hunnu Altai LLC

Foreign trade ,
minerals
exploration,
minerals
mining

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 7551155
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

75

Hunnu Gobi
Altai LLC

Foreign trade,
minerals
exploration,
mining

MNT
155,000,000

MNT
155,000,000

155,000

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1,000

76

Hunnu Altai
Minerals LLC

Foreign trade,
minerals
exploraiton

MNT
17,242,032,000

MNT
17,242,032,000

17,242,032

1,000

100.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Altai Tower, Gegeenten
LLC)
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

77

Hunnu
Resources LLC

Foreign trade

MNT
317,879,653,402

MNT
317,879,653,40

198,108,584

1,605

100.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Coal Tower, Gegeenten
Pty Ltd)
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

78

Munkh Sumber
Uul LLC

Foreign trade

MNT
2,370,190,983

MNT
2,370,190,983

237,019

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

79

Golden Gobi
Mining LLC

Foreign Trade ,
Mineral
exploration

MNT
13,013,868,667

MNT
13,013,868,667

1,301,387

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

80.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Altai Tower, Gegeenten
LLC)
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

80

Great East
Minerals LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

MNT
2,851,018,000

MNT
2,851,018,000

285,101

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
10,000

81

Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

MNT
25,464,628,355

MNT
25,464,628,355

2,546,463

82

Hunnu Power
LLC

Foreign Trade

MNT
40,702,000

MNT
40,702,000

83

Borganchan
LLC

Foreign trade

MNT
31,437,000

MNT
31,437,000

84

Munkhnoyon
Suvraga LLC

Foreign Trade,
Minerals
mining,
Tourism, and
Construction

MNT
169,153,984,740

MNT
169,153,984
169,153,984,740

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

99.99%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

4,070

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

31,437

1,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551

1,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar 17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 75511551
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

ประเทศสิงคโปร์
85

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

Investment in
coal mining

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

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

17,670,002

11,000,000

86

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending

USD
5,000,000

USD
5,000,000

5,000,000

87

Banpu
Singapore Pte.
Ltd.

Coal trading

SGD
1,500,000
USD
300,000,000
USD
2,261,711,708

SGD
1,500,000
USD
300,000,000
USD
2,261,711,708

1,500,000

300,000,000
2,261,711,708

ไม่มีการ
50.00%
กําหนด (ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
มูลค่าหุ้น
มินเนอรัล จํากัด)
ต่อหน่วย*
50.00%
(ถือโดย Banpu Coal
Investment
Company Limited)
ไม่มีการ
100.00%
กําหนด
(ถือโดย Banpu
มูลค่าหุ้น
Minerals
ต่อหน่วย* (Singapore) Pte.
Ltd.)
ไม่มีการ
75.00%
กําหนด
(ถือโดย Asian
มูลค่าหุ้น
American Coal,
ต่อหน่วย*
Inc.)
25.00%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จํากัด)
ไม่มีการ
100.00%
กําหนด (ถือโดย Hunnu Coal
มูลค่าหุ้น
Pty Ltd)
ต่อหน่วย*

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188
8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6890 7188

88

Hunnu
Investments Pte.
Ltd.

Foreign Trade

SGD 100
USD 34,768,189

SGD 100
USD
34,768,189

100
34,768,189

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188

89

Banpu Power
Investment Co.,
Ltd.

Investment in
power
business

USD
84,177,391

USD
84,177,391

77,132,663

ไม่มีการ
100.00%
กําหนด
(ถือโดย Banpu
มูลค่าหุ้น Power International
ต่อหน่วย*
Limited)

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6338 1888

90

Zouping Peak
Pte. Ltd.

Investment in
power
business

SGD
2

SGD
2

2

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

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

8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

91

Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

USD
55,987,677

USD
55,987,677

55,987,677

ไม่มีการ
100.00%
กําหนด (ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
มูลค่าหุ้น รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
ต่อหน่วย*
จํากัด)

8 Marina Boulevard
#05-02, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

สาธารณรัฐมอริ เ ชีย ส
92

Banpu Coal
Investment
Company
Limited

Investment in
coal mining

USD
11,050,500

USD
11,050,500

11,050,500

1

93

BP Overseas
Development
Company
Limited

Investment in
coal mining

USD
515,533,002

USD
515,533,002

515,533,002

1

94

Banpu Power
International
Limited

Investment in
power
business

USD
63,050,000

USD
63,050,000

63,050,000

1

100.00%
4th Floor, Ebene
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู Skies,Rue de L'
มินเนอรัล จํากัด) Institut, Ebene,
Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000
100.00%
4th Floor, Ebene
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู Skies,Rue de L'
จํากัด (มหาชน)) Institut, Ebene,
Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000
100.00%
4th Floor, Ebene
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู Skies,Rue de L'
เพาเวอร์ จํากัด Institut, Ebene,
(มหาชน))
Republic of Mauritius
Tel : 230 404 8000

บริ ต ิช เวอร์ จ ิน ไอส์ แ ลนด์
95

Asian American
Coal, Inc.

Investment in
coal mining

USD
50,000,000

USD
40,917,026

40,917,026

1

100.00%
(ถือโดย BP
Overseas
Development
Company Limited)

Geneva Place, 2nd
Floor, #333 Waterfront
Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands
Tel : 284 494 4388

96

AACI SAADEC
(BVI) Holdings
Limited

Investment in
coal mining

USD
50,000

USD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย Asian
American Coal,
Inc.)

P.O. Box 957,
Offshore
Incorporations Centre,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Tel : 284 494 2233

USD
100,000

USD
100,000

100,000

0.01

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

PO Box 309, Ugland
House, Grand
Cayman, KY1-1104
Cayman Islands
Tel : 1 345 949 8066

เคย์ แ มนไอส์ แ ลนด์
97

Pan-Western
Energy
Corporation LLC

Investment in
power
bussiness
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

ประเทศญีปุ่ น
98

Banpu Energy
Services Japan
Co., Ltd.

Cosultancy
JPY
services to the
50,000,100
operator of
power generation
in Japan

JPY
50,000,100

500,001

ไม่มีการ
100.00%
กําหนด (ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
มูลค่าหุ้น เอนเนอร์ จี เซอร์ วิส
ต่อหน่วย*
เซส (ไทยแลนด์)
จํากัด)

99

BPPR Japan
Co., Ltd.

Cosultancy
JYP
services to the
100,000
operator of
power generation
in Japan

JYP
100,000

1,000

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

100

Aizu Land Solar
G.K.

Land owner of
Solar project

JYP
100,000

JYP
100,000

NA

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

Investment in oil
and gas
business

USD
40,000,100

USD
40,000,100

40,000,100

1

100.00%
2711 Centerville
(ถือโดยบริ ษัท บีโอจี Road, Suite 400,
จํากัด)
Wilmington, Delaware
19808
Tel : 1 302 654 7584

4th Floor, Olympia
Building, 13-3
Tomizawa-cho,
Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
Tel : 81 3 6661 0328
100.00%
4th Floor, Olympia
(ถือโดยบริ ษัท บีพีพี Building, 13-3
อาร์ จํากัด)
Tomizawa-cho,
Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
Tel : 81 3 6661 0328
100.00%
4th Floor, Olympia
(ถือโดย Aura Land Building, 13-3
Development Pte., Tomizawa-cho,
Ltd.)
Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo, Japan
Tel : 81 3 6661 0328

สหรัฐอเมริ ก า
101

Banpu North
America
Corporation

ฮ่ อ งกง
Akira Energy
Limited

Investment in
renewable
energy business

HKD
62,017,100

HKD
62,017,100

62,017,100

1

102

100.00%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
จํากัด)

Akira Energy
(South) Limited

Investment in
renewable
energy business

HKD
19,120,063

HKD
19,120,063

19,120,063

1

103

100.00%
(ถือโดย Akira
Energy Limited)

9th Floor,
York House,
The Landmark,
15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong
Tel : 852 2522 8101
9th Floor,
York House,
The Landmark,
15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong
Tel : 852 2522 8101
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

บริ ษัท ร่ ว ม
ประเทศออสเตรเลีย
104

Port Kembla
Coal Terminal
Limited

Shiploading Coal AUD
Port
600,000

AUD
600,000

600,000

1

16.66%
Port Kembla Road,
(ถือโดย Centennial Inner Harbour ,
Coal Co., Ltd.) Wollongong NSW
2520, Australia
Tel : 61 2 4288 0288

AUD
2

AUD
2

2

1

50.00%
(ถือโดย Centennial
Springvale
Holdings Pty Ltd.)

การร่ วมค้ า
ประเทศออสเตรเลีย
105

Springvale Coal
Sales Pty
Limited

Coal Marketing

Level 18, BT Tower ,
1 Market Street,
Sydney NSW 2000,
Australiaโทรศัพท์ : 038
925100
Tel : 61 2 9266 2700

สาธารณรัฐประชาชนจีน
106

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

Coal minig in
China

RMB
1,519,860,000

RMB
1,519,860,000

NA

NA

45.00%
(ถือโดย Asian
American Coal,
Inc.)

Changzhi County,
Changzhi City,
Shanxi, P.R. China
Tel : (8610) 5820
3663

107

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

Investment in
coal mining

RMB
783,330,000

RMB
783,330,000

NA

NA

40.00%
(ถือโดยบริ ษัท บริ ษัท
บ้ านปู มินเนอรัล
จํากัด)

No. 98, Hongqi Street,
Hebi, Henan
Province, the PRC
Tel : (86) 392
291 7401-2

108

Shanxi Lu
Guang Power
Co., Ltd.

Power
generating and
sales

RMB
1,500,000,000

RMB
567,745,250

NA

NA

30.00%
(ถือโดย Banpu
Power Investment
Co., Ltd.)

Songcunxiang,
Zhangzi County,
Changzhi City, Shanxi
Province, China
Tel : (86355) 8580511
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อ
หน่วย*

60.00%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เอนเนอร์ จี เซอร์ วิส
เซส (ไทยแลนด์)
จํากัด)

1-1-7 Moto-akasaka,
Minato-ku, Tokyo,
Japan
Tel : 81 3 3560 1115

ประเทศญีปุ่ น
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Hokkaido Solar
Estate G.K.

Land owner of
solar project

JYP
10,000,000

JYP
10,000,000

NA

สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
110

Hongsa Power
Company
Limited

Power
generating
and sales

USD
927,000,000

USD
927,000,000

92,700,000

10

40.00%
(ถือโดย บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน))

NNN Building 4 th
Floor, Room No.D5
Bourichan Road,
Phonsinouane Village,
Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao
PDR
Tel : 857 (0) 2122 483

111

Phu Fai Mining
Company
Limited

Mining
concession

USD
50,000

USD
50,000

5,000

10

37.50%
(ถือโดย บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน))

Park View Executive
Suite Building B
Sikottabong District,
Vientiane Lao PDR
Tel : 857 (0) 2122 483

ประเทศสิงคโปร์
112

Aura Land
Development
Pte. Ltd.

Investment in
property for
solar energy
business

USD
3,840,989

USD
3,840,989

3,840,989

ไม่มีการ
75.00%
กําหนด (ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
มูลค่าหุ้น เอนเนอร์ จี เซอร์ วิส
ต่อหน่วย*
เซส (ไทยแลนด์)
จํากัด)

8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888

113

Aizu Energy Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

USD
17,630,953

USD
17,630,953

17,630,953

ไม่มีการ
75.00%
กําหนด (ถือโดย บริ ษัท บ้ านปู
มูลค่าหุ้น รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
ต่อหน่วย*
จํากัด)

8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888
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ชือบริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน จดทะเบีย น

ทุน ชําระแล้ ว

จํานวนหุ้น ที
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง5 หมด (หุ้น )

มูล ค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(%)

ทีตัง5
สํานัก งานใหญ่

1550 อาคารธนภูมิ ชัน>
27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600

ประเทศไทย
114

บริ ษัท บีพีพีอาร์
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
บริ การให้
คําปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟ้า

บาท
100,000

บาท
100,000

1,000

100

75.00%
(ถือโดยบริ ษัท บ้ านปู
เอนเนอร์ จี เซอร์ วิส
เซส (ไทยแลนด์)
จํากัด)

115

บริ ษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บาท
12,010,000,000

บาท
12,010,000,000

120,100,000

100

50.00%
œ ถนนไอ-แปด นิคม
(ถือโดย บริ ษัท บ้ านปู อุตสาหกรรมมาบตาพุด
โคล เพาเวอร์ จํากัด) อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 038 925 100

116

บริ ษัท ราชสีมา
กรี น เอ็นเนอร์ ยี
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
250,000,000

บาท
250,000,000

25,000,000

10

30.00%
(ถือโดยบริ ษัท ไบโอฟู
เอลเดเวลอปเมนท์
โฮลดิ >งส์ จํากัด)

2 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2794 1000

หมายเหตุ: * under Corporate Law
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3. ชือ สถานทีตัง5 ของบุค คลอ้ างอิงอืนๆ
1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน> 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที$ œ• ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2009 9999

2) นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2544 1111
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่: 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
สถานที$ติดต่อ: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2470 3687, 0 2470 1946
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

4) ผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ$มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที$ 4599
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ชัน> 15 อาคารบางกอกซิตี > ทาวเวอร์ เลขที$ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2344 1000, 0 2824 5000

5) ที$ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่มี--
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6) ที$ปรึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการ

บริ ษัทฯ ไม่ได้ วา่ จ้ างที$ปรึกษาและหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการ
จัดการ เป็ นการประจําถาวร แต่จะมีการว่าจ้ างที$ปรึกษา (เช่น ที$
ปรึกษาทางการเงิน) เป็ นการเฉพาะเรื$ องเฉพาะกรณีตามความ
จําเป็ นในการดําเนินงานเป็ นครัง> คราว การบริ หารงานบริ ษัทฯ
จะดําเนินการภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็ น
สําคัญ

7) สถาบันการเงินที$ตดิ ต่อเป็ นประจํา

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทังในและต่
>
างประเทศ
ประมาณ 30 แห่ง
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ส่ วนที 2
การจัด การและการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
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7. ข้ อ มูล หลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้ถ ือ หุ้น
7.1 จํานวนทุน จดทะเบียนและทุน ชําระแล้ ว
(1) ทุนจดทะเบียน
ชื$อบริ ษัท
:
ชื$อภาษาอังกฤษ
:
ชื$อในการซื >อขายในตลาดหลักทรัพย์:
ประกอบธุรกิจหลัก
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที$เรี ยกชําระแล้ ว

:

จํานวนหุ้น
ราคาพาร์

:
:

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
5,163,757,100 บาท*
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 5,163,757,100 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ • บาท
4,937,170,022 บาท**
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 4,937,170,022 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ • บาท
4,937,170,022 หุ้น
1 บาท (หนึง$ บาท)

หมายเหตุ :
* เมื$อวันที$ 19 เมษายน 2559 ที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ$มทุนจดทะเบียน
โดยมีรายละเอียดดังนี >
1.) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็ นการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมที$ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 823,026,240
หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 29 เมษายน 2559
2.) เพิ$มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ$มจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที$
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ$มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 3 พฤษภาคม 2559
** หุ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ$มทุนต่อ 2 หุ้นเดิม
ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นสําหรับหุ้นจํานวน 1,290,939,275 หุ้น และดําเนินการจดทะเบียนหุ้นที$ออกและชําระ
แล้ วเมื$อวันที$ 7 มิถนุ ายน 2559 และใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) ที$ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจํานวน 1,290,939,275
หน่วย ได้ มีการใช้ สิทธิครัง> แรกเมื$อวันที$ 5 กันยายน 2559 จํานวน 993,887,223 หน่วย และวันที$ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้ สิทธิ
จํานวน 70,464,974 หน่วย ส่งผลให้ ทนุ ที$ออกและชําระแล้ วเพิ$มขึ >นจํานวนรวม 1,064,352,197 บาท เป็ น 4,937,170,022 บาท

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (Thai NVDR) ซึง$ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ออก NVDR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 361,367,257 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
7.32 ของหุ้นที$ออกและชําระแล้ ว ณ วันดังกล่าว ทังนี
> >ผู้ถือ NVDR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริ ษัทฯ ที$นําไปอ้ างอิง
ทุกประการ แต่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื$องจากมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทงนี
ั> >
ในทางปฏิบตั ิ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินจิ อิสระของ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มิใช่ออกเสียงตามคําสัง$ ของผู้ถือ NVDR
ทังนี
> >จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที$ผ้ ลู งทุนเข้ ามาลงทุนใน NVDR นันอาจมี
>
การเปลีย$ นแปลง ซึง$ บริษัทฯ จะไม่สามารถ
กําหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นที$เป็ น NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
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ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที$เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที$ออกและชําระแล้ว
โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริ ษัทฯ ที$ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้ อยละ 17.96 ของทุนชําระแล้ ว
7.2 รายชือผู้ถ อื หุ้น
(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี >
รายชือผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
บริ ษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท ซิตี > โฮลดิ >ง จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด
บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน$ จํากัด
บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด
บริ ษัท นํ >าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. สํานักงานประกันสังคม
4. UBS AG Singapore Branch
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
6. Chase Nominees Limited
7. State Street Bank Europe Limited
8. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
10. กองทุนสํารองเลี >ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซึง$ จดทะเบียนแล้ ว
รวม

จํานวนหุ้น ทีถือ

ร้ อ ยละ

482,847,186
288,309,528
124,032,000
11,820,000
35,611,300
30,438,448
14,916,382
13,646,682
12,594,000
12,311,744
9,606,042
361,367,257
87,198,000
69,292,226
62,028,170
60,600,371
56,228,809
43,883,400
40,704,900
36,078,400

9.78
5.84
2.51
0.24
0.72
0.62
0.30
0.28
0.26
0.25
0.19
7.32
1.77
1.40
1.26
1.23
1.14
0.89
0.82
0.73

1,853,514,845

37.55

หมายเหตุ :
- บริ ษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ >าตาลมิตรสยาม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ ว
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- บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วยดังนี >
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 54.23 ของทุนชําระแล้ ว
2. บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 15.23 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท ซิตี > โฮลดิ >ง จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.00 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.56
ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อย
ละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ >าตาลมิตรสยาม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ ว
- บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน$ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99
ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้น
อยูร่ ้ อยละ 51.04 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท นํ >าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
99.99 ของทุนชําระแล้ ว

หน้ า 136

7.2 การออกหลัก ทรัพ ย์ อ ืน
(1) หลักทรัพย์ที$เป็ นตราสารหนี > (หุ้นกู้)
รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2554
ชุดที$ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2554
ชุดที$ 2
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2554
ชุดที$ 3
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2554
ชุดที$ 4
บมจ. บ้ านปู

5,500
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

4,000
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,500
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,000
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที$ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที$ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี >ยต่อปี

5,500,000 หน่วย
1,000 บาท
5,500
ล้ านบาท
4.00% ในปี ที$ 1-4
5.10% ในปี ที$ 5-7

3,500,000 หน่วย
1,000 บาท
3,500
ล้ านบาท
5.08%

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

อายุห้ นุ กู้
วันที$ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

7 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2561
-ไม่มี-

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

12 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2566
-ไม่มี-

15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่มี-

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี >
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รายละเอียดหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2555
ชุดที$ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2556
ชุดที$ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 2/2556
ชุดที$ 1
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 2/2556
ชุดที$ 2
บมจ. บ้ านปู

2,300
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,100
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,300,000 หน่วย
1,000 บาท
2,300
ล้ านบาท
4.75%
7 ปี
10 กรกฏาคม 2556
10 กรกฏาคม 2563
-ไม่มี-

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

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที$ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที$ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที$ 3• ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี >ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที$ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,850
ล้ านบาท
4.83%
7 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2562
-ไม่มี-

3,000
150
ล้ านบาท
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ระบุชื$อผู้ถือ
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกันและ
และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
3,000,000 หน่วย
15,000 หน่วย
1,000 บาท
10,000 เหรี ยญสหรัฐ
3,000
150
ล้ านบาท
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
5.04%
4.09%
10 ปี
10 ปี
24 พฤษภาคม 2555 4 เมษายน 2556
24 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2566
-ไม่มี-ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000 เหรี ยญสหรัฐ

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

ประเภทของหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี >

3,000
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2555
ชุดที$ 2
บมจ. บ้ านปู

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
เงินต้ นทังหมด
>
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
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รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2557
ครัง> ที$ 2/2557
ชุดที$ 1
ชุดที$ 2
บมจ. บ้ านปู
บมจ. บ้ านปู
3,000
5,000
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ
ระบุชื$อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2558
ชุดที$ 1
บมจ. บ้ านปู
1,000
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2558
ชุดที$ 2
บมจ. บ้ านปู
1,750
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที$ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที$ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี >ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที$ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

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

5,000,000 หน่วย
1,000 บาท
5,000
ล้ านบาท
4.80%
10 ปี
4 กรกฎาคม 2557
10 กรกฎาคม 2567
-ไม่มี-

1,000,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000
ล้ านบาท
3.85%
7 ปี
12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2565
-ไม่มี-

1,750,000 หน่วย
1,250,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
1,750
1,250
ล้ านบาท
ล้ านบาท
4.00%
4.10%
10 ปี
12 ปี
12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2568 12 พฤศจิกายน 2570
-ไม่มี-ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
>
เงินต้ นทังหมด
>
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มีA+
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง
จํากัด

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี >

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง> ที$ 1/2558
ชุดที$ 3
บมจ. บ้ านปู
1,250
ล้ านบาท
ระบุชื$อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน
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1.4 นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ$ ะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที$กฎหมายและบริษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ >นอยูก่ บั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอื$นๆ
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที$กฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื$อนไขทางการเงิน และความต้ องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื$อ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ที$ผา่ นมาของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นดังนี >

ปี

เงินปันผล
ประจําปี
(บาทต่อหุ้น)

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
ครึ$งปี แรก
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
ครึ$งปี หลัง
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
ประจําปี
(ล้ านบาท)

อัตราการจ่ายเงิน
ปันผลต่อกําไร
สุทธิ (%)

2555

18.00

8,441.22

2,445.73

2,445.73

4,891.46

58%

2556

1.20*

3,151.00

1,291.94

1,807.32

3,098.25

98%

2557
2558

1.20
1.00

2,695.53
(1,534.25)

1,291.94
1,291.94

1,807.32
1,291.94

3,098.25
2,583.88

115%
n.a.

2559

0.50**

1,677.12

1,216.67

1,265.16

2,481.83

148%

หมายเหตุ:
* ที$ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื$อวันที$ 9 กันยายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั กิ ารเปลี$ยนแปลงมูลค่าหุ้นที$ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10
บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวน
หุ้นสามัญที$ออกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการ
เปลี$ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื$อวันที$ 19 กันยายน 2556
** เมื$อวันที$ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50
บาท ซึง$ เป็ นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึง$ ได้ จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้ ว อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื$อวันที$ 23 กันยายน 2559 ดังนันคงเหลื
>
อจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการ
ดําเนินงานงวดวันที$ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที$ 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจาก
กําไรที$ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล ซึง$ ผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที$ 28 เมษายน 2560
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8. โครงสร้ างการจัด การ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการบริห ารของบริษัท ฯ ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559
ประกอบด้ วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั > >น 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
จํานวน 4 คน กรรมการที$ไม่เป็ นผู้บริ หาร 6 คน และกรรมการทีเ$ ป็ นผู้บริ หาร 2 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นจํานวนร้ อย
ละ 33 ของกรรมการทังคณะ
>
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จํานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)
จํานวน 4 คนและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จํานวน 3 คน
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการ
อิสระ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย
1. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์
พานิชพันธ์
3. นายตีรณ

พงศ์มฆพัฒน์

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
Prasetio
ว่องกุศลกิจ
เอื >ออภิญญกุล
สิริแสงทักษิ ณ
เอื >ออภิญญกุล
คอศิริ
ว่องกุศลกิจ
ชัยมงคล

นายสุทศั น์
Mr.Sudiarso
นายบรรเทิง
นายเมธี
นายอนนต์
นายองอาจ
นายระวิ
นายวีระเจตน์
นางสมฤดี

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ

หมายเหตุ:

- ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 มีมติ แต่งตังนายอนนต์ สิ ริแสงทักษิ ณ เป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่วนั ที 19
เมษายน 2559
- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1
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กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรื อ นายเมธี เอื >ออภิญญกุล หรื อ
นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล หรื อ นายระวิ คอศิริ หรื อ นางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองในห้ าคนลงนามร่วมกันและ
ประทับตราของบริษัทฯ
อํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี$ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแล
ให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ$ ะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที$ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที$ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที$
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าทีด$ ้ วยความซื$อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังในปั
> จจุบนั
และในระยะยาว
รวมทังการปฏิ
>
บตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที$จดั ตังขึ
> >นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที$ 5) พ.ศ. 2559
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ$ ริ หารเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน
นอกจากนันคณะกรรมการตรวจสอบซึ
>
ง$ ประกอบด้ วยกรรมการที$มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที$ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที$สอบ
ทานความถูกต้ องของการดําเนินงานด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั งิ าน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปฏิบตั ิหน้ าที$ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนด “แนวปฏิบตั ิ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัท” เมื$อปี 2552 เพื$อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย คํานิยามที$
เกี$ยวข้ อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหน่ง
อํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและการออกเสียง ได้ มีการปรับปรุง แก้ ไขเพิ$มเติม แนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว เมื$อปี 2554 ปี
2555 และปี 2557 ตามลําดับเพื$อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที$ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที$เปลีย$ นแปลงไปและเพื$อการ
พัฒนาบรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง> ที$ 3 พ.ศ. 2557
แนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้ าที$
ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทที$มกี ารปรับปรุงเพื$อให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที$ 5) พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์ที$คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คณะกรรมการบริ ษัทจึงออกแนวปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี >
หน้ า 142

ข้ อ 1. แนวปฏิบตั ินี >เรี ยกว่า “แนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง> ที$ 3 พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2. ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ินี >ตังแต่
> วนั ที$ประธานกรรมการบริ ษัทลงนามเป็ นต้ นไปโดยให้ ยกเลิกแนวปฏิบตั ิ พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง> ที$ 1 พ.ศ. 2554 และปรับปรุงครัง> ที$ 2 พ.ศ. 2555
ข้ อ 3. นิยามของคําที$สาํ คัญ ในแนวปฏิบตั ินี >
3.1. “บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.2. “คณะกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษัทบ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.3. “กรรมการบริ ษัท” หมายความว่า กรรมการของบริ ษัทบ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.4. “ประธานกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริ ษัท
3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.6. “ผู้ที$เกี$ยวข้ อง” หมายถึง บุคคลตามประกาศ ก.ล.ต. ที$ กจ. 17/2551 การกําหนดบทนิยามในประกาศ
เกี$ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
3.7. “บริ ษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที$บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิน
กว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทนัน>
3.8. “บริ ษัทร่วม” หมายความว่า บริ ษัทที$บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทนัน>
3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที$ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที$มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
>
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที$ ทจ. 39/2559 ลงวันที$ 16
พฤศจิกายน 2559
ข้ อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท
4.1. มีกรรมการบริ ษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตังโดยที
>
$ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2. มีกรรมการบริ ษัทที$ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่น้อยกว่ากึ$งหนึง$
4.3. มีกรรมการบริ ษัทที$มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อความสัมพันธ์อื$นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริ ษัททังหมดและต้
>
องไม่ตาํ$ กว่า 3 คน
4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ$งหนึง$ ต้ องมีถิ$นที$อยูใ่ นราชอาณาจักร
4.5. ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารได้ รับการแต่งตังเป็
> นกรรมการบริ ษัทในคณะกรรมการบริ ษัทโดยตําแหน่ง
4.6. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าทีบ$ ริ หาร
4.7. ประธานกรรมการบริ ษัท ไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
4.8. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
4.9. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ
บริ ษัทคนใดเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน$ อีก
ไม่ได้
4.10. เลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
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ข้ อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กําหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของผู้ที$จะเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยกําหนด
คุณสมบัติที$ใช้ พิจารณา 3 ประการคือ
5.1. คุณสมบัติทวั$ ไป
(1) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั$ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดที$ได้ กระทําโดยประมาท
(3) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาหรื อคําสัง$ ศาลให้ ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(5) เป็ นผู้ที$สามารถอุทศิ เวลาให้ กบั บริ ษัท ได้ อย่างเพียงพอ และเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริ ษัท
(6) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
(7) ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
(8) มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมัน$ คง กล้ าแสดงความคิดเห็นที$แตกต่างและเป็ นอิสระ
(9) ยึดมัน$ ในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี$ยงมืออาชีพ
(10) คุณลักษณะอื$นๆ ที$คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
5.2. ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านเพื$อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แก่ด้านบัญชี
และการเงินด้ านกฎหมายธุรกิจของบริ ษัทการตลาด และอื$นๆ
5.3. กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติทวั$ ไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ าน และต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามทีก$ ําหนดไว้ ในแนวปฏิบตั ินี >
ข้ อ 6. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากตําแหน่ง
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 9 ปี หรื อ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื$อง
6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง$ ในสามของ
จํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
>
ถ้ าจํานวนกรรมการบริ ษัทที$จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ ที$สดุ กับส่วนหนึง$ ในสาม
6.4. กรรมการบริษัทซึง$ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
6.5. กรรมการบริษัทเกษี ยณอายุเมื$อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตังแต่
> วนั ถัดจากวันประชุมสามัญประจําปี ซึง$ มีขึ >น
หลังจากทีก$ รรมการบริ ษัทผู้นนมี
ั > อายุครบ 72 ปี บริ บรู ณ์
6.6. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งเมื$อ
(1) ตาย
(2) ลาออกจากตําแหน่งโดยยื$นใบลาออกต่อบริ ษัท และการลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ$ บลาออกไปถึง
บริ ษัท
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที$ 5) พ.ศ. 2559
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(4) ที$ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข$ องจํานวนผู้ถือหุ้นที$มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ$งหนึง$ ของจํานวนหุ้นทีถ$ ือโดยผู้ถือ
หุ้นที$มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาํ สัง$ ให้ ออก
ข้ อ 7. อํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม นอกเหนือจากการดําเนินการอื$นใดเพื$อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที$ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท
กําหนดให้ เรื$ องดังต่อไปนี >เป็ นอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที$จะเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
และแนวโน้ มในระยะต่อไปของปี
7.3. การลงทุนในโครงการที$มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้ านบาท
7.4. การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที$ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้ าน
บาท
7.5. การซื >อและจําหน่ายสินทรัพย์
การซื >อกิจการและเข้ าร่วมในโครงการร่วมทุนที$ไม่ขดั กับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม$ ีมลู ค่า
เกินกว่าที$มอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
7.6. การทําธุรกรรมหรื อการกระทําใดๆที$มีผลกระทบที$สาํ คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี >สิน ยุทธศาสตร์
การทําธุรกิจ และชื$อเสียงของบริษัทฯ
7.7. การทําสัญญาใดๆ ที$ไม่เกี$ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที$เกี$ยวกับการทําธุรกิจปกติที$มี
ความสําคัญ
7.8. การทํารายการเกี$ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม กับบุคคลที$เกี$ยวโยงกัน ตามที$
กําหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที$ 5) พ.ศ. 2559
7.9. ธุรกรรมใดๆ ทีม$ ีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนในงบดุลรวมของบริ ษัท มีอตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
7.10. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
7.11. การกู้ยมื เงินรวมทีเ$ กินกว่าทีก$ ําหนดไว้ ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้ านบาท
7.12. การเปลีย$ นนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที$มีนยั สําคัญเกี$ยวกับการบัญชี การบริ หารความเสีย$ งและการเก็บ
รักษาเงิน
7.13. การเปลีย$ นแปลงที$สาํ คัญเกี$ยวกับระบบการควบคุมการบริ หารงานและการเงิน
7.14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมตั ิที$มอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ$ ริ หาร และเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
7.15. การแต่งตังประธานเจ้
>
าหน้ าที$บริหาร เจ้ าหน้ าที$บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที$ปฏิบตั ิการ ผู้ช่วยประธาน
เจ้ าหน้ าที$บริ หาร-การเงิน
7.16. อนุมตั ิโครงสร้ างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื$น หรื อสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื$นของผู้บริ หารและพนักงาน
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7.17. การเสนอแต่งตังและการสิ
>
>นสุดสถานภาพของกรรมการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท หรื อเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท
7.18. การมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร หรื อกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง$ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย$ นแปลงแก้ ไขการมอบอํานาจดังกล่าว
7.19. การแต่งตังและกํ
>
าหนดอํานาจหน้ าที$แก่คณะกรรมการย่อย
7.20. การจัดให้ มแี ละกํากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี
7.21. การแต่งตังกรรมการบริ
>
ษัทหรื อผู้บริ หารไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อ
7.22. การจดทะเบียนตังบริ
> ษัทใหม่ และแจ้ งเลิกบริ ษัท
7.23. การทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ อย่างน้ อยทุก 5 ปี
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้ าทีเ$ ก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง$ ข้ อมูล
ภายในที$ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที$มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น โดย
กําหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิดงั นี >
- ในกรณีที$ข้อมูลเป็ นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบัญชีได้ แก่รายงานผลการดําเนินงานและงบ
การเงินและรายงานประจําปี กรรมการพึงละเว้ นการซื >อขายหลักทรัพย์บริ ษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
-

ในกรณีที$ข้อมูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดําเนินงานของบริ ษัท ได้ แก่ การได้ มา/จําหน่าย
ไป

ซึง$ สินทรัพย์รายการที$เกี$ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน

การเพิ$มทุน/ลดทุนการออก

หลักทรัพย์ใหม่ การซื >อหุ้นคืน การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล หรื อเหตุการณ์ที$มีผลกระทบต่อราคา
หุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้ นการซื >อขายหลักทรัพย์บริ ษัทในช่วงเวลาตังแต่
> ได้ รับทราบข้ อมูลจนถึง
วันที$บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
7.25. การปรับเปลีย$ นขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท ตามข้ อ 7.1– 7.24
ข้ อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
8.1. กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง>
8.2. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรือมอบหมายให้ ผ้ ใู ดกระทําแทนก็ได้
8.3. ประธานกรรมการบริ ษัทกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
8.4. ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม
8.5. ต้ องมีกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง$ หนึง$ ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมดจึ
>
งจะนับเป็ น
องค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้ องมีกรรมการบริษัทในที$ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
>
8.6. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานในที$ประชุม ในกรณีที$ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยูใ่ นที$ประชุม
ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีไ$ ด้
ให้ กรรมการบริ ษัทซึง$ มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง$ เป็ นประธานที$ประชุม
8.7. การวินจิ ฉัยชี >ขาดของที$ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของกรรมการบริ ษัทที$มาประชุม
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8.8. ในการเลือกกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริษัทที$วา่ งลงเพราะเหตุอื$นนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
บริ ษัทที$เหลืออยู่
8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง$ ให้ มีหนึง$ เสียงในการลงคะแนน กรรมการบริ ษัทซึง$ มีสว่ นได้ เสียในเรื$ องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื$ องนัน> ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที$ประชุมเป็ นผู้ชี >ขาด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื$อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื$อให้ กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที$
บริ ษัทฯ มีตอ่ บทบาท หน้ าที$ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริ หารความเสีย$ ง รวมถึงการเยีย$ มชม
หน่วยปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื$อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที$ของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายทีจ$ ะเสริ มสร้ างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั กรรมการทุกคนทังในด้
> านการกํากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ ารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรทีเ$ ป็ นประโยชน์ ซึง$ จัดขึ >นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบัน
ที$มีชื$อเสียง เพื$อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที$อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ าย
บริ หารเพื$อถ่ายทอดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ ทีเ$ กี$ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และจัดให้
ผู้บริ หารที$ไปร่วมสัมมนาเกี$ยวกับวิทยาการใหม่ๆ
ด้ านพลังงานได้ มีโอกาสแบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ที$เป็ น
ประโยชน์ให้ กบั กรรมการด้ วย นอกจากนันได้
> จดั ให้ กรรมการติดตามความคืบหน้ าของโครงการที$สาํ คัญของบริษัทฯ
และเยี$ยมเยียนผู้ปฏิบตั ิงานในท้ องที$หา่ งไกลเพื$อเป็ นขวัญและกําลังใจเป็ นระยะ ในปี 2559 มีกรรมการที$เข้ ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี >
รายชือกรรมการ

รายชือหลัก สูต ร

สถาบัน

นายรัตน์ พานิชพันธ์

Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่น 14/2016

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

- IT Governance (ITG)
รุ่นที$ 2/2016

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

- Audit Committee Forum 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
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คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที$ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง> เพื$อให้ มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้ อคิดเห็นเกี$ยวกับการบริ หารจัดการในเรื$ องที$
สนใจอย่างอิสระ และเลขานุการบริ ษัททํารายงานสรุปให้ กรรมการทุกคนได้ ทราบ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มกี ารทํา Board Retreat อย่างต่อเนื$องทุกปี เพื$อให้ กรรมการทุกคนมีโอกาส
นําเสนอประเด็นต่างๆ ที$นา่ สนใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ ซึง$ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
ร่วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงประโยชน์สาํ หรับแนวทางการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริหารและแผนสืบทอด
ตําแหน่งของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
และเริ$ มให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลตังแต่
> ปี 2557 เป็ นต้ นไป โดยมอบ
ให้ เป็ นหน้ าที$ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการย่อยทัง> 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้ กําหนดแบบการประเมินให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้ นรายละเอียดตามบทบาทและหน้ าที$ที$กําหนดไว้ ในกฎ
บัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้ แบบประเมินเป็ นส่วนหนึง$ ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานทีต$ ้ อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี การประเมินตนเองดังกล่าวดําเนินการมาตังแต่
> ปี 2555
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทังหมด
>
13 ครัง> จํานวนครัง> ในการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการบริ ษัทมีดงั นี >

รายชื$อ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ*
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์*
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
5. นายเมธี เอื >ออภิญญกุล
6. นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล
7. นายระวิ คอศิริ

ตําแหน่ง

วาระการดํารงตําแหน่ง

เม.ย. 2559 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
รองประธานกรรมการ เม.ย. 2557 – วันประชุม
กรรมการอิสระ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2559 – วันประชุม
กรรมการอิสระ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เม.ย. 2557– วันประชุม
กรรมการอิสระ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2557– วันประชุม
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2558– วันประชุม
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2559 – วันประชุม
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ประธานกรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13

12

1

13/13
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รายชื$อ

ตําแหน่ง

วาระการดํารงตําแหน่ง

เม.ย. 2558– วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2558– วันประชุม
9. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2559– วันประชุม
10. Mr. Sudiarso Prasetio
กรรมการอิสระ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เม.ย. 2558 – วันประชุม
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เม.ย. 2557 – วันประชุม
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2557 – วันประชุม
13. นายเกริ กไกร จีระแพทย์* ประธานกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
รองประธานกรรมการ เม.ย. 2558 - วันประชุม
14. นายอโนทัย เตชะมนตรีกลุ *
กรรมการอิสระ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

12

1

13/13

11

1

12/13

11

1

12/13

12

1

13/13

9

-

9/9

3

1

4/4

3

1

4/4

หมายเหตุ - นายเกริ กไกร จีระแพทย์ และ นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
> วนั ที$ 19 เมษายน 2559
โดยนายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ได้ รับแต่งตังให้
> ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนวาระที$เหลือของนายเกริ กไกร จีระแพทย์
- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ รับแต่งตังให้
> ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ มีผลตังแต่
> วนั ที$ 28 เมษายน 2559
- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้ รับแต่งตังให้
> ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ มีผลตังแต่
> วนั ที$ 28 เมษายน 2559

8.2 ผู้บ ริห าร
ผู้บ ริห าร* ประกอบด้ วย
1. นางสมฤดี
2. นายสมยศ
3. นายวรวุฒิ
4. Mr.Peter
5. นายสถิตพงษ์
6. นายอัครพงษ์
7. นางอุดมลักษณ์
8. นายอภิมขุ
9. นายเวโรจน์

ชัยมงคล
รุจิรวัฒน์
ลีนานนท์
Perry
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร
ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
ลิ >มจรูญ

ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที$ปฏิบตั กิ าร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร - บริ หารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
Chief Commercial Officer – BMS Coal Sales Pte. Ltd
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ:
- ผู้บริ หาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ตามประกาศของบริ ษัทฯ เลชที 8/2559 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2559
-

ข้อมูลและประวัติของผูบ้ ริ หารในเอกสารแนบ 1
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อํานาจหน้ าที$ของประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
1. การอนุมตั ิปรับงบลงทุนรวมที$มีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบประมาณที$ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2. การอนุมตั งิ บดําเนินการรวมที$มีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบประมาณที$ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
3. การอนุมตั เิ พิ$มวงเงินงบลงทุน จากรายการเดิมในงบประมาณที$ได้ รับอนุมตั ิแล้ วไม่เกิน 20 ล้ านบาท
4. การอนุมตั งิ บลงทุนรายการใหม่ทไี$ ม่ได้ ตงงบประมาณไว้
ั>
อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่อรายการ
5. การอนุมตั งิ บลงทุนในโครงการเพิม$ เติม จากโครงการและงบประมาณเดิมที$ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
6. การอนุมตั กิ ารจ่ายเงินตามงบประมาณที$ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเพื$อการลงทุนในโครงการตามแผนงาน
7. การอนุมตั กิ ารใช้ งบลงทุนในโครงการตามแผนงานในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท
8. กลัน$ กรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที$สาํ คัญ
ของพนักงาน
9. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาซื >อ สัญญาเช่า หรื อสัญญาบริ การ ดังนี >
9.1. การทําสัญญาบริ การเปิ ดหน้ าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
9.2. การทําสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
9.3. การทําสัญญาบริ การขนส่งระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท
9.4. การทําสัญญาจัดซื >อ จัดจ้ าง บริ การ เช่า/เช่าซื >อ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้ านบาท
9.5. การทําสัญญาผูกพันอื$นๆ หรื อ พันธะสัญญา หรื อ เช่น สัญญา หนังสือสัญญา ข้ อตกลง จดหมาย บันทึก
ความจํา ฯลฯ ซึง$ มีระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี และ/หรื อ มีมลู ค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
9.6. การอนุมตั ิทาํ สัญญาซื >อขายถ่านหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
10. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภททีด$ ินและส่วนปรับปรุงที$ดินราคาตลาด ณ วันที$ขายอนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
11. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง$ ปลูกสร้ าง ราคาตลาด ณ วันที$ขาย อนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
12. การกู้ยมื เงินสุทธิที$เกินยอดสูงสุดที$กําหนดไว้ ในงบประมาณหรื อทีป$ ระมาณการประจําปี ไว้ อนุมตั ิได้ ไม่เกิน
1,000 ล้ านบาทในเวลา 1 ปี
13. การทําสัญญาหลักซึง$ มีมลู ค่าของสัญญาไม่เกิน 300 ล้ านบาท (เช่นสัญญาซื >อเครื$ องจักรสําหรับธุรกิจถ่านหิน
และธุรกิจไฟฟ้า)
14. การจัดซื >อที$ดินหรื อทรัพย์สนิ เพื$อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง$ มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ไม่เกิน 300 ล้ านบาทและไม่ได้ ตงั >
งบประมาณไว้
15. การอนุมตั กิ ารลงทุนในธุรกิจร่วมทุน การจัดตังธุ
> รกิจ/บริ ษัท หรื อลงทุนในธุรกิจในเครื อรวมถึงการชําระบัญชีไม่
เกิน 600 ล้ านบาท
16. กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมตั ิที$มอบให้ ระดับผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารลงไป
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร ทังระยะสั
>
นและระยะ
>
ปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ มีการตังเป้
> าหมายการปฏิบตั ิงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื$อ
ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารเป็ นประจําทุกปี ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที$บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินที$เชื$อมโยงกับแผนกลยุทธ์แผนงานประจําปี และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร เพื$อ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที$เหมาะสม
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ผังการบริห าร บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย
จีน
มองโกเลีย

ธุร กิจ ไฟฟ้ า

Energy
Technology
Solutions

Power Business
Operation
Portfolio 1
Power Business
Operation
Portfolio 2
Asset
Management

Technical and
Project
Development

Engineering

Operations
Management

and Strategy

Marketing,
Sales and
Logistics

Corporate
Services and
Company
Secretary

Bioenergy

Energy
Technology
Solutions Strategy
and Business
Development
Energy Solutions

Electric Vehicles

Battery
Finance

คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้ าที
บริห าร

สํานัก งาน
ตรวจสอบภายใน

ธุร กิจ ถ่ านหิน

คณะกรรมการบรรษัท
ภิบ าลและการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท

New
Business

Strategy and
Business
Development

เลขานุก ารบริษัท
และบรรษัท ภิบ าล

สายการเงิน

บริห ารและ
พัฒนาองค์ ก ร

Corporate
Affairs

Strategic Planning
and Analysis

Corporate
Finance

Health, Safety,
Environment and
Community
Development

Business
Development –
North America

บัญชี

Legal

Business
Development Asia
Strategy and
Business
Development
Support

วางแผนภาษี
นักลงทุนสัมพันธ์

External
Relations

ทรัพ ยากร
มนุษย์

Corporate
Compliance

บริ หารงานจัดซื >อ
และธุรการ
Information
Technology
Business Process
Management

ถ่านหิน ประเทศไทย
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8.3 เลขานุก ารบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง> นางบุญศิริ จารุศิริ ทําหน้ าที$เลขานุการบริษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที$ตามที$กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ$มเติม (ฉบับที$ 5) พ.ศ. 2559 เพื$อรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คาํ แนะนําแก่
คณะกรรมการเกี$ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีต$ ้ องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที$รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
นางบุญศิริ จารุศิริ สําเร็ จปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริ ญญาโท
Geological Science, Queen’s University, Canada และปริ ญญาโท Executive Master of Business (EMBA) จาก Sasin
Graduate Institute of Business Administration นางบุญศิริผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท ที$จดั โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื$น ที$เกี$ยวข้ องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทําหน้ าทีเ$ ลขานุการบริ ษัท ตังแต่
> ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั
หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที$เหมาะสมสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่า
ค่าตอบแทนจะต้ องอยูใ่ นลักษณะที$เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาระ หน้ าที$ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ ในตลาดแรงงาน
และธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเชื$อมโยงกับผลปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน (Performance-based) เพื$อสร้ างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจําเป็ นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้ าร่วมประชุมแต่
ละครัง> ส่วนบําเหน็จกรรมการประจําปี จะเชื$อมโยงกับการพิจารณาเงินปั นผลที$จา่ ยให้ กบั ผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากที$ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ที$ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละ
คณะเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจประเภทต่างๆ ซึง$ ค่าตอบแทนประจําปี 2559 อัตราลดลงจากปี 2558
ร้ อยละ 10 มีผลตังแต่
> เดือนเมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี >
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รายละเอียด
1.

ประธาน

รองประธาน กรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)

46,800

41,400

36,000

1.2 เบี >ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยจ่ายเป็ นรายครัง>
เฉพาะเมื$อเข้ าร่วมประชุม(บาท/ครัง> )

23,400

20,700

18,000

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็ นรายครัง> เฉพาะเมื$อเข้ า
ร่วมประชุม (บาท/ครัง> )

28,080

-

21,600

3.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็ นรายครัง> เฉพาะเมื$อเข้ าร่วม
ประชุม (บาท/ครัง> )

23,400

-

18,000
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1. ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัว เงิน สําหรับ ปี สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559
(ก) ค่าตอบแทนรวมที$เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัทในรูปของเบี >ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ
> >น 34,586,580.00 บาท รายละเอียดดังนี >
ชื$อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
รองประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
4. Mr.SudiarsoPrasetio
กรรมการอิสระ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
8. นายเมธี เอื >ออภิญญกุล
กรรมการ
9. นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล
กรรมการ
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
นายเกริ กไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริ ษัท
นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

เบี >ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บําเหน็จกรรมการ ค่าตอบแทนรวม
บริ ษัท
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
กําหนด
(บาท)
(บาท)
ค่าตอบแทน
และสรรหา

801,000.00

-

-

1,896,060.00

2,697,060.00

757,500.00 199,200.00

-

145,600.00

1,896,060.00

2,998,360.00

686,000.00 262,080.00

-

112,000.00

1,896,060.00

2,956,140.00

-

1,896,060.00

2,640,060.00

-

1,896,060.00

2,848,460.00

-

1,896,060.00

2,668,860.00

112,000.00 1,896,060.00

2,676,060.00

668,000.00

-

-

686,000.00 266,400.00

76,000.00
-

686,000.00

-

668,000.00

-

-

686,000.00

-

-

-

1,896,060.00

2,582,060.00

444,000.00

-

-

-

1,896,060.00

2,340,060.00

686,000.00

-

-

1,896,060.00

2,658,060.00

444,000.00

-

-

1,394,053.00

1,838,053.00

486,000.00

-

-

-

522,000.00

234,000.00

-

-

2,464,878.00

2,698,878.00

230,000.00

-

-

2,180,469.00

2,462,469.00

รวม

86,800.00

76,000.00
36,000.00
52,000.00

34,586,580.00
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หมายเหตุ1. นายเกริ กไกร จีระแพทย์ และ นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
> วนั ที$ 19 เมษายน 2559
โดยนายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ได้ รับแต่งตั >งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนวาระที$เหลือของนายเกริ กไกร จีระแพทย์
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ รับแต่งตั >งให้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ มีผลตังแต่
> วนั ที$ 28 เมษายน 2559
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้ รับแต่งตั >งให้ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั >งแต่วนั ที$ 28 เมษายน 2559
4. นายระวิ คอศิริ ได้ รับแต่งตังให้
> ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั >งแต่วนั ที$ 28 เมษายน 2559
5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ได้ รับแต่งตั >งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตังแต่
> วนั ที$ 28 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนทีเ$ ป็ นตัวเงินของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ผู้บริ หารได้ รับค่าตอบแทนเป็ นราย
เดือนและโบนัส ซึง$ เชื$อมโยงกับผลการดาเนินการของบริ ษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแต่ละบุคคล
หน่วย : บาท

จํานวนราย

ปี 2559

จํานวนราย

ปี 2558

เงินเดือนรวม

9

81,247,671.88

7

64,372,653.57

โบนัสรวม

9

21,685,227.20

7

20,431,355

รวม

102,932,899.08

84,804,008.57

หมายเหตุ: - ปี 2559 : ผู้บริ หาร 9 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร และนาย
เวโรจน์ ลิ >มจรูญ
- ปี 2558 : ผู้บริ หาร 7 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร

(2) ค่ าตอบแทนอืน
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี >ยงชีพ
บริษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี >ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี >
(หน่วย: บาท)

จํานวนราย

ปี 2559

จํานวนราย

ปี 2558

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี >ยงชีพ

9

3,213,252.00

7

3,645,743.03

หมายเหตุ: - ปี 2559 : ผู้บริ หาร 9 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร และนาย
เวโรจน์ ลิ >มจรูญ
- ปี 2558 : ผู้บริ หาร 7 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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คณะกรรมการบริ ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และคูส่ มรส รวมทัง>
บุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง> ถัดไปหลังจากกรรมการบริ ษัท ท่านนัน>
ได้ รับการเลือกตังให้
> เป็ นกรรมการบริ ษัท หลังจากนันหากกรรมการบริ
>
ษัท รวมทังคู
> ส่ มรส และบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื >อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านนันก็
> จะรายงานการซื >อ
ขายหลักทรัพย์นนต่
ั > อที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ถัดไปทุกครัง> การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริ หาร ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นดังนี >

ชือ – นามสกุล
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

หุ้น สามัญ (หุ้น )
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

เพิม (ลด)

28,946,376

14,435,420

14,510,956

6,488,580

3,244,290

3,244,290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

4. นายระวิ คอศิริ
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

1,200,000

600,000

600,000

30,188

15,000

15,188

15,000

N/A

N/A

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

2,660,000

1,330,000

1,330,000

คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

5,436,000

3,408,000

2,028,000

645,200

310,000

335,200

8,998,500

5,084,250

3,914,250

3,360,000

1,680,000

1,680,000

6,074,536

-

6,074,536

238,970

N/A

N/A

20,000

N/A

N/A

13,518

N/A

N/A

คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นาย Sudiarso Prasetio

8. นายเมธี เอื >ออภิญญกุล
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
11. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ชือ – นามสกุล
12. นางสมฤดี ชัยมงคล
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
15. Mr. Peter Parry
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
19. นายเวโรจน์ ลิ >มจรูญ
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
20. นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
คูส่ มรสและบุตรที$ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้น สามัญ (หุ้น )
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

เพิม (ลด)

5,255,910

1,431,790

3,824,120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000

11,000

11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

54,000

46,000

-

-

-

165,000

110,000

55,000

-

-

-

-

N/A

N/A

-

-

-

-

N/A

N/A

-

-

-

หมายเหตุ: จํานวนการถือครองหุ้นสามัญของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพิ$มขึ >นส่วนหนึ$งมาจากที$บริษัทฯ มีการเพิ$มทุนจดทะเบียน
และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามัญ (Banpu-W3) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างปี 2559
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8.5 บุค ลากร
(1) จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
>
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
พนัก งานในประเทศ

จํานวนพนัก งาน (คน)
314
2,829
910
1,473
123
2
19
5
5,675

ประเทศไทย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมองโกเลีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศญี$ปนุ่
รวม
(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2559 ค่าตอบแทนที$เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
>
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี$ปนุ่ ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส เป็ นเงินจํานวนทังสิ
> >น
7,154,546,527.51 บาท
หน่วย : บาท

ปี 2559

ปี 2558

เงินเดือน

6,058,322,742.11

5,587,166,203.62

โบนัส

1,096,223,785.40

1,044,792,181.44

7,154,546,527.51

6,631,958,385.06

รวม

2.2 ค่าตอบแทนอื$น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี >ยงชีพ ปี 2559 พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
>
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี$ปนุ่ โดยบริษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี >ยงชีพให้ แก่
พนักงาน เป็ นจํานวนทังสิ
> >น 46,982,023.31 บาท
หน่วย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลี >ยงชีพ

ปี 2559
46,982,023.31

ปี 2558
39,994,780.17
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(3) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที$สาํ คัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที$ผา่ นมา
- ไม่มี –
(4) การบริ หารบุคคลากรของบริ ษัท
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริหารงานด้ านบุคลากรของบริ ษัท ด้ วยหลัก 3 ประการ คือหลักความเท่าเทียมกันของ
พนักงาน (Equal Opportunity) หลักการบริ หารด้ วยผลงาน (Performance Base) และ หลักการบริหารและพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base) นอกจากนี >บริ ษัทยังเน้ นความสําคัญในการทํางานร่วมกันของ
พนักงาน ภายใต้ ความหลากหลาย (Diversity) ไม่วา่ จะเป็ นความหลากหลายในด้ าน เชื >อชาติ ภาษา วัฒนธรรม
อายุ และพื >นที$ปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ซึง$ ความหลากหลายนี >ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ พลังร่วม และนวัตกรรม ซึง$ ส่งผลดีให้ แก่
บริษัทฯ

แนวทางการบริห าร
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึง$ ในการขับเคลือ$ นให้ องค์กรมีความมัน$ คงและยัง$ ยืน บริ ษัทฯ
ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างระบบการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ ตอบสนองต่อการเปลีย$ นแปลงทางธุรกิจ
โดยยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม หลักการเชื$อมโยงกับผลงาน และหลักการให้
ความสําคัญกับความสามารถของบุคคล
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ ถูกกําหนดขึ >นภายใต้ แนวความคิดพื >นฐานสําคัญว่า “บุคลากร” เป็ น
ทรัพยากรที$มคี ณ
ุ ค่า ความสําเร็ จขององค์กรนันขึ
> >นอยูก่ บั บุคลากรที$มีความสามารถและมีพฤติกรรมที$ดี
การให้
โอกาสพนักงานทุกเชื >อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิทเี$ ป็ นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล โดยมุง่ เน้ นการปฏิบตั ิงานด้ วยเป้าหมายทีช$ ดั เจนร่วมกัน จึงถือเป็ น
สิง$ สําคัญและต้ องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื$อง
นอกจากนี > เพื$อเสริ มสร้ างให้ บริษัทฯ เติบโตด้ วยความมัน$ คงอย่างยัง$ ยืน บริ ษัทฯ ได้ ปลูกฝังค่านิยมร่วมหรื อ
วัฒนธรรมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต” อันประกอบด้ วย นวัตกรรม (Innovation) การยึดมัน$ ในความถูกต้ อง (Integrity)
ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) ซึง$ ได้ กําหนดขึ >นเพื$อให้ พนักงานบริษัทฯ ทุกคนยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิทงในการทํ
ั>
างานและชีวิตส่วนตัว
จากสภาพเศรษฐกิจที$มีความผันผวนอย่างมาก จึงนับได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที$เหมาะสมในการหันกลับมาปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลในด้ านต่างๆ
ให้ แข็งแกร่งมัน$ คงมากยิง$ ขึ >น
เพือ$
เตรี ยมพร้ อมทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวไปพร้ อมกับสถานการณ์ทางธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ$งการ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งและสร้ างมาตรฐานด้ วย
การนําเครื$ องมือและหลักทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลที$
เหมาะสมไปใช้ ปฏิบตั ิ
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บริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาประเด็นที$สาํ คัญ (Material Issue) ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนํามาเป็ นส่วน
หนึง$ ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรและในการบริ หารงาน ซึง$ ประเด็นสําคัญเหล่านี >บางประเด็นยังคงพัฒนาต่อเนื$องจากปี
ที$แล้ ว ได้ แก่
• การบริ หารผลงาน
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การยึดมัน$ ในวัฒนธรรมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต”
การบริห ารผลงาน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องมีการกําหนดเป้าหมาย
และเพื$อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพนัน>
การสร้ างตัวชี >วัดเพื$อวัดผลการดําเนินงานเป็ นแนวทางที$สาํ คัญในการผลักดันให้ องค์กรมุง่ ไปสู่
ความสําเร็จ ตัวชี >วัดประสิทธิภาพจะต้ องสะท้ อนผลการปฏิบตั ิงานที$เป็ นจริง มีความเป็ นธรรม และมีมาตรฐาน
สําหรับในปี นี >บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการบริ หารผลงานเพื$อให้ เป็ นไปตามที$กล่าวข้ างต้ นดังต่อไปนี >
o ปรับปรุงเครื$ องมือในการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยเน้ นการเสริ มสร้ างความเป็ นมาตรฐาน
สอดคล้ อง และนําไปสูเ่ ป้าหมายของบริ ษัทฯ ได้ จริ ง โดยใช้ ระบบตัวชี >วัดผลงานหลัก หรื อ Key Performance
Indicator (KPI) ซึ$งพนักงานทุกคนจะกําหนดกิจกรรมและเป้าหมายในการทํางานหลักๆ ที$สาํ คัญของตนเอง
โดยกิจกรรมเหล่านัน> จะต้ องสอดคล้ องกับแผนงานประจําปี และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
o ปรับปรุงมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ มีแนวปฏิบตั ิเดียวกันทังองค์
> กร โดยกําหนดให้ ตวั ชี >วัด
แต่ละตัวจะต้ องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อย 1 เกณฑ์จากจํานวน 4 เกณฑ์ ได้ แก่
- เกณฑ์ด้านปริ มาณ (Quantity)
- เกณฑ์ด้านความก้ าวหน้ าของงานและเวลา (Progress and Time)
- เกณฑ์ด้านการใช้ งบประมาณ (Cost)
- เกณฑ์ด้านความถูกต้ องและคุณภาพงาน (Accuracy and Quality)
o กําหนดตัวชี >วัดที$นอกเหนือจากงานของตนเอง ได้ แก่ ตัวชี >วัดทีเ$ กี$ยวข้ องกับทักษะการบริ หารผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และทักษะความเป็ นผู้นํา (Leadership KPI) ให้ กบั พนักงานในระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ >นไป โดยมุง่ หวังให้
ผู้จดั การฝ่ ายได้ ตระหนักว่า การบริ หารงานในหน่วยงานนอกจากการบริ หารในด้ านการทํางานของหน่วยงาน
แล้ ว การเอาใจใส่และดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชายังเป็ นส่วนประกอบหนึง$ ที$จะช่วยพัฒนางานในหน่วยงานให้ ดี
ยิ$งขึ >น และตัวชี >วัดที$ผลักดันผลสําเร็ จขององค์กรร่วมกัน (Company-agenda KPI) ซึง$ เป็ นการกําหนดตัวชี >วัด
ที$มอบให้ พนักงานทุกคนและมีเกณฑ์ในการวัดผลเช่นเดียวกันทัว$ ทังองค์
> กร เพื$อให้ พนักงานทุกคนได้ มีสว่ น
ร่วมสําคัญในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เพื$อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพของระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
การปรับปรุงทังหมดข้
>
างต้ นได้
ดําเนินการทังในสํ
> านักงานประเทศไทยและต่างประเทศเป็ นที$เรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ แก่ สํานักงานในประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย ประเทศญี$ปนุ่ และประเทศสิงคโปร์ โดยได้ มีการจัดการประชุมทัง>
การประชุมรวมและแยกเฉพาะหน่วยงาน เพื$อสือ$ สารให้ พนักงานทราบและเข้ าใจถึงการปรับปรุงอย่างชัดเจน
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อัต ลัก ษณ์ ข องคนบ้ านปู (BANPU DNA)
จากแนวนโยบายในการดําเนินธุรกิจที$จะมีการขยายตัวทังในด้
> านความหลากหลายของสินค้ าและบริ การ ความ
หลากหลายของประเทศทีจ$ ะลงทุน การเปลีย$ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก บริ ษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการปรับตัวให้ สามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจ ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ มีความสําคัญในการผลักดันให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าพนักงานของบ้ านปูจะต้ องมีอตั ลักษณ์ (Identity) ที$สอดคล้ องกับทิศทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะการแข่งขันภายนอก จึงได้ กําหนดอัตลักษณ์ของคนบ้ านปู (BANPU DNA) เพื$อเป็ น
แนวทางในกําหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ และสร้ างความยัง$ ยืนของการ
ดําเนินธุรกิจ อันได้ แก่
- ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนักงานมีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถที$พร้ อมสําหรับ
การส่งมอบผลงานให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
>
รวมถึงการสร้ างความเชื$อมัน$ และความมุง่ มัน$ ทีจ$ ะรักษา
คํามัน$ สัญญาที$ให้ ไว้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง พนักงานมีความพร้ อมในการปรับตัวในสอดคล้ องกับ
การเปลีย$ นแปลงและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ในอนาคต
เพื$อเตรี ยมพร้ อมในการปรับเปลีย$ น
- ความคิดสร้ างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนักงานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจที$สร้ างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกในการปฏิบตั งิ านและแก้ ไขปัญหา รวมถึงการคํานึงถึงการบรรลุผล
ประโยชน์กบั ผู้อื$นร่วมกัน (Win-Win Solution)
- ความยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการเข้ าใจทีม$ าและเหตุผลในการ
ปรับเปลีย$ นและพัฒนา พร้ อมและยอมรับที$จะเป็ นส่วนหนึง$ ในการปรับเปลีย$ นและพัฒนา
- ความคล่องตัวในการเปลีย$ นแปลงสภาพการปฏิบตั งิ าน (Mobility) หมายถึง พนักงานมีความพร้ อมในการที$
จะปรับเปลีย$ นสภาพการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื$ องโครงสร้ างองค์กร การเปลีย$ นสายการบังคับบัญชา
การได้ รับมอบหมายไปปฏิบตั ิงานที$ตา่ งประเทศ เป็ นต้ น พร้ อมทีจ$ ะเคลือ$ นย้ ายตนเองได้ ทนั ทีที$ได้ รับ
มอบหมาย
บริ ษัทฯ เห็นว่าอัตลักษณ์คนบ้ านปูฯดังกล่าวนี > จะเป็ นส่วนสําคัญให้ องค์กรสามารถขับเคลือ$ นตามทิศทางและ
แผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างยัง$ ยืน
(5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ ได้ รับการพัฒนาในทุกด้ าน ทังเรื
> $ องการบริ หาร การ
จัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิง$ แวดล้ อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety
and Health) เพื$อให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อันจะส่งผลให้ บคุ ลากรของบริษัทฯ
ก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ
(Professional)
และก้ าวสูค่ วามเป็ น
มาตรฐานสากล (International Standard)
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ทังนี
> > บริ ษัทฯ ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้ านต่างๆ ดังนี >
1. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เป็ นจํานวน 5% ของเงินเดือนรวมทังบริ
> ษัทฯ ซึง$ เป็ นงบประมาณทัง>
ในเรื$ องการส่งพนักงานไปศึกษาต่อ ศึกษาดูงานต่างประเทศ การฝึ กอบรมภายในบริ ษัทฯ และการพัฒนา
ภายในหน่วยงาน
2. จัดให้ มีการอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมต่อเนื$องเพื$อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรแสดงออกซึง$ ค่านิยมร่วมบ้ านปู
สปิ ริต (BANPU Spirit) ซึง$ ประกอบด้ วย Innovation, Synergy, Integrity, and Care
3. ดําเนินการสํารวจ Employee Engagement ของพนักงาน เพื$อพัฒนาและปรับปรุงงานในส่วนต่างๆ ที$
เกี$ยวข้ องเพื$อเพิม$ ระดับ Employee Engagement
4. จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาผู้บริ หารในทุกระดับในลักษณะโปรแกรมต่อเนื$องรวมทังการพั
>
ฒนา
ผู้บริ หารด้ วยวิธี One-on-One Coaching เพื$อเตรียมพร้ อมกับความต้ องการของธุรกิจตามแผนการเติบโต
ของบริ ษัทฯ
5. จัดทําแผนเตรี ยมความพร้ อมผู้บริ หารระดับสูงและระดับกลางด้ วย Succession Planning เพื$อดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างต่อเนื$อง
6. จัดให้ มี Competency Profile ในแต่ละตําแหน่งงาน เพื$อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามที$คาดหวัง
7. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้ กบั ผู้บริหารระดับกลางขึ >นไป
8. จัดให้ มี Career Management System เพื$อให้ พนักงานสามารถวางแผนการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองได้ ตรงกับความต้ องการ และมีความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที$การงานของบุคลากรในองค์กรมากยิ$งขึ >น
9. จัดให้ มีการฝึ กอบรมและเผยแพร่ขา่ วสารทางด้ านคุณภาพ สิง$ แวดล้ อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับที$กําหนดไว้ และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน
10. ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรี ยนรู้ระบบงานบางส่วนด้ วยตนเอง ผ่านระบบ
E-Training
11. สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน แบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ผา่ น Knowledge Sharing Session
เพื$อเป็ นการฝึ กฝนศักยภาพของตัวเอง และความรู้ได้ รับการถ่ายทอดไปยังผู้อื$น
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9. การกํากับ ดูแ ลกิจ การ
9.1 นโยบายการกํากับดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน$ ในหลักการบริ หารจัดการที$มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที$ดีเป็ นปั จจัย
สําคัญ โดยกําหนดให้ มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตังแต่
> ปี 2545 นโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับที$ใช้ อยูป่ ั จจุบนั เป็ นฉบับที$ 2 ซึง$ มีการปรับปรุงในปี 2548 และประกาศใช้ ในปี
2549 โดยจัดทําเป็ นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั ินโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจทีม$ ีการปรับปรุงใหม่เพื$อให้ มคี วามทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์
และให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที$เปลีย$ นแปลงไป และครอบคลุมแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นสากลมากขึ >น ทังนี
> >เพื$อใช้ อ้างอิงและ
ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน นอกจากนันในปี
>
2558 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบาย
การรับข้ อร้ องเรี ยนและและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) และสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ มีมติรับรองให้ บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption's : CAC) และในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตั ิในองค์กร โดยใช้ Key
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึง$ องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์กรในส่วนของการยึดมัน$ ในความถูกต้ อง (Integrity) เป็ นตัวชี >วัด โดยผลการประเมินทังที
> ม$ ีการจําแนกตามระดับ
พนักงานและจําแนกตามสถานทีป$ ฏิบตั ิการอยูใ่ นเกณฑ์ที$นา่ พอใจ
การจัด ทํานโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไว้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการให้ แก่
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที$ดี และแนวปฏิบตั ิที$ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง$ ประกอบด้ วยหลักการ 5 หมวด ได้ แก่
หมวดที$ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที$ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที$ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที$ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
หมวดที$ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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การสือสารนโยบายการกํากับดูแ ลกิจ การ
ด้ วยความมุง่ มัน$ ที$จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื$ องการกํากับดูแลกิจการที$ดีและจริ ยธรรม
ธุรกิจที$กําหนดไว้
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จัดให้ มีแผนงานส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง$ มุง่ เสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเพื$อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ โดยมีการสือ$ สารไปยังพนักงานใน
ทุกระดับขององค์กรด้ วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี >
1. จัดให้ มีการอบรมหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดใี นหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื$อง
และมีการทดสอบความรู้ในเรื$ องการกํากับดูแลกิจการที$ดีผา่ นระบบ e-learning
2. จัดกิจกรรม CG Play Your Part กิจกรรมที$สอื$ สารให้ พนักงานเข้ าใจถึงนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(Whistleblower Policy) และ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
3. นําเสนอบทความเกี$ยวกับแนวโน้ มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื$นๆ ในอาเซียน
ในชื$อคอลัมน์ CG of the month ใน Banpu insight วารสารภายในของบริษัทฯ ที$ออกเป็ นรายไตรมาส และ
เผยแพร่ไปยังทุกประเทศที$บริษัทฯ ได้ เข้ าไปลงทุน รายละเอียดของบทความที$ได้ นาํ เสนอ มีดงั นี >
o

บทบาทคณะกรรมการกับการมีบรรษัทภิบาลที$ดี

o

การมีสว่ นร่วมในการต่อต้ าน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน$

o

การสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ ที$มจี ริ ยธรรม เป็ นมืออาชีพ และมีความโปร่งใส

o

แนะนําหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี (Corporate Governance Code) ฉบับปรับปรุงใหม่

4. จัดงาน “CG Day” เป็ นกิจกรรมที$จดั ขึ >นเพื$อส่งเสริ มและปลูกฝังให้ พนักงานในทุกระดับได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีจริ ยธรรมในการดําเนิธุรกิจพร้ อมกับการยึดมัน$ และยืนหยัดอยูบ่ นความถูกต้ อง โดยปี
2559 ได้ นําเสนอแนวความคิด “CG Play Your Part ” โดยเน้ นถึงการสร้ างความเข้ าใจและการมีสว่ นร่วม
ของพนักงานในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันที$บริ ษัทฯได้ ประกาศใช้ (AntiCorruption Policy)
5.

การทําข้ อตกลงร่วมกันของผู้บริ หารและพนักงานที$เป็ นตัวแทนจากแต่ละหน่วยธุรกิจที$จะมีแนวปฏิบตั ิเป็ น
มาตรฐานเดียวกันในเรื$ องการต่อต้ านคอร์ รัปชันขององค์กร

จากความมุ่งมันในการกํากับดูแ ลกิจ การ ส่ งผลให้ บ ริษัท ได้ ร ับ รางวัล ดังนี 5
ด้ วยความมุง่ มัน$ ในการกํากับดูแลกิจการและการขับเคลือ$ นธุรกิจบนพื >นฐานของการสร้ างคุณค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานทังภายในประเทศและต่
>
างประเทศ เช่น
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับการคัดเลือกให้ อยูใ่ นรายชื$อสมาชิกกลุม่ ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI
โดยได้ คะแนนสูงสุดในกลุม่ อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื$องเป็ นปี ที$สาม นอกจากนี > บริ ษัทฯ ยังได้ รับ
การคัดเลือกให้ เป็ นหนึ$งในรายชื$อหุ้นยัง$ ยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Thailand Sustainability Investment) ซึง$ เป็ นกลุม่ หุ้น
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ที$มีความโดดเด่นด้ านการจัดการสิง$ แวดล้ อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environment Social Governance: ESG) ทังนี
> >
รายละเอียดของรางวัลดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ$มเติมได้ ในหัวข้ อที$ 10. เรื$ องความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึง$ ประกอบด้ วยหลักการ 5 หมวด ได้ แก่
หมวดที 1 สิท ธิข องผู้ถ อื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาล
อย่างชัดเจนที$กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้ รับสารสนเทศ
ที$เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที$เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที$ประชุมผู้ถือหุ้น เพือ$ ตัดสินใจในการเปลี$ยนแปลงนโยบายที$สาํ คัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตังและถอด
>
ถอนกรรมการ สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
> ้ สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกําไร
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้ อมูลสารสนเทศที$ครบถ้ วน
ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมและใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุม หรือ
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง$ เข้ าร่วมประชุม
หรื อกรรมการอิสระคนใดคนหนึง$ เป็ นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที$ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ รวมทังเปิ
> ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรื อตังคํ
> าถามได้ อย่างเท่า
เทียมกัน
บริ ษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื$อวันที$ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัล
พารากอน 3 ชัน> 5 ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เลขที$ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
กรรมการครบทัง> 13 คน เข้ าร่วมในการประชุม ในปี 2559 บริ ษัทฯ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึง$ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าและแสดงไว้ ที$
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ก่อนวันประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ นําไป
ไว้ ที$เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสเสนอข้ อแก้ ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุม
ไม่ถกู ต้ องภายใน 30 วัน หลังจากที$ได้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ สําหรับการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื$ องเพือ$
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็ นกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการโดยได้ ประกาศผ่านไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื$อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยเปิ ดรับเรื$ องระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม
2558 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที$ www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ระบุถึง
ขันตอนและวิ
>
ธีการในการพิจารณาที$ชดั เจนและโปร่งใส ซึง$ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมหรือเสนอชื$อบุคคลเพือ$ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด
หมวดที 2 การปฏิบ ัต ิต่ อ ผู้ถ อื หุ้น อย่ างเท่ าเทีย มกัน
การประชุม ผู้ถ อื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้ วนเพียงพอและทันเวลาเพือ$ การตัดสินใจบริษัทฯได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
> อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ ในการ
ประชุมมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมจํานวน 13 คน ซึง$ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการ
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บรรษัทภิบาลและสรรหาและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชี
และผู้สงั เกตการณ์อิสระจากสํานักงานกฎหมายเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ประธานในที$ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ และสอบถามข้ อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที$ประชุมสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และขอคําอธิบายเกี$ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี >คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมให้ แล้ วเสร็จและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุมเพื$อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
และเสนอแนะการแก้ ไขได้ ภายในภายใน 30 วัน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที$ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัล
พารากอนฮอลล์ 3 ชัน> 5 เลขที$ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทัง> 13 คน
เข้ าร่วมในการประชุม ทังนี
> >การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจํานวน 1,120 ราย
และผู้รับมอบฉันทะจํานวน 997 ราย รวมทังหมดเป็
>
นจํานวน 2,117 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 950,435,909 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 36.81 ของจํานวนหุ้นที$จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
>
านวน 2,581,878,550 หุ้น
การเยี$ยมชมกิจการและการให้ ความรู้แก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทฯ
จัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าเยีย$ มชมกิจการอย่างต่อเนื$องและพบปะผู้บริ หารเพื$อความเข้ าใจในธุรกิจและติดตาม
ความเป็ นไปในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ในปี 2559 มีการเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเยี$ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง จํานวน
80 คน ในวันศุกร์ ที$ 3 มิถนุ ายน 2559
หมวดที 3 บทบาทของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
บริ ษัทฯ มุง่ มัน$ ทีจ$ ะสร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกําหนดเป็ นนโยบายต่อผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี > หน่วยงาน
รัฐบาล ชุมชนที$บริษัทฯ ตังอยู
> ่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจเพือ$ เป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบนพื >นฐานของความเป็ นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็ นหลัก
มีหลักปฏิบตั ิที$สาํ คัญ ได้ แก่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่
พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี > คูแ่ ข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม โดยกําหนดให้ เป็ นหน้ าที$และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที$จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามแนวทางทีก$ ําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด ทังนี
> > เพื$อให้ ความมัน$ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการคุ้มครองสิทธิและได้ รับการปฏิบตั ิด้วยดี
บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มชี ่องทางการรับข้ อร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจซึง$ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียได้
ทุกกลุม่ โดยจัดให้ มีระบบรับข้ อร้ องเรี ยนผ่าน website ของบริ ษัท ในหัวข้ อ Corporate Governance โดยใช้ ชื$อ
GNCSecretariat@banpu.co.th โดยมีการติดตามอย่างสมํ$าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาเป็ นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี นอกจากนี >ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบาย
การรับข้ อร้ องเรี ยนและและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) เพื$อให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ทู ี$ร้องเรียน
และสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที$มคี วามโปร่งใส หลังจากที$ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ มี
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นโยบายการรับข้ อร้ องเรียนและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) ซึง$ เป็ นนโยบายในการปกป้องผู้
แจ้ งเบาะแสในการกระทําผิด และเปิ ดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื$ องทีม$ ีการร้ องเรี ยนว่าอาจเป็ นการกระทําผิด
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน หลังจากที$ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้
มีนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน$ ตามที$บริษัทฯ ได้ รับมติรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC) ตังแต่
> ปี 2553
นอกเหนือจากนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน$ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เกี$ยวกับการให้ และ
รับสินบน รวมถึงการให้ ของขวัญและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้ อที$ปรากฏในคูม่ ือ ดังนี >
3.4 การให้ และรับสินบน
(1) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเรียกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหมา ผู้จดั ส่งสินค้ า ที$ปรึกษา
และผู้ที$บริ ษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
(2) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้ าหน้ าที$ของรัฐ ลูกค้ า สหภาพแรงงาน หรื อ
บุคคลภายนอกอื$นใดเพื$อจูงใจให้ ปฏิบตั ิในทางทีม$ ิชอบ
3.5 ของขวัญและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ
(1) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลีย$ งการให้ หรื อรับของขวัญหรื อของกํานัลใดๆ จากคูค่ ้ า หรื อผู้ที$บริ ษัทฯ
ทําธุรกิจด้ วย เว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที$เหมาะสม และไม่เกี$ยวข้ องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลีย$ งการให้ หรื อรับการเลี >ยงรับรองในลักษณะที$เกินกว่าปกติจากบุคคลที$
บริษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ มกี ารสือ$ สารทําความเข้ าใจนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานจาก
หน่วยธุรกิจต่างๆ เพื$อให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที$เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว$ ทังองค์
> กรและยังได้ รับความร่วมมือจากผู้บริ หารและ
พนักงานในการกําหนดเป็ นข้ อตกลงร่วมกัน (Commitment) ในเรื$องการต่อต้ านคอร์ รัปชันขององค์กรด้ วย
พนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จทีม$ ีคณ
ุ ค่ายิง$ จึงกําหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่
พนักงานไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ที$จะให้ การปฏิบตั ิทเี$ ป็ นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทังในด้
> านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตัง> โยกย้ าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ บริ ษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง$ แวดล้ อม
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือ$ ป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเนื$องจาก
การทํางาน
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศปรัชญาด้ านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษัทฯ โดยยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability)
(2) หลักผลงาน (Performance Based)
(3) หลักความสามารถ (Competency Based)
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จากการเปลีย$ นแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริ ษัทฯ จึงถือเป็ นหน้ าที$ในการพัฒนาพนักงานให้ มีความพร้ อม
และสามารถปรับตัวต่อการเปลีย$ นแปลง (Adaptability) ด้ วยความยืดหยุน่ คล่องตัว (Flexibility) พร้ อมปฏิบตั ิงานในทุก
พื >นที$และสถานการณ์ (Mobility) กล้ าแสดงความคิดเห็นที$ถกู ต้ อง สร้ างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้ เกียรติใน
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ$งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริ ษัทฯ มุง่ สร้ างให้ บคุ ลากรของบริ ษัท
เป็ น “ผู้ย ึด มันในจิต วิญญาณบ้ านปูส ปิ ริต ” และเป็ น “พนักงานมืออาชีพ” โดยถือปฏิบตั ิ และให้ โอกาสพนักงานทุก
ชนชาติ เชื >อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เรามุง่ มัน$ ปฏิบตั ิงานภายใต้ วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายที$
ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็ นหนึง$ เดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดมัน$ กันด้ วยวัฒนธรรมร่วม “Banpu Spirit”
ซึง$ ได้ แก่
1. นวัตกรรม (Innovation)
2. ยึดมัน$ ในความถูกต้ อง (Integrity)
3. ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
4. พลังร่วม (Synergy)
บริ ษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที$สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
>
นและระยะยาว
>
และยึดมัน$ ในการให้ ผลตอบแทนที$เป็ นธรรมแก่พนักงาน ทังด้
> านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื$นที$
เชื$อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ$มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริ หารจัดการบุคลากรด้ วยความเป็ นธรรม ควบคูก่ บั
การเปิ ดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทัว$ ถึงและสมํ$าเสมอ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการประเมิ
>
นค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
(Organization Development Committee) และสนับสนุนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (Compensation
Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ ชิด เพือ$
ความโปร่งใสและขับเคลือ$ นทรัพยากรของบริ ษัทฯ ไปสูอ่ นาคตได้ อย่างมัน$ คงและยัง$ ยืน
ลูกค้ า
บริ ษัทฯ
มีความมุง่ มัน$ ที$จะแสวงหาวิธีการที$จะสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ$งขึ >นตลอดเวลา โดยกําหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ที$จะยึดมัน$ ในการรักษาและ
ปฏิบตั ิตามสัญญาที$ทําไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้ าและให้ บริการที$มคี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความ
คาดหมายของลูกค้ าในราคาที$เป็ นธรรม การให้ ข้อมูลข่าวสารทีถ$ กู ต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบตั ิตาม
เงื$อนไขต่างๆ ที$มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้ มีระบบและกระบวนการที$ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี$ยวกับคุณภาพ
ปริ มาณ ความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ รวมถึงการให้ คําแนะนําเกี$ยวกับวิธีการใช้ สนิ ค้ าและบริ การของบริษัทฯ ให้
มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด นอกจากนี > ยังเน้ นถึงการรักษาความลับของลูกค้ าและไม่นําไปใช้ เพือ$
ประโยชน์โดยมิชอบ
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คู่ค้า/เจ้ าหนีL
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี >อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม คํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และตังอยู
> บ่ นพื >นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที$เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
>
าย หลีกเลีย$ งสถานการณ์ที$ทาํ ให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
> บตั ิตามพันธะสัญญาที$ตกลงกันไว้
คู่แข่ งทางการค้ า
สําหรับคูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทฯ กําหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ที$
จะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลักสากล
ภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกี$ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคูค่ ้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล บริ ษัทฯ ยึดมัน$ ในการดําเนินธุรกิจด้ วย
ความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที$กําหนดไว้ ในจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปี ที$ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื$ องที$เกี$ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
ชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที$จะดําเนินธุรกิจที$เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุง่ สร้ างสมดุลระหว่างการ
เติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิง$ แวดล้ อมไปพร้ อมกัน และถือเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ที$จะยึดมัน$
ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที$ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที$เกี$ยวข้ องอย่างครบถ้ วน มุง่ มัน$ ที$จะใช้ ความพยายามอย่าง
ต่อเนื$องทีจ$ ะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทังที
> $ดาํ เนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กร
พัฒนาเอกชนต่างๆ นอกจากนี >บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการตามนโยบายการพัฒนาทีย$ งั$ ยืน (Sustainable Development
Policy) เพื$อใช้ เทียบเคียงมาตรฐานของบริ ษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื$ องภาวะโลกร้ อน (Green
House Effect) รวมถึงการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง$ แวดล้ อม ซึง$ ครอบคลุมการบริ หารจัดการความเสีย$ งอันเป็ นผลมาจากการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ที$จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิง$ แวดล้ อม และชุมชนที$บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ และเพื$อ
สนับสนุนนโยบายข้ างต้ น บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
หรื อ ซีเอสอาร์ (CSR) โดยตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนกิจกรรมที$มีสว่ น
สร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมํ$าเสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง$ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ เพื$อใช้ ดาํ เนินกิจกรรม CSR
ทังในระดั
>
บท้ องถิ$นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื$อง ทังนี
> >รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ในประเทศทีบ$ ริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนิน
ธุรกิจด้ วย ทุกโครงการซีเอสอาร์ ดําเนินงานด้ วยความเชื$อที$วา่ “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลีย$ นแปลงและพัฒนา” ซึง$
เน้ นการส่งเสริ มและพัฒนา “การเรี ยนรู้” ในหลากหลายด้ านให้ แก่กลุม่ เป้าหมายหลักของกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบริ ษัทฯ
ซึง$ ได้ แก่ เด็กและเยาวชน ที$จะเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ เติบโตอย่างยัง$ ยืนในอนาคต
นอกจากนี > บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้ มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื$อง เพื$อให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที$ดตี ลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง$ ยืน โดยใช้
หลักการ “ทําด้ วยใจ” หรื อ “Do by Heart” บนพื >นฐานของความ “จริ งใจ” “จริ งจัง” และ “เต็มใจ”
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ช่ อ งทางในการติด ต่ อ บริษัท
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสือ$ สารกับบริ ษัทฯ ได้ ดงั นี >
ที$ตงสํ
ั > านักงานใหญ่ :
ชัน> 27 อาคารธนภูมิ เลขที$ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0-2694-6600
โทรสาร
:
0-2207-0696-8
Web Site
:
www.banpu.com
เลขานุการบริ ษัท
:
โทรศัพท์ 0-2694-6825 e-mail : bodsec@banpu.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ 0-2694-6747 e-mail : investor@banpu.co.th
ฝ่ ายสือ$ สารองค์กร :
โทรศัพท์ 0-2694-6923 e-mail : corp_com@banpu.co.th
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ งใส
1. ความขัด แย้ งของผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสําคัญที$จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บริหาร หรื อพนักงาน บริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ถึงข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ หลีกเลีย$ งการทํารายการทีเ$ กี$ยวโยงกับตนเองที$อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และในกรณีที$จําเป็ นต้ องทํารายการดังกล่าวต้ องกระทําโดยมีราคาและเงื$อนไขเสมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรื อพนักงานที$มีสว่ นได้ เสียในรายการนัน>
จะต้ องไม่มีสว่ นในการ
พิจารณาอนุมตั ิ หากรายการใดเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเ$ กี$ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที$เกี$ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี > คณะกรรมการยังกําหนดข้ อห้ ามไม่ให้ ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที$ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรื อทําธุรกิจที$แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที$เกี$ยวเนื$อง รวมทังไม่
> ใช้ ข้อมูลภายใน
เพื$อประโยชน์ของตนในการซื >อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื$นเพื$อประโยชน์ในการซื >อขายหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในกรณีที$ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานของบริษัทฯ มีสว่ นร่ วมในการทํางานเฉพาะกิจที$เกี$ยวกับข้ อมูลที$ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึ$งงานนันๆ
> เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื$อนไหว
ของราคาหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ผู้บ ริ หารและพนัก งานเหล่า นัน> จะต้ อ งทํ า สัญ ญาเก็ บ รัก ษาข้ อมูลภายใน (Confidentiality
Agreement) ไว้ กั บ บริ ษั ท ฯ จนกว่ า จะมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การเปิ ดเผยข้ อ มูล กับ ผู้ล งทุน
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังทางการเงิ
>
นและไม่ใช่ทางการเงินที$เกี$ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที$ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้ วน เพียงพอ สมํ$าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้ เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที$แท้ จริงของบริษัทฯ รวมทังอนาคตของธุ
>
รกิจของบริษัท โดย
จัดให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับทีเ$ กี$ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว บริษัทฯ จัดให้ มกี ารสือ$ สารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื$นๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้ าที$สอื$ สารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในและ
ั>
ต่างประเทศ ในขณะที$หน่วยงานสือ$ สารองค์กรทําหน้ าที$เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ประชาชนทัว$ ไปผ่านสือ$ มวลชนและสือ$ อื$นๆ ทังในและต่
>
างประเทศเช่นเดียวกัน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการนําเสนอข้ อมูลแก่นกั ลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสือ$ มวลชน ดังนี >
ลําดับ

การเปิ ดเผยและการนําเสนอข้ อ มูล

1.
2.
3.

พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)
พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)

4.

ร่วมกิจกรรม "บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื$อแถลงผลการ
ดําเนินงานประจําไตรมาส
การพบนักลงทุนทังในประเทศและต่
>
างประเทศ (Company Visit)
การให้ ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference call
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
จัดแถลงข่าวแก่สอื$ มวลชน (Press Conference) เพื$อชี >แจงผลประกอบการ
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื$อชี >แจงผลประกอบการและ
กลยุทธ์ธุรกิจ
การจัดกิจกรรมสําหรับสือ$ มวลชน และเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์เกี$ยวกับโครงการ
เพื$อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
การนําผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์เข้ าเยีย$ มชมกิจการ
การจัดนิทรรศการ

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

จัดแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปี (Analyst Meeting)

จํานวนครัง5
2
4
4
4
42
17
12
2
16
26
1
3

นอกจากนี > ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที$ www.banpu.com เพื$อให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียกลุม่ อื$นๆ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทัว$ ถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอข้ อมูลต่างๆ จาก
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ ได้ ที$โทรศัพท์หมายเลข 02-6946699 02-6946747 โทรสาร 02-2070697
หรือ e-mail: investor_relations@banpu.co.th
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หมวดที 5 ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
1. หน้ าที ความรับ ผิด ชอบและภาวะผู้น ําของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดหน้ าที$ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ ตงแต่
ั > ปี 2552 ชื$อว่า "แนวปฏิบตั ิ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552" มีการปรับปรุง 3 ครัง> ในปี 2554 ปี 2555 และ
ปี 2557 ตามลําดับ การปรับปรุงเพื$อให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล
แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวระบุถึง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทวั$ ไปของกรรมการบริษัท
คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ าน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหน่ง อํานาจ
หน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนด วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ซึง$ เป็ นเป้าหมายหลักในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างยัง$ ยืนขององค์กร ติดตาม ดูแลให้ บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้ มีการทบทวน วิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร อย่างน้ อยทุก 5 ปี เพื$อแน่ใจว่าบริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจตาม
เป้าหมายหลักเพื$อการพัฒนาอย่างยัง$ ยืนตามทีว$ างไว้
เพื$อรองรับการกําหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจขององค์กรซึง$ เป็ นเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หาร
ได้ ร่วมกันจัดทําทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาวทุกๆ รอบ 5 ปี อย่างต่อเนื$องมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังและมอบหมายให้
>
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ$ ริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ พัฒนาและ
นํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
ทังนี
> > ได้ กําหนดอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนันประธานเจ้
>
าหน้ าที$บริหารกระจายอํานาจการบริ หารให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่างๆ
ใน
ประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ ตารางอํานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority)
นอกจากการดูแลติดตามให้ บริ ษัทดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทให้
ความสําคัญในเรื$ องการดําเนินธุรกิจที$เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเป็ นรูปธรรม และการได้ มาซึง$ ความสําเร็ จ
นันต้
> องอยูภ่ ายใต้ หลักการการกํากับดูแลกิจการที$ดี
คณะกรรมการบริ ษัทจึงกําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือ
จริ ยธรรมธุรกิจ ที$กําหนดเป้าหมายไว้ ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยมหลักการ และข้ อพึงปฏิบตั ิเพื$อให้ เกิด
ความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็ นคําแนะนําสําหรับพนักงานทีช$ ดั เจน
ว่าสิง$ ใดควรปฏิบตั ิ สิง$ ใดควรละเว้ นการปฏิบตั ิ ให้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิที$บริ ษัทฯคาดหวังและยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานที$ต้องเกี$ยวข้ องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี > คูแ่ ข่งขันทางการค้ า และสังคม
ส่วนรวม ซึง$ สอดคล้ องกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที$กําหนดทําให้ เกิดการปฏิบตั ิที$เป็ นรูปธรรมมากยิ$งขึ >น
บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที$และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนทีจ$ ะต้ องรับทราบทํา
ความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิตามที$กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
พนักงานทุกคนต้ องลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมบริ ษัท มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทําเอกสารเผยแพร่
จัดกิจกรรมเพื$อสร้ างความเข้ าใจอย่างต่อเนื$องตลอดทังปี
> เพื$อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ทังในประเทศและต่
>
างประเทศ
รับทราบและเข้ าใจถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรม บริ ษัทฯ ผู้บริ หารระดับสายงานในองค์กรต้ องดูแล
รับผิดชอบให้ พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ติ ามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่าง
จริ งจัง และพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างทีด$ ี
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นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที$กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจแล้ ว ฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ร่วมกันกําหนดค่านิยมร่วมขององค์กร (Banpu Spirit) ประกอบด้ วย Integrity Innovation Care และ Synergy เพื$อ
เสริ มสร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที$ดีร่วมกัน สําหรับพนักงานทุกระดับทังในและต่
>
างประเทศ
2. การกําหนดและติด ตามแนวทางกลยุท ธ์ เ พือการพัฒนาทียังยืน
จากแนวทางที$ได้ คาํ แนะนําจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริ หารจะจัดทํา และนําเสนอทิศทางการดําเนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ์ระยะยาว
แผนงานและงบประมาณ
และอัตรากําลังพลประจําปี
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มที$เพื$อให้ เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนที$จะพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ หารือร่วมกันเพื$อจัดทําแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสําหรับปี
2560 – 2563 เพื$อให้ แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลีย$ นแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ มีการ
ประเมินความเสีย$ งและเตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทฯ ในการดําเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ ที$จะเกิดขึ >น
ในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสําหรับปี 2560 - 2563 ของ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที$ 13 เดือนธันวาคม 2559
การกําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ใน 5 ปี ข้ างหน้ า ใช้ การพัฒนาที$ยงั$ ยืน โดยเน้ นเรื$ อง การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน
การเพิ$มมูลค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และการปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลีย$ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที$เปลีย$ นแปลงไปเป็ นกรอบในการทําแผนกลยุทธ์ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน จะถูกบรรจุ
เป็ นวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกเดือน
ในเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการบริ ษัทจะให้ ฝ่ายบริ หาร
ทบทวนแผนประจําปี และแผนกลยุทธ์ว่าเป็ นไปตามแผนที$วางไว้ หรื อไม่ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะให้ ข้อแนะนํา หรื อ
ข้ อคิดเห็นในกรณีที$ต้องมีการปรับปรุง หรื อแก้ ปัญหา
3. การถ่ ว งดุล ของกรรมการทีไม่ เ ป็ นผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีจํานวนกรรมการทีเ$ หมาะสมกับขนาดของกิจการบริ ษัทฯ โดยปัจจุบนั มีจํานวน
กรรมการ 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการทีเ$ ป็ นผู้บริ หารจํานวน 2 คน กรรมการที$ไม่เป็ นผู้บริ หาร 6 คน และมีกรรมการ
อิสระจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33
ในปี ที$ผา่ นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทังในด้
> าน
สัดส่วนของกรรมการที$ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที$เป็ นอิสระแล้ ว
เห็นว่าสัดส่วนกรรมการทีไ$ ม่เป็ นผู้บริ หารมีความ
เหมาะสมแล้ ว
4. การรวมหรือ แยกตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร โดยมีบทบาท
อํานาจ และหน้ าที$ที$แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื$อสร้ างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกํากับดูแลกิจการทีด$ ี
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5. การประชุม คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มกี ารประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง> ซึง$ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าในทุกวันพฤหัสบดี
สุดท้ ายของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ$มตามความจําเป็ น ในการประชุมมีการกําหนดวาระการประชุมทีช$ ดั เจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที$ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื$อให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม การจะเพิ$มวาระการประชุมภายหลังการ
จัดส่งเอกสารจะทําได้ เฉพาะเรื$ องที$มีเหตุผลความจําเป็ นมากเท่านัน>
และต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
บริ ษัท การประชุมแต่ละครัง> ใช้ เวลาประมาณสามชัว$ โมงครึ$ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง
เปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุปที$ได้ จากที$ประชุม ในกรณีที$กรรมการผู้มีสว่ น
ได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในเรื$ องทีก$ ําลังพิจารณาต้ องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื$ องนันๆ
> บันทึกการประชุม
จัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และหลังจากที$ผา่ นการรับรองจากที$ประชุมแล้ วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้ องของ
เอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เอกสารที$จดั เก็บจะมีทงบั
ั > นทึกการ
ประชุมซึง$ ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบแฟ้มเอกสารที$เป็ นต้ นฉบับ และการสแกนต้ นฉบับเพื$อความสะดวกสําหรับกรรมการ
และผู้ที$เกี$ยวข้ องตรวจสอบอ้ างอิงได้ และการจัดเก็บเป็ นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึง$ จะรวมถึงเอกสารที$ประกอบวาระการ
ประชุมด้ วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้ างอิงย้ อนหลังได้ อย่างน้ อย 5 ปี และมีระบบการ
จัดเก็บที$ปลอดภัยจากการเปลีย$ นแปลงเนื >อหาข้ อมูล และความเสีย$ งจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
6. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที$ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ >นตามมาตรฐานการบัญชีที$รับรองทัว$ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที$เหมาะสมและถือปฏิบตั สิ มํ$าเสมอ ซึง$ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีทถี$ ือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจํา ในการจัดทํารายงานงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเน้ นยํ >าให้ ผ้ จู ดั ทําใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทังมี
> การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลเกี$ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับเรื$ องนี >ได้ ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง$ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี >แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
รายงานที$ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และเชื$อถือได้
7. ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีค$ รอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
> านบัญชีและการเงิน ด้ านการ
บริ หารการดูแลทรัพย์สนิ การปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที$เกี$ยวข้ อง และมีกลไก
การตรวจสอบถ่วงดุลที$มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีสว่ นได้ เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สนิ ของ
บริ ษัทฯ กํากับดูแลให้ สาํ นักงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ โดยให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มัน$ ใจ
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ได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือ$ นธุรกิจที$เติบโตและยัง$ ยืน สํานักงาน
ตรวจสอบภายในทําหน้ าที$สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานสําคัญ
ครอบคลุม
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะเกี$ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสีย$ ง เพื$อพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ ให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจทีเ$ ปลีย$ นแปลงรวดเร็ว
9.2 คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย คณะกรรมการและผู้บริ หาร ส่วนของคณะกรรมการ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ กรรมการที$ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการที$เป็ นผู้บริ หาร โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน
จากกรรมการทังคณะจํ
>
านวน 12 คน
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับตังแต่
> เดือนเมษายน 2559 และจะสิ >นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี >
1. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายรัตน์
พานิชพันธ์
กรรมการ
3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นับตังแต่
> เดือนเมษายน 2559 และจะสิ >นสุดวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์การด้ านบัญชีหรื อการเงิน โดยมีนายรัตน์
พานิชพันธ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที$มีความรู้ ความเชี$ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
ถูกต้ องและความน่าเชื$อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง> ที$ 5/2558 เมื$อวันที$ 11 พฤษภาคม 2558 ได้ แต่งตังนายวรวิ
>
ทย์ วรุตบางกูร
ให้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสํานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตังแต่
> วนั ที$ 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้ อมทังเป็
> น
ผู้ที$มีความรู้และความเข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
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อํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที$รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสีย$ ง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที$เกี$ยวข้ อง
และจัดทํารายงาน หรื อให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื$ออนุมตั ิ หรื อเพื$อเสนอต่อที$ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่
กรณี ดังนี >
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ทฯ มี ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที$เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ทฯ ปฏิบัติ ต ามกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ ฯ ข้ อกํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
> คคลซึง$ มีความเป็ นอิสระเพื$อทําหน้ าที$เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
> าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง>
5. พิจารณารายการเกี$ยวโยงกันหรื อรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
> >เพื$อให้ มนั$ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึง$ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี >
6.1 ความเห็นเกี$ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที$เชื$อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
6.2 ความเห็นเกี$ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
6.3 ความเห็นเกี$ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4 ความเห็นเกี$ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี$ยวกับรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที$ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิ บัติหน้ า ที$ต ามกฎบัต ร
(Charter)
6.8 รายการอื$นที$เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว$ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที$และความรับผิดชอบที$
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ตรวจสอบเรื$องที$ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการบริ ษัท
ผู้จัด การ หรื อ บุค คลซึ$งรับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามที$ กํ าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ$มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที$ 4) พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ> งต้ นให้ แก่ สํ า นั ก งาน
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และผู้สอบบัญ ชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที$
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานและติดตามการบริ หารความเสี$ยงที$สําคัญอย่างต่อเนื$องจากคณะกรรมการบริ หารความเสี$ยงของ
ฝ่ ายบริ ห าร และสอบทานการทํ า ธุ รกรรมอนุพัน ธ์ ท างการเงิ น รวมถึ ง การทํ า Commodity Hedging กับ
คูส่ ญ
ั ญาเพื$อให้ เกิดความเชื$อมโยงกับการควบคุมภายใน
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง> ให้ ความเห็นเกี$ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัต รากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง> โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง>
จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ • ครัง>
ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอํานาจหน้ าที$ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่ วม
ประชุมเพื$อชี >แจงหรือให้ สง่ เอกสารที$เกี$ยวข้ องได้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึ กษาจากผู้เชี$ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทฯ ตามขอบเขตงานที$รับผิดชอบ
สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการอื$นใดตามที$คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเป็ น
ประธาน และสมาชิกเป็ นกรรมการที$ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที$หลัก 2 ด้ าน คือ การ
พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื$ องการกํากับดูแลกิจการทีด$ ีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
พร้ อมทัง>
ติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน>
และมีหน้ าที$สรรหาและคัดเลือก
บุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบ$ ริ หาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื$อสรรหา
บุคคลที$เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
> ระดับผู้อํานวยการสายขึ >นไป และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื$ออนุมตั หิ รื อเพื$อเสนอต่อที$ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี นอกจากนันคณะกรรมการบรรษั
>
ทภิ
บาลและสรรหามีหน้ าที$เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทัง>
ร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาได้ เริ$ มใช้ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง> 3 คณะ ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี 2555 เป็ นต้ นไป และในปี 2557 คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เริ$ ม
การใช้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการรายบุคคล ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2557 เป็ นต้ น
ไป
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ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 4 ครัง> โดยมีกรรมการทุกคนเข้ าประชุมครบทุก
ครัง> คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายระวิ
Mr.Sudiarso
นายวีระเจตน์
นายอนนต์

คอศิริ
Prasetio
ว่องกุศลกิจ
สิริแสงทักษิ ณ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : *นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในเดือนเมษายน 2559

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดเดิมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
> เดือน
เมษายน 2559 และจะสิ >นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
หน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าที$หลัก 2
ด้ าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื$ องการกํากับดูแลกิจการที$ดีและจริ ยธรรม ทางธุรกิจ พร้ อม
ทังการติ
>
ดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน>
และมีหน้ าที$สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพือ$
สรรหาบุคคลที$เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตังแต่
> ระดับผู้อํานวยการสายขึ >นไป) และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื$ออนุมตั ิ หรื อเพื$อเสนอต่อที$ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี >
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาล
จริ ยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้ เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื$อง
2. ติดตามกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริ ษัท
และพนักงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิทคี$ ณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้ อมทังจั
> ดให้ มี
ระบบงานรับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย ในกรณีเกี$ยวกับบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที$บริหารและเจ้ าหน้ าที$บริหารของบริ ษัท พร้ อมทังติ
> ดตามการทํา
แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตังแต่
> ระดับผู้อาํ นวยการสายขึ >นไป)
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร เมื$อครบวาระ
หรื อมีตําแหน่งว่างลง หรื อตําแหน่งผู้บริ หารอื$นตามที$คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท พร้ อมทังร่> วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา ให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
7. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง>
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8. ปฏิบตั ิหน้ าที$อื$นใด ที$คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
เพื$อให้ การปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีข$ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี >
1. ในการปฏิบตั ติ ามขอบเขตอํานาจหน้ าที$ ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ ายจัดการหรื อ
หัวหน้ างานเข้ าร่วมประชุมเพื$อชี >แจง หรื อให้ สง่ เอกสารทีเ$ กี$ยวข้ องได้
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้ างที$ปรึกษาหรื อมีกิจกรรมอื$นใดทีเ$ กี$ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที$
ได้ โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
(3) คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน และสมาชิก
ทังหมดเป็
>
นกรรมการที$ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วย
พานิชพันธ์
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. นายรัตน์
2. นายบรรเทิง
ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
> เดือนเมษายน 2559 และจะสิ >นสุด
วาระการดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
อํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที$เสนอแนะความเห็นเกี$ยวกับการบริ หารผลตอบแทนต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื$ออนุมตั ิหรื อเพื$อเสนอต่อที$ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี >
1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื$นใด ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ ทีค$ ณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง>
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื$นใด โดยคํานึงถึงหน้ าที$และความรับผิดชอบ ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที$บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื$อกําหนดผลตอบแทน
การปฏิบตั ิงานประจําปี
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ตา่ งๆ เกี$ยวกับค่าตอบแทนตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ให้ เหมาะสมกับหน้ าที$
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดด้ วย
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี$ยวกับการขึ >นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื$นใด
ของพนักงานบริ ษัท
5. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้ องกับภาวการณ์
6. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ • ครัง>
7. ปฏิบตั ิหน้ าที$อื$นใดที$คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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เพื$อให้ การปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีข$ องคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนดําเนินการดังนี >
1. ในการปฏิบตั ติ ามขอบเขต อํานาจหน้ าที$ ให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ า
งานเข้ าร่วมประชุมเพื$อชี >แจง หรือให้ สง่ เอกสารที$เกี$ยวข้ องได้
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอาจจ้ างที$ปรึกษาหรื อใช้ จ่ายอื$นใดที$เกี$ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที$ได้ โดย
บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

9.3 คณะกรรมการและการแต่ งตัง5 กรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูงสุด
(1) กรรมการอิส ระ อิส ระ มีจํานวนร้ อยละ 33 ของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
พานิชพันธ์
1. นายรัตน์
2. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
3. นายสุทศั น์
เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
4. Mr.Sudiarso
Prasetio
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที$ ทจ.39/2559 ลง
วันที$ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื$ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิส ระ” หมายถึง กรรมการที$มีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี >
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ$งของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
>
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อํา นาจควบคุมของผู้ขออนุญ าต ทัง> นีใ> ห้ นับ รวมการถื อหุ้นของผู้ที$
เกี$ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
> ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที$มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที$ปรึกษาที$ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที$ยื$นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัง> นี > ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที$
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที$ปรึ กษาของส่วนราชการซึ$งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที$มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที$เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี$น้อง และบุตร รวมทังคู
> ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื$น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที$จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที$อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
> เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที$มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที$มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
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5.

6.

7.
8.

9.

ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที$ยื$นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ$ง รวมถึงการทํา รายการทางการค้ าที$ก ระทําเป็ นปกติเพื$อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี$ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่ว ยเหลือทางการเงิ น ด้ ว ยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํา> ประกัน การให้ สินทรัพ ย์เป็ นหลัก ประกันหนีส> ิน
รวมถึงพฤติการณ์ อื$นทํานองเดียวกัน ซึ$งเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี > ที$ต้องชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ$ง ตัง> แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที$มี ตัวตนสุทธิ ของผู้ขออนุญ าตหรื อตัง> แต่ยี$สิบล้ า นบาทขึ >นไป
แล้ ว แต่จํานวนใดจะตํ$ากว่า ทัง> นี > การคํานวณภาระหนี >ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีก ารคํานวณมูลค่า ของ
รายการที$เกี$ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที$เกี$ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี >ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี >ที$เกิดขึ >นในระหว่างหนึ$งปี ก่อน
วันที$มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญ าต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที$มีนัย ผู้มีอํา นาจควบคุม หรื อหุ้นส่ว นของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง$ มีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที$ยื$นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ$งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที$ปรึกษากฎหมายหรื อที$ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ$งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที$มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
> วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที$ยื$นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที$ได้ รับการแต่งตังขึ
> >นเพื$อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง$ เป็ นผู้ที$เกี$ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที$มีสภาพอย่า งเดีย วกันและเป็ นการแข่งขันที$มีนัยกับกิ จการของผู้ขออนุญ าต หรื อ
บริ ษั ทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ว นที$ มีนัย ในห้ างหุ้น ส่ว น หรื อเป็ น กรรมการที$ มีส่ว นร่ ว มบริ หารงาน ลูกจ้ า ง
พนักงาน ที$ปรึ กษาที$รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ$งของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทังหมด
>
ของบริ ษัทอื$น ซึ$งประกอบกิ จ การที$มีสภาพอย่างเดีย วกันและเป็ นการแข่งขันที$ มีนัย กับกิ จการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื$นใดที$ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี$ยวกับการดําเนินงานของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
> เป็ นกรรมการอิสระที$มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ต ัด สินใจในการดํา เนินกิจการของผู้ขออนุญ าต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที$กําหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต
ในช่วงสองปี ก่อนวันที$ยื$นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคําขออนุญาตที$ยื$นต่อสํานักงานตังแต่
>
วันที$ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที$บคุ คลที$ผ้ ขู ออนุญาตแต่งตังให้
> ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที$มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที$กําหนดตามข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญาตได้ รับการ
ผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็
ต่อเมื$อผู้ขออนุญาตได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที$แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา ¡œ/¢
แล้ วว่า การแต่งตังบุ
> คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที$และการให้ ความเห็นที$เป็ นอิสระ และ
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี >ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
>
สระด้ วย
ุ สมบัติไม่
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที$ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที$กําหนด
ข. เหตุผลและความจําเป็ นที$ยงั คงหรื อแต่งตังให้
> บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็ น ของคณะกรรมการของผู้ข ออนุญ าตในการเสนอให้ มีก ารแต่งตัง> บุค คลดังกล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื$อประโยชน์ตามข้ อ (5) และ ข้ อ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที$ได้ รับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื$อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การ
ทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน>
(2) การสรรหากรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็ นผู้ทําหน้ าที$สรรหากรรมการทดแทนกรรมการทีค$ รบวาระหรื อ
ทดแทนตําแหน่งที$วา่ งลงด้ วยเหตุอื$น ขันตอนการดํ
>
าเนินการประกอบด้ วย
1. ทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบที$เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
>
เพื$อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งในภาพรวมให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทวั$ ไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ$มเติมหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและคัดเลือกเพื$อให้ ตรงกับสถานการณ์และความต้ องการของบริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื$อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ วคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื$อให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที$ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น เพื$อลงมติแต่งตังเป็
> นกรรมการบริ ษัทต่อไป
ในการสรรหากรรมการที$ครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที$วา่ งลง เป็ นหน้ าที$ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาซึง$ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัททุกคนเสนอชื$อผู้ที$
เหมาะสม ขณะที$บริษัทฯ ประกาศทางเว็บไซต์เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยทําการเสนอชื$อผู้ที$เหมาะสมภายใน
เวลาและเงื$อนไขที$กําหนดรายชื$อที$ได้ รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทังหมดจะเข้
>
าสูก่ ระบวน
การสรรหาโดยมีการพิจารณาทังด้
> าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทวั$ ไป คุณสมบัติเฉพาะทีเ$ ป็ น
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ประโยชน์ตอ่ โครงสร้ างและการทํางานร่วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท (Board skill mix) และผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที$ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้เห็นชอบการแต่งตังกรรมการด้
>
วยคะแนนเสียงไม่ตํ$ากว่ากึง$ หนึง$
ของจํานวนเสียงผู้ถือหุ้นทังหมดที
>
$มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
โดยมีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
>
น
รายบุคคล
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งผู้บริ หาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้
จัดให้ มีการติดตามความคืบหน้ าแผนสืบทอดตําแหน่งทีค$ รอบคลุมตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร
ประธาน
เจ้ าหน้ าที$ปฏิบตั ิการ และผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจําทุกครึ$งปี เพื$อให้ มนั$ ใจว่าบริ ษัทฯ มีแผนงานและเตรี ยมความ
พร้ อมให้ ผ้ บู ริหารที$มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหน่งที$สาํ คัญต่อไปในอนาคต
9.4

การกํากับ ดูแ ลการดําเนิน งานของบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ ว ม
บริ ษัทฯ บริหารจัดการบริ ษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพื$อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในด้ านต่างๆ ดังนี >
นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริ ษัทย่อย
1. ฝ่ ายบริ หารจะต้ องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื >องต้ นการลงทุนโดยคณะกรรมการกลัน$ กรองการ
ลงทุน (Investment Committee) แล้ วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร้ อมทังสรุ
> ปภาวการณ์ลงทุนเพือ$ นําเสนอ
ยังคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิโครงการ ซึง$ จะต่อเนื$องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน
และการอนุมตั งิ บลงทุน นโยบายที$สาํ คัญของบริษัทย่อย ทังนี
> >หากต้ องมีการจัดตังบริ
> ษัทย่อย หรื อยกเลิก
บริ ษัทย่อยเพื$อการบริ หารจัดการของบริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้มี
อํานาจอนุมตั ิดงั กล่าว
2. คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุนทีม$ ีลกั ษณะเข้ าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด เช่น รายการที$เกี$ยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง$
สินทรัพย์
3. บริ ษัทย่อยต้ องรายงานผลการประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจที$สําคัญ พร้ อมทังวิ
> เคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิ จ และการประเมิ นผลโดยเปรี ย บเที ย บกับเป้ า หมาย รวมถึ งแสดงความคิ ด เห็น หรื อ
ข้ อเสนอแนะแนวทางการบริ หารกิจการของแต่ละบริ ษัทย่อยเพื$อใช้ ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
หรื อปรับปรุงส่งเสริมให้ ธุรกิจของบริ ษัทในเครื อมีการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื$อง
นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริ หารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารให้ สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื$อการทําหน้ าที$อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบความคืบหน้ าเป็ นราย
ไตรมาส
สําหรับการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยได้ บริ หารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที$แต่งตัง>
ผู้บริหารที$จะไปปฏิบตั ิหน้ าที$กรรมการในบริ ษัทต่างๆ เพื$อให้ มีทิศทางที$สอดคล้ องและเชื$อมโยงในด้ านนโยบาย
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และกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริ หารที$เกี$ยวข้ องกับบริ ษัทนันๆ
> สถานที$ปฏิบตั ิงาน
(กรณี ที$เป็ นกรรมการในบริ ษัท ต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้ อมของผู้บริ หาร ซึ$งมี ก ารทบทวน
รายชื$อกรรมการในบริ ษัทย่อยอย่างน้ อยปี ละครัง>
นโยบายด้ านการงบประมาณ
การทํางบประมาณลงทุนและดําเนินการต้ องเป็ นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริ ษัทย่อยที$สอดคล้ อง
กับระเบียบงบประมาณของบริ ษัทฯ การจัดทําและทบทวนงบประมาณต้ องดําเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่ง
ข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับการดําเนินการของบริษัทฯ การลงทุนในโครงการที$มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้ านบาท และ
การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที$ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 ต้ องขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
9.5 การดูแ ลเรืองการใช้ ข้ อ มูล ภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และได้ กําหนดนโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล
ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดําเนินการไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอื$นๆ ที$เกี$ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที$ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื$อถือได้ และทันเวลา
อย่างสมํา$ เสมอ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทัว$ ไป คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ มัน$ ทีจ$ ะ
ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับ และระเบียบที$เกี$ยวข้ องเกี$ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่าง
เคร่งครัด เมื$อกรรมการบริษัทหรื อผู้บริ หารมีการเปลีย$ นแปลงการซื >อขายหุ้นตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ มีการรายงานข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดย
เคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
ในการดูแลเรื$ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทนัน> บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้ อมูลภายในโดยได้ กําหนดเป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีจ$ ะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ$งข้ อมูลภายในที$ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที$มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
หรื อราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้ มีกําหนดข้ อปฏิบตั ิไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กําหนดในข้ อปฏิบตั ิจริยธรรมธุรกิจ ดังนี >
1. ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที$ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื$ อง
การทําธุรกิจที$แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที$เกี$ยวเนื$อง
2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื$อประโยชน์ของตนในการซื >อขายหุ้นของบริษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื$นเพื$อ
ประโยชน์ในการซื >อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการ
เป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ ว
นอกจากนี > บริ ษัทฯ ได้ กําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที$จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยห้ ามไม่ให้ กรรมการประกอบธุรกิจที$
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แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลีย$ งการทํารายการที$เกี$ยวโยงที$อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในกรณีที$
จําเป็ นต้ องทํารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ ต้ องดูแลให้ ทํารายการด้ วยความโปร่งใส เที$ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอก ทังนี
> > กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที$มสี ว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
> องไม่มีสว่ นในการพิจารณา
อนุมตั ิ หากรายการนันเข้
> าข่ายเป็ นรายการที$เกี$ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ องปฏิบตั ิ
>
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที$เกี$ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนันใน
แนวปฎิบตั ิของกรรมการบริษัทได้ มีการกําหนด แนวทางสําหรับกรรมการหากได้ รับรู้ข้อมูลที$ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และกําหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที$มีการเปลีย$ นแปลงเป็ นประจําทุกเดือนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษัทฯ ได้ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดับการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที$ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงาน
มีสว่ นร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที$เกี$ยวกับข้ อมูลที$ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง$ งานนันๆ
>
เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ$ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ผู้บริ หารและ
พนักงานเหล่านันจะมี
> การทําสัญญาการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้ กบั บริ ษัทฯ จนกว่า
จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การดูแลเรื$ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ นัน> บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับการทํางานของพนักงานทุก
ั> า
ระดับในหมวดวินยั และลงโทษกําหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามหรื อฝ่ าฝื นวินยั ที$กําหนดไว้ ให้ ถือว่าพนักงานผู้นนทํ
ผิดวินยั และต้ องได้ รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “ เปิ ดเผยความลับของบริ ษัทฯ เจตนาทําลาย
ชือเสียง ความเชือถือหรื อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ อันเป็ นเหตุให้บริ ษัทฯ ได้รับความเสียหายหรื อสูญเสียโอกาสทางธุรกิ จ”
พนักงานผู้ทําผิดจะได้ รับโทษรุนแรงถึงขันไล่
> ออก
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้ แก่ ความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื$อขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้นแต่งตัง>
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ$มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที$ 4599 และหรื อ
2. นายสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที$ 4843 และหรื อ
3. นายวิเชียร กิ$งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที$ 3977
แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ที$มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2559 ด้ วยค่าสอบบัญชีเป็ นเงินรวม 2,206,500 บาท รวมทังรั> บค่าสอบบัญชี
ประจําปี และรายไตรมาสของบริษัทและบริ ษัทย่อยและงบการเงินรวมจํานวนเงิน 60,914,502 บาท
หมายเหตุ : แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่าตอบแทนที$จา่ ยให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีตามเอกสารแนบ 3
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9.7 การปฏิบ ัต ติ ามหลัก การกํากับดูแ ลกิจการทีดีใ นเรืองอืนๆ
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที$ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ยกเว้ นบางเรื$ องที$บริ ษัทมิได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและ
เหตุผลประกอบ ดังนี >
หลัก การกํากับ ดูแ ลกิจ การทีดี สําหรับ บริษัท จดทะเบีย น ปี 2555
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางทีต$ ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดอย่างต่อเนื$อง โดยในปี 2559 มีเรื$ องที$บริษัทฯ ยังไม่ได้ ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี >
หมวดที 5 ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
1. ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบตั ิข องบริษัท ปัจจุบนั ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที$ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้
กําหนดบทบาทหน้ าที$ของประธานไว้ อย่างชัดเจนโดยเน้ นที$ประโยชน์ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผุ้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
เป็ นสําคัญ
>
2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
แนวปฏิบตั ิข องบริษัท ปัจจุบนั สมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการ “ คน
เป็ นกรรมการอิสระ • คน และกรรมการที$ไม่เป็ นผู้บริ หาร • คน ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็ น
กรรมการที$ไม่เป็ นผู้บริ หาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ กําหนดบทบาทหน้ าที$ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึง$ ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้ าที$ทงด้
ั > านบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่าง
ครบถ้ วน
3. บริษัทควรจัดให้ มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก • ปี และเปิ ดเผย การดําเนินการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี
แนวปฏิบตั ิข องบริษัท บริษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
>
และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็ นประจําทุกปี ทังนี
> >คณะกรรมการบรรษัท ภิบาล
และสรรหาได้ พิจารณาแล้ วที$จะยังมิได้ มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
5. การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง> เพื$อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื$อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานทีจ$ ะ
ใช้ เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการควรประเมินทังคณะและรายบุ
>
คคล รวมทังเปิ
> ดเผยหลักเกณฑ์
ขันตอนและผลการประเมิ
>
นในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี
แนวปฏิบ ัต ิข องบริษัท
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการทังคณะและ
>
กรรมการชุดย่อย และในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานกรรมการ
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รายบุคคล โดยเริ$ มใช้ การประเมินสําหรับปี 2557 เป็ นต้ นไป รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขันตอน
>
และผลการ
ประเมินในภาพรวมได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
5.3 บริ ษัทควรจัดให้ มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก 3 ปี และเปิ ดเผย การดําเนินการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี
แนวปฏิบ ัต ิข องบริษัท บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
>
และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็ นประจําทุกปี ทังนี
> >คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาแล้ วที$จะยังมิได้ มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาควรเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
>
คณะกรรมการสรรหาทําหน้ าที$พิจารณา
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที$มคี ณ
ุ สมบัติ เหมาะสมเพื$อดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมทังคั
> ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที$ได้ กําหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึง$ จะ
นําเสนอที$ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
>
ทังนี
> >ควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขันตอนในการสรรหา
>
กรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงให้ ทราบ
แนวปฏิบตั ิข องบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน รวมทังกรรมการอิ
>
สระ
จํานวนหนึง$ คน

รายงานคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วย นายระวิ คอศิริ เป็ นประธานกรรมการ Mr.Sudiarso
Prasetio นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็ นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ปฏิบตั ิหน้ าที$ด้วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้ าที$ตามที$ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สอดคล้ องตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครัง> กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เข้ าประชุมครบทุกครัง> คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตั ิงานในปี 2559 ในภารกิจด้ านต่างๆ ดังนี >
ภารกิจ ด้ านการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
1. การส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ติดตามแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื$อส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและ
ทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึง$ ได้ ดาํ เนินการในปี 2559 ซึง$ มีผลการดําเนินงานตามแผนงานเป็ นที$
น่าพอใจ
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2. การรับข้ อร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาล
ตามที$บริษัทฯ กําหนดให้ มีช่องทางและขันตอนในการรั
>
บข้ อร้ องเรียนให้ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดย
จัดให้ มีระบบรับข้ อร้ องเรียนผ่าน website ของบริ ษัท ในหัวข้ อ Corporate Governance โดยใช้ ชื$อ
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง$ เลขานุการฯ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
โดยตรง และจัดให้ มกี ารรายงานการรับข้ อร้ องเรี ยนให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รับทราบในทุก
ไตรมาสเพื$อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี นนั > ในปี 2559 ไม่มีการร้ องเรี ยนจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ดําเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที$เหมาะสมที$จะใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
ซึ$งคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ใิ ห้ นาํ ไปใช้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานกรรมการบริ ษัท ประจําปี ซึง$ ประกอบด้ วยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบทัง>
คณะ คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ$งแบบประเมินผลฯ แบบทังคณะ
>
ประกอบด้ วยคําถามที$เกี$ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที$ของคณะกรรมการบริ ษัทใน 5 หมวดหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
2. บทบาท หน้ าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. การสรรหากรรมการบริ ษัท
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
5. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที$ของคณะกรรมการ
ซึง$ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ นําเสนอผลการประเมินประจําปี 2558 ต่อที$ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ วา่ ในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ทังคณะกล่
>
าวคือ คะแนนเฉลีย$ รวม 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้ อมีคะแนนเฉลีย$ อยูใ่ นเกณฑ์ดี ถึง ดี
เยี$ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 4.6 – 5.0) คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผลการประเมินพร้ อมข้ อเสนอแนะ และ
ได้ แลกเปลีย$ นความคิดเห็นระหว่างกันในที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื$อนําไปปรับปรุงให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษัทฯ
สําหรับการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทัง> 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน> แบบประเมิน
ประกอบด้ วยหัวข้ อใน 4 หมวดหลักดังนี >
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรการ
3. หน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎบัตร
4. การประชุมและการรายงาน
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในปี 2558 ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลีย$ อยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี$ยร้ อยละ 98.70 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ รายงานผลการประเมิน
เป็ นส่วนหนึง$ ของการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ซึง$ มีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบเป็ นรายปี
นอกจากนี >กรรมการบริ ษัทได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
ซึง$ แบบ
ประเมินประกอบด้ วยหัวข้ อใน 7 หมวดหลัก ดังนี >
1. โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. บทบาท หน้ าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. จริ ยธรรมและการกํากับดูแลกิจการ
4. การพัฒนากรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การปฏิบตั ิหน้ าที$ของกรรมการในภาพรวม
ผลการประเมินประจําปี 2558 มีคะแนนเฉลี$ย 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผล
การประเมินพร้ อมข้ อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล และได้ แลกเปลีย$ น
ความคิดเห็นระหว่างกันในที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื$อนําไปปรับปรุงให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
ภารกิจ ด้ านการสรรหากรรมการและการจัด ให้ ม ีแ ผนสืบ ทอดตําแหน่ งผู้บ ริห ารระดับ สูง
การสรรหากรรมการทีครบกําหนดตามวาระในปี 2559
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที$ของกรรมการ
ที$ครบวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิเพื$อเสนอชื$อให้ ที$ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตังให้
> ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง$ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการ 4 ราย ได้ รับการเลือกตัง>
จากผู้ถือหุ้น ได้ แก่
1. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
2. นายระวิ
คอศิริ
3. นาย Sudiraso Prasetio
4. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที$ของ
กรรมการที$ครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ วเห็นว่ากรรมการที$ครบวาระการดํารงตําแหน่งทัง> 4 คน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และมีผลการปฏิบตั ิงานดี สมควรได้ รับการพิจารณาเสนอชื$อต่อที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื$อเลือกตังเป็
> น
กรรมการต่อไปอีกวารหนึง$ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง$ ได้ ดาํ เนินการตามขันตอนการแต่
>
งตังกรรมการครบถ้
>
วนแล้ ว
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง$ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้ านเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นาย
รัต น์ พานิ ช พันธ์ และนายสุทัศ น์ เศรษฐ์ บุญ สร้ า ง โดยมี น ายวรวิท ย์ วรุ ต บางกูร หัว หน้ า สํา นัก งานตรวจสอบภายในเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที$ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที$ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยความเป็ นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตั ิที$ดีและสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี มีระบบการบริ หารความเสี$ยง ระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที$มีประสิทธิภาพ พร้ อมทังสนั
> บสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื$องเพื$อสร้ างเสริ มมูลค่าให้ แก่องค์กร
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง> โดยได้ ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญ ชีในวาระที$เกี$ ยวข้ อง รวมทัง> ได้ มีก ารประชุมร่ ว มกับผู้สอบบัญ ชีโดยไม่มีฝ่ายจัด การเข้ าร่ วม ทัง> นีไ> ด้
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา ผลการปฏิบตั ิหน้ าที$ที$สําคัญสรุ ป
ได้ ดงั นี >
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลทางการเงินราย ไตรมาส
และงบการเงินประจําปี 2559 ของบริ ษัท ฯ ซึ$งได้ จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้ สอบทาน
ประเด็นที$เป็ นสาระสําคัญต่างๆ การเปิ ดเผยข้ อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที$สําคัญ รวมทัง>
ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญ ชี โดยได้ รับคําชี แ> จงจากผู้สอบบัญ ชี ฝ่ ายจัด การ และ
ผู้เกี$ยวข้ องอย่างเพียงพอ ทําให้ เกิดความเชื$อมัน$ ว่าการจัดทํางบการเงินของบริ ษัท ฯ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที$รับรองทัว$ ไป การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถูกต้ อง เพียงพอ
เชื$อถือได้ และทันเวลา และเป็ นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผู้ใช้ งบการเงิน
2. การสอบทานการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามที$สาํ นักงานตรวจสอบภายในได้ รายงานผลการตรวจสอบของกลุม่ บริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
การรายงานครอบคลุมด้ านบัญ ชี การเงิน การทุจริ ต การดูแลทรัพย์ สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายระเบี ย บข้ อ บังคับโดยสอดคล้ องกับ ความเห็น ของผู้ส อบบัญ ชี ที$ รายงานว่า ไม่พบข้ อ บกพร่ องที$เป็ นสาระสํา คัญ
สํานักงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ มุง่ เน้ นการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้ อมทัง>
ได้ มีการสนับสนุนให้ มีการพัฒ นาผู้ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้ มีศักยภาพในระดับสากล สํานักงานตรวจสอบ
ภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็นสําคัญใหม่ๆ อย่างเท่าทันและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี$ยวข้ อง
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสอบทานการปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายทีเกียวข้ อ งกับ ธุร กิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อกํ าหนดต่า งๆ ที$เกี$ ยวข้ องกับธุรกิจ ของบริ ษั ท ฯ ซึ$งบริ ษัทฯ จัด ให้ มีระบบการตรวจสอบ ติด ตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกํ าหนดต่างๆ เป็ นประจํ า โดยหน่วยงาน Corporate Compliance จากผลการ
สอบทานโดยรวมในปี 2559 นัน> ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที$เป็ นสาระสําคัญ
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4. การกํากับ ดูแ ลกิจ การทีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ ซึง$ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการที$ได้ กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จัดทํานโยบายและแนว
ปฏิบตั ิเกี$ยวกับการทํารายการเกี$ยวโยงกันซึง$ ช่วยให้ เกิดความชัดเจนในกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ได้ มี
การสอบทานรายการที$เกี$ยวโยงกันหรื อรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อกับบุคคล
ที$เกี$ยวโยงกันโดยมีความมัน$ ใจได้ วา่ รายการเหล่านันเป็
> นรายการที$ดําเนินการตามเงื$อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ สอดคล้ องตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การกํากับ ดูแ ลระบบการบริ ห ารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแผนงานและแนวทางการ
บริ หารจัดการความเสี$ยงระดับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ$งการบริ หารจัดการความเสี$ยงที$สําคัญจากการปรับลดราคาถ่านหิน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี$ยนสกุลเงิน การเปลี$ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศที$บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน และความเสี$ย ง
สําคัญอื$นๆ ทังนี
> >โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้ าของการบริ หารความเสีย$ งที$สาํ คัญเป็ นประจําทุกไตรมาส พร้ อมทัง>
ปรับกระบวนการบริ หารและแผนบรรเทาความเสีย$ งอย่างต่อเนื$อง เพื$อให้ การบริ หารความเสีย$ งมีประสิทธิภาพและสามารถลด
ผลกระทบจากความเสี$ยงและความไม่แน่น อนทางธุ รกิ จที$ อาจเกิ ด ขึน> คณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง> ฝ่ ายบริ หารได้ ให้
ความสําคัญต่อการบริ หารความเสีย$ งเป็ นอย่างมาก การประเมินความเสี$ยงและการแก้ ไขต่างๆ ได้ รับการจัดการดูแลเป็ นอย่าง
ดี โดยในปี 2559 ความเสี$ย งสําคัญ ของบริ ษั ทฯ โดยรวมได้ มีก ารเปลี$ย นแปลงไปในทางที$ดี ขึน> ซึ$งส่ว นหนึ$งเป็ นผลมาจาก
สถานการณ์ ของอุตสาหกรรมที$ดีขึ >นและอีกส่วนหนึ$งเป็ นผลมาจากการติดตามแก้ ไขของฝ่ ายจัดการที$สามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิ ผลสูง ในช่วงครึ$ งแรกของปี อุต สาหกรรมถ่า นหินโดยทั$วไปยังเผชิ ญ กับภาวะราคาตกตํ$า อย่า ง
ต่อเนื$อง ฝ่ ายบริ หารได้ บริ หารจัดการเพื$อรั กษารายได้ และยอดขายอย่า งระมัดระวัง สําหรับครึ$ งหลังของปี ราคาถ่านหินมี
แนวโน้ มไปในทางที$ดีสง่ ผลให้ ความเสี$ยงทางด้ านรายได้ จากราคาขายของถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับกลยุทธ์ของ
บริ ษัทฯ ในการลดต้ นทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล ฝ่ ายจัดการสามารถลดค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หารจัดการรวมทังค่
> าใช้ จ่าย
ทางด้ านการขนส่งได้ อย่างดียิ$ง ในช่วงหลายปี ที$ผา่ นมาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที$ชะลอตัวมีส่วนสร้ างแรงกดดันให้ หน่วยงาน
ของรัฐในประเทศต่างๆ มีความจําเป็ นต้ องเพิ$มความพยายามในการจัดเก็บภาษี ให้ ได้ มากเพียงพอ บริ ษัทฯ จึงใส่ใจในประเด็น
ความเสีย$ งนี >อย่างจริ งจังโดยได้ มีการผลักดันการทํางานที$จะช่วยลดความเสีย$ งที$เกี$ยวข้ องอย่างทันท่วงทีด้วยความระมัดระวัง
อย่างต่อเนื$อง ส่งผลให้ ความเสีย$ งที$เกี$ยวข้ องลดลง นอกจากนี >บริ ษัทฯ ได้ ให้ นํ >าหนักมากขึ >นเกี$ยวกับการบริ หารทางการเงินและ
อัตราแลกเปลี$ยน ซึ$งตลาดเงินและอัตราแลกเปลีย$ นในปั จจุบนั มีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูงและคาดว่าจะยังคงมีสงู
ต่อไปอีก ในอนาคต โดยบริ ษั ทฯ มีก ารติ ด ตามสภาวการณ์ อย่า งใกล้ ชิด และผลักดันให้ มีการบริ หารความเสี$ยงจากอัต รา
แลกเปลี$ยนอย่างรอบคอบและเป็ นระบบ พร้ อมทังใช้
> เครื$ องมือทางการเงินในการบริ หารความเสี$ยงมากขึ >น ทางด้ านกลยุทธ์
ธุรกิจ บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสําคัญอย่างจริ งจังต่อการกระจายความเสี$ยงโดยมีการติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมถ่าน
หินและทิศทางของธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ$งธุรกิ จนํา> มัน ก๊ า ซ และธุรกิจ พลังงานหมุนเวียนอย่า งใกล้ ชิ ด และได้ มีก าร
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ$าเสมอ
6. การพิจ ารณาแต่ งตัง5 ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกําหนดค่ าสอบบัญ ชีส ําหรับ ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐาน
การปฏิ บัติ งาน และผู้สอบบัญ ชี มีคุณ สมบัติ ถูก ต้ อ งตามประกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื$อพิจารณาและขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้นแต่งตัง>
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10. ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม
ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ ตามความเชื$อที$วา่ “อุตสาหกรรมที$ดจี ะต้ องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาสังคมและสิง$ แวดล้ อม” บริษัทฯ ให้ ความสําคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้ อมในทุกพื >นที$ที$บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจ โดยให้ การสนับสนุนกิจกรรมที$มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมํา$ เสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง$ จาก
รายได้ ของบริษัทฯ เพื$อใช้ ดาํ เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์ ) ทังในระดั
>
บท้ องถิ$นและระดับองค์กรอย่าง
ต่อเนื$อง ทังนี
> >รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ในประเทศที$บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศกลยุทธ์การดําเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ในระยะ 5 ปี (ปี 2554 – ปี 2558) โดยใช้
“การเรี ย นรู้ ” หลากหลายรู ปแบบในการขับเคลื$อนกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบริ ษัทฯ เพราะเราเชื$อว่า "พลังความรู้ คือ พลังแห่ง
เปลีย$ นแปลงและพัฒนา"
นอกจากนี >บริ ษัทฯ ยังเน้ นการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้ วยหลักการ “ทําด้ ว ยใจ” หรื อ “Do by Heart” บนพื >นฐาน
ของความ “จริ งใจ” “จริ งจัง” และ “เต็ม ใจ” เพื$ อให้ ก ารดํา เนิน กิจ กรรมบรรลุเป้า หมายตามที$ ต ัง> ไว้ นอกจากนี > บริ ษั ท ฯ ได้
ดําเนินการปลูกฝั งจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื$อง เพื$อให้ ดํารงอยู่เป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที$ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง$ ยืน
แนวทางเกียวกับ “ความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม” ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อ มีดงั นี >
1. การประกอบกิจ การด้ ว ยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ยึดมัน$ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมดังที$ปรากฏในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการจัดทํา
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื$อให้ การปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธํารงไว้ ซงึ$ จริ ยธรรม เพือ$ ประโยชน์ของผู้มีสว่ น
ได้ เสีย ผู้ถือหุ้น บริ ษัท และสังคม
2.

การต่ อ ต้ านการทุจ ริต คอร์ ร ัป ชัน
บริ ษัทฯ ดํารงแนวทางการบริ หารงานบนหลักธรรมาภิบาลที$ดี โดยเน้ นเรื$ องความโปร่งใส ความซือ$ สัตย์ มี
จริ ยธรรม มีประสิทธิภาพในการทํางานทีค$ วบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้ อมและผู้ที$มีสว่ นเกี$ยวข้ อง โดย
กําหนดให้ มีสว่ นงานในโครงสร้ างองค์กรที$มีหน้ าทีช$ ดั เจนเพื$อกําหนดหรื อกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานในอันที$จะทําให้ การ
ดําเนินธุรกิจ ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
> วยงาน Legal Compliance เพื$อบริ หารความเสีย$ งที$อาจเกิดจากการดําเนินการที$ไม่ถกู ต้ องตาม
กฎระเบียบและกํากับดูแลให้ ทกุ สายงานในกลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมายที$เชื$อมโยงกับพื >นฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนันๆ
> โดยกําหนดเป็ นรายการเพื$อประเมินตนเอง (regulatory compliance
checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็ นผู้กํากับดูแล และทํารายงานทุกครึ$งปี นอกจากนันแต่
> ละสายงานต้ องมี
การทบทวนกฎระเบียบต่างๆให้ ทนั ต่อการเปลีย$ นแปลงอยูเ่ สมอ
หน่วยงาน Risk Management ทําหน้ าที$ประเมินความเสีย$ งในด้ านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจําปี อย่าง
ต่อเนื$อง ในปี 2557 ได้ เพิ$มการประเมินความเสีย$ งของการทุจริตที$อาจเกิดขึ >นในกระบวนการทํางานและจัดเตรี ยม
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แนวทางป้องกันหรื อแก้ ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย$ งดังกล่าวไตรมาสละครัง> และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง>
บริ ษัทฯ จัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจตังแต่
> ปี 2545 คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจได้ กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเรื$องการให้ หรือรับของขวัญและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ เพื$อป้องกันการกระทําที$เป็ นคอร์ รัปชัน$ หรื อแม้ แต่
หนทางที$นําไปสูก่ ารกระทําดังกล่าว (หัวข้ อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงาน
บรรษัทภิบาลเป็ นผู้ดแู ลด้ านนโยบาย สือ$ สารความเข้ าใจให้ แก่พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และ
รวบรวมข้ อร้ องเรี ยนที$สง่ ผ่านทางช่องทางร้ องเรี ยน (Complaint Channel) นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและหน่วยงานที$เกี$ยวข้ อง เพื$อดําเนินการตามขันตอนต่
>
อไป ในปี 2557 บริ ษัทฯได้ มีนโยบายคุ้มครองผู้ทใี$ ห้
เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื$อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและกระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื$อสอดส่องพฤติกรรมที$เป็ นการ
ทุจริ ตต่อองค์กรและผู้ที$มีสว่ นได้ เสียอื$นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจัดการการ
ทุจริ ตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนําเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน$ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
> ปี 2553 และให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื$อการประชุมชี >แจงหรืออบรมสัมมนาเกี$ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื$อง
ในปี 2556 ได้ ทําการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ดํารงแนวทางการบริ หารงานบนหลักธรรมาภิบาลที$ดี โดยเน้ นเรื$ อง
ความโปร่งใส ความซื$อสัตย์
มีจริ ยธรรม มีประสิทธิภาพในการทํางานที$ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง$ แวดล้ อมและผู้ที$มีสว่ นเกี$ยวข้ อง โดยกําหนดให้ มีสว่ นงานในโครงสร้ างองค์กรที$มีหน้ าทีช$ ดั เจนเพื$อกําหนดหรื อกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานในอันทีจ$ ะทําให้ การดําเนินธุรกิจ ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
> วยงาน Legal Compliance เพื$อบริ หารความเสีย$ งที$อาจเกิดจากการดําเนินการที$ไม่ถกู ต้ องตาม
กฎระเบียบและกํากับดูแลให้ ทกุ สายงานในกลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมายที$เชื$อมโยงกับพื >นฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนันๆ
> โดยกําหนดเป็ นรายการเพื$อประเมินตนเอง (regulatory compliance
checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็ นผู้กํากับดูแล และทํารายงานทุกครึ$งปี นอกจากนันแต่
> ละสายงานต้ องมี
การทบทวนกฎระเบียบต่างๆให้ ทนั ต่อการเปลีย$ นแปลงอยูเ่ สมอ
หน่วยงาน Risk Management ทําหน้ าที$ประเมินความเสีย$ งในด้ านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจําปี อย่าง
ต่อเนื$อง ในปี 2557 ได้ เพิ$มการประเมินความเสีย$ งของการทุจริตที$อาจเกิดขึ >นในกระบวนการทํางานและจัดเตรี ยม
แนวทางป้องกันหรื อแก้ ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย$ งดังกล่าวไตรมาสละครัง> และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง>
บริ ษัทฯ จัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจตังแต่
> ปี 2545 คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจได้ กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเรื$องการให้ หรือรับของขวัญและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ เพื$อป้องกันการกระทําที$เป็ นคอร์ รัปชัน$ หรื อแม้ แต่
หนทางที$นําไปสูก่ ารกระทําดังกล่าว (หัวข้ อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงาน
บรรษัทภิบาลเป็ นผู้ดแู ลด้ านนโยบาย สือ$ สารความเข้ าใจให้ แก่พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และ
รวบรวมข้ อร้ องเรี ยนที$สง่ ผ่านทางช่องทางร้ องเรี ยน (Complaint Channel) นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและหน่วยงานที$เกี$ยวข้ อง เพื$อดําเนินการตามขันตอนต่
>
อไป ในปี 2557 บริ ษัทฯได้ มีนโยบายคุ้มครองผู้ทใี$ ห้
เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื$อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและกระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื$อสอดส่องพฤติกรรมที$เป็ นการ
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ทุจริ ตต่อองค์กรและผู้ที$มีสว่ นได้ เสียอื$นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจัดการการ
ทุจริ ตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนําเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน$ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
> ปี 2553 และให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื$อการประชุมชี >แจงหรืออบรมสัมมนาเกี$ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื$อง
ในปี 2556 ได้ ทําการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2557 บริ ษัทฯได้ นําส่งแบบประเมินและนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน$ และเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน$ เมื$อวันที$ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ต่อจากนัน> บริ ษัทฯได้ นําส่งผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื$อการขึ >น
ทะเบียนรายชื$อบริ ษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้ บริษัทฯ เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตเมื$อวันที$ 10 กรกฎาคม 2558 Self
Evaluation Tool ของ CAC นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ นําส่งแบบประเมินและนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน$ และเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน$ เมื$อวันที$ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ต่อจากนันบริ
> ษัทฯ ได้ นําส่งผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื$อการขึ >น
ทะเบียนรายชื$อบริ ษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้ บริษัทฯ เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตเมื$อวันที$ 10 กรกฎาคม 2558
3.

การเคารพสิท ธิม นุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิŒศรี ของความเป็ นมนุษย์
เช่น ในทุกประเทศที$บริษัทฯ เข้ าไปดําเนินงาน บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงานต้ องมากกว่าระเบียบ
ข้ อบังคับการจ้ างแรงงานเด็กในประเทศนันๆ
> หรื อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถ
จัดตังสหภาพแรงงานเพื
>
$อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้ อตกลงการทํางานให้ กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ทังนี
> >
บริ ษัทฯ มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานในทุกไตรมาส

4.

การปฏิบ ัต ิต่ อ แรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีความเชื$อว่าความสําเร็ จขององค์กรขึ >นอยูก่ บั คนที$มีความสามารถ และมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การให้
โอกาสพนักงานทุกเชื >อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิที$เป็ นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นสิง$ สําคัญ โดยบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการที$เกี$ยวข้ อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริษัทฯ ให้ โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีพนักงาน
มากถึง 12 สัญชาติ และในกระบวนการบริ หารค่าตอบแทน บริ ษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที$เชื$อมโยงกับผลสําเร็จ
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ของงาน มีการจัดตังคณะกรรมการกํ
>
าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื$อให้ เกิดความโปร่งใสในทุก
ขันตอนการบริ
>
หารค่าตอบแทน เป็ นต้ น
5.

ความรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้บ ริโภค
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ$ ะผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพตรงตามทีต$ กลงไว้ กบั ลูกค้ า และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้นําไปใช้ งาน เช่น
บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันสิง$ เจือปนในถ่านหินโดยการติดตัง> GPS ที$รถดันถ่านหินที$ทา่ เรื อบอนตัง เพื$อป้องกันไม่ให้
รถดันถ่านหินกดใบมีดหน้ ารถลงไปถึงพื >นหินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึง$ จะทําให้ เศษหินปนไปกับ
ถ่านหินได้

6.

การดูแ ลรัก ษาสิงแวดล้ อ ม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิง$ แวดล้ อม ถือเป็ นความท้ าทาย
ที$สาํ คัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้ มีการประเมินความเสีย$ งและผลกระทบต่อสิง$ แวดล้ อมที$อาจ
เกิดขึ >นในทุกโครงการ
เพื$อให้ สามารถวางแผนผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิง$ แวดล้ อมที$เหมาะสม ซึง$ เมื$อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้ านแล้ ว บริ ษัทฯ มีประเด็นด้ านสิง$ แวดล้ อมที$
สําคัญ ได้ แก่ การอนุรักษ์ พลังงาน การเปลีย$ นแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบตั ิตามกฏหมาย การใช้ ประโยชน์ที$ดิน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง$ กระบวนการบริ หารจัดการในแต่ละด้ านสามารถศึกษาในรายละเอียดจากรายงานเพื$อ
การพัฒนาที$ยงั$ ยืนของบริษัทฯ

7. การร่ ว มพัฒนาชุม ชนหรือ สังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้ าง โดยมุง่ ตอบสนอง “ความต้ องการที$แท้ จริงของชุมชน” เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในชุมชน
ได้ มี “ส่วนร่วม” เพื$อยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ดขี ึ >นทังในด้
> านระบบโครงสร้ างพื >นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ
และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้ องถิ$น ทังนี
> >ผู้สนใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สามารถศึกษาได้ จากรายงานเพือ$ การพัฒนาที$ยงั$ ยืนของบริษัทฯ
8.

การมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรม ซึงได้ จ ากการดําเนิน งานทีมีค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม สิงแวดล้ อ ม
และผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็ นปั จจัยที$สาํ คัญทีช$ ่วยให้ องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทังนี
> > บริ ษัทฯ
ได้ สง่ เสริม “นวัตกรรม” ให้ เป็ นส่วนหนึง$ ของค่านิยมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต” โดยในแต่ละปี บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมให้ มีการ
นําเสนอ แลกเปลีย$ น และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะกรรมการซึ$งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูง
เป็ นผู้พิจารณา
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10.1 นโยบายภาพรวม
“อุตสาหกรรมทีQดจี ะต้ องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิงQ แวดล้ อม” คือ ปณิธานในการดําเนินธุรกิจที$
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทในเครือยึดมัน$ มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดําเนินธุรกิจ และ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียทีม$ ีความฉับไวและมุง่ มัน$ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที$มี
คุณภาพ และเป็ นที$ยอมรับในฐานะองค์กรที$มคี วามซื$อสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมัน$ ในความเป็ นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อ
สังคมและสิง$ แวดล้ อม ด้ วยเหตุนี > บริษัทฯ จึงมุง่ สร้ างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน
สังคมและสิง$ แวดล้ อม ทังในและนอกกระบวนการผลิ
>
ตของบริษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มุง่ มัน$ ที$จะดําเนินกิจกรรมการผลิตใน
ทุกขันตอนด้
>
วย “ความใส่ใจและคํานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ถูกต้ องตามกฎระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานสากล มีจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็ นพลเมืองที$ดีในทุกพื >นที$ที$บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรกิจ
(1) นโยบายการพัฒนาทียังยืน
ด้ ว ยปณิ ธานในการดําเนินธุรกิ จ ที$ว่า "อุตสาหกรรมที$ดีจ ะต้ องพัฒ นาควบคู่ไปกับการพัฒ นาสังคมและ
สิง$ แวดล้ อม" ที$บริ ษัทฯ ยึดมัน$ มาตลอด บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที$มงุ่ สร้ าง
ดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ$งแวดล้ อมอย่างยัง$ ยืน และนําแนวปฏิบตั ิในระดับสากลมาปรับใช้ ในการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที$ยงั$ ยืน เพื$อเพิ$มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนี >
•

พนั ก งาน : บริ ษั ทฯ เคารพในสิทธิ มนุษ ยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้ างวัฒ นธรรมองค์ก รที$
เข้ มแข็งด้ วย Banpu Spirit ควบคู่ไปกับการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ส่งเสริ มความเป็ นผู้นําและขีดความสามารถตามบทบาทหน้ าที$

•

การพัฒนาความเป็ นเลิศ ด้ านการผลิต : บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นกระบวนการทางธุรกิจที$มีความยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้ วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื$อง ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าด้ วย
ผลิตภัณฑ์ที$ตรงกับความต้ องการและการเสริ มสร้ างการบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า และพร้ อมแสวงหา
โอกาสการลงทุนใหม่ๆ

•

การปฏิ บ ั ต ิต ามกฎหมายและข้ อ กํา หนด : บริ ษั ทฯ ยึด มั$น ในหลักกํ ากับดูแลกิ จการที$ดี ปฏิบัติต าม
กฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ที$เกี$ยวข้ อง รวมถึงมาตรฐานการดําเนินงานในระดับสากล

•

อาชีว อนามัย และความปลอดภัย : บริ ษั ทฯ ห่ว งใยเอาใจใส่สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกําหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้ แก่ การไม่มีอบุ ตั ิการณ์เกิดขึ >น การ
ไม่มีการเกิดอุบตั ิการณ์ซํ >า และการไม่ละเว้ นในการปฏิบตั ิตามกฎ ข้ อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตั ิด้าน
ความปลอดภัย เพื$อป้องกันการสูญเสียจากอุบตั ิการณ์และการเจ็บป่ วยอันเนื$องจากการทํางาน
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•

สิงแวดล้ อ ม : บริ ษั ทฯ มุ่งสร้ า งสมดุลของการพัฒ นาธุรกิ จ ควบคู่ไปกับการรั กษาคุณ ภาพสิ$งแวดล้ อม
ศึก ษาและประเมิ น ผลกระทบสิ$ง แวดล้ อ มก่ อนดํ า เนิ น โครงการ เพื$ อ กํ า หนดมาตรการป้ องกัน และลด
ผลกระทบต่อสิ$งแวดล้ อมที$เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ ความสําคัญในการบูรณาการเพื$อลดการใช้
ทรั พ ยากรหรื อ การใช้ ทรั พ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสูง สุด การป้ อ งกั น ผลกระทบที$
แหล่งกําเนิด และการจัดการสิง$ แวดล้ อมที$เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

•

ชุม ชน : บริ ษั ทฯ มุ่งสร้ างคุณ ค่าอย่างยัง$ ยืนให้ แก่ชุม ชนและสังคมในพืน> ที$ที$บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ด้ ว ย
กระบวนการการมีสว่ นร่ วม การเสียภาษี การจ้ างงานท้ องถิ$น รวมทังกิ
> จกรรมอื$นๆ เพื$อให้ ได้ รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วนที$เกี$ยวข้ อง

ในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที$ยงั$ ยืนนี > บริ ษัทฯ จะกําหนดตัวชี >วัดที$ชดั เจน รวมทังจั
> ดให้ มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื$อให้ มนั$ ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง
(2) กลยุท ธ์ เ พือความยังยืน
ด้ วยวิสยั ทัศน์การเป็ น "บริ ษัทพลังงานแห่งเอเชีย" ที$มีความฉับไวและมุ่งมัน$ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริ การที$มีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที$ม่งุ สร้ างดุลยภาพระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ$งแวดล้ อม โดยนําหลักการทังในระดั
>
บประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ ในการกําหนดกล
ยุทธ์ ด้านการพัฒนาความยัง$ ยืน ตัวอย่าง เช่น การนําเป้าหมายการพัฒนาที$ยงั$ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององค์ ก ารสหประชาติ มาประกอบการกํ า หนดประเด็ นของการพัฒ นาที$ย ังยืน หรื อ การนํ า
หลักการด้ านสิทธิมนุษยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ Universal Declaration
on Human Rights นํามาเป็ นส่วนหนึ$งในการกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล และนโยบาย
ด้ านสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น
ประเด็ นด้ า นความยั$งยืน ของบ้ า นปูฯ ไม่ ได้ จํ า กัด อยู่ภ ายใต้ ก ารดํ า เนิ นงานของบริ ษั ทฯ เท่า นัน> แต่ย ัง
ยกระดับครอบคลุมถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพื$อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้ าง
นวัตกรรมด้ วยพลังร่ วม บริ ษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที$ยงั$ ยืนของทุกหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การ
รักษาสมดุลของการเพิ$มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างคุณค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
(3) การบริห ารจัด การการพัฒนาทียังยืน
ความยัง$ ยืนในความหมายของบ้ านปูฯ คือ การที$บริ ษัทฯ สามารถดํารงอยู่ได้ ในระยะยาว ไม่ใช่แต่เพีย ง
รูปแบบ แต่โดยแก่นแท้ ที$สร้ างขึ >นจากผลการดําเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากธุรกิจจะยืนหยัด
อยู่ได้ ในระยะยาวแล้ ว บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน$ ที$จะสร้ างการเติบโตและการพัฒนาที$ยงั$ ยืนแก่สงั คมและสิ$งแวดล้ อม
รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วย นอกจากนัน> ในการที$บริ ษั ทฯ จะก้ าวไปสู่ก ารเป็ นบริ ษัทพลังงานในระดับ
ภูมิ ภาคที$ มี ค วามฉับ ไวตามวิส ัย ทัศ น์ ที$ ตัง> ไว้ การทํ า งานในเชิ งรุ ก การเป็ น ผู้นํา ด้ า นคุณ ภาพ การมี แ ผนการ
ปฏิบตั ิงานที$เป็ นสากล และมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ จะเป็ นพื >นฐานสําคัญที$จะสร้ างแนวทางการ
เติบโตอย่างยัง$ ยืน
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ทังนี
> > ตังแต่
> ปี 2556 บริ ษัทฯ นําประเด็นเรื$ องการพัฒนาที$ยงั$ ยืนเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ$งของแผนกลยุทธ์ ระยะ
ยาว เพื$อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบที$มีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างครบถ้ วน นอกจากนี >ประเด็น
ด้ า นความยั$งยืนยังได้ ถูก กํ าหนดเป็ น ส่ว นหนึ$งใน Key Performance Indicators (KPI) ของประธานเจ้ าหน้ า ที$
บริหารและผู้บริ หารระดับสูงอีกด้ วย
(4) คณะกรรมการการพัฒนาทียังยืน
เพื$อให้ ก ารบริ หารจัด การการพัฒ นาที$ย ั$งยืนเป็ นไปอย่างต่อเนื$อง บริ ษั ทฯ ได้ แต่งตัง> คณะกรรมการการ
พัฒ นาที$ ย ั$งยื น (Sustainable Development Committee) ซึ$งประกอบด้ ว ยผู้บ ริ หารระดับสูง ของบริ ษั ทฯ และ
ผู้บริ หารหน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารเป็ นประธาน ทังนี
> > คณะกรรมการการพัฒนาที$
ยัง$ ยืนมีหน้ าที$และบทบาท ดังนี >
•

กําหนดและทบทวนโยบายการพัฒนาที$ยงั$ ยืนของบริ ษัทฯ รวมทังนโยบายอื
>
$นๆ และระบบการบริ หารจัดการ
ที$เกี$ยวข้ อง เพื$อเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและเพื$อให้ มนั$ ใจว่าการพัฒนาของบริ ษัทฯ จะเติบโต
ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง$ แวดล้ อม

•

ติดตามผลการดําเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ อันเนื$องมาจากการตัดสินใจหรื อการดําเนินการต่างๆ ที$มีตอ่ ผู้
มีสว่ นได้ เสียและความเชื$อมัน$ ต่อบริษัท

•

ติดตามดําเนินการให้ หน่วยธุรกิจในเครื อ ดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาที$ยงั$ ยืน

ประเด็นที$คณะกรรมการการพัฒนาที$ยงั$ ยืนให้ ความสําคัญ ประกอบด้ วย การเป็ นผู้นําและการกํากับดูแล
กิจการ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนด การวางแผนกลยุทธ์ ลูกค้ า พนักงาน การเงิน การบริ หารจัดความ
เป็ นเลิศ ด้ า นการผลิต สิ$งแวดล้ อม อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ชุม ชนและรั ฐสัมพันธ์ โดยมี การประชุม
คณะกรรมการฯ เพื$อกําหนดและทบทวนนโยบายเป็ นประจําทุกปี อีกทังยั
> งมีการประชุมรายไตรมาสเพื$อติดตาม
ผลการดําเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ เพื$อให้ มนั$ ใจว่าทุกหน่วยธุรกิจดําเนินงานสอดคล้ องกับนโยบายที$ประกาศไว้
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10.2 การดําเนิน งานและการจัด ทํารายงาน
(1) กระบวนการจัด ทํารายงาน บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานเพื$อการพัฒนาที$ยงั$ ยืน หรื อ Sustainability Report (SD
Report) เพื$อเผยแพร่ ผลการดําเนินงานด้ านความยัง$ ยืนของบริ ษัทฯ แก่นกั ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ มา
ตังแต่
> ปี 2554 โดยมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
http://www.banpu.com/sustainability_report ทัง> นี > บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาปรับปรุ งคุณภาพการทํารายงานนี >อย่าง
ต่อเนื$อง ส่งผลให้ รายงานของบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลดีเด่นจาก CSR Club ของสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) อย่างสมํ$าเสมอนับตังแต่
>
ปี 2555 จนถึงปี 2559
นอกจากนี > รายงานเพื$อการพัฒนาที$ยงั$ ยืนของบริษัทฯ ได้ ผา่ นการตรวจสอบ Materiality Disclosures จาก Global
Reporting Initiative (GRI) ในความถูกต้ องสมบูรณ์ตามแนวทางการรายงานรุ่นที$ 4 (G4) ในระดับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที$ "In accordance - Core" ซึง$ เป็ นการเปิ ดเผยตัวชี >วัด (Indicator) อย่างน้ อยหนึง$ หัวข้ อต่อหนึง$ เรื$ องทีเ$ ป็ น
สาระสําคัญ (Material)

GRI (Global Reporting Initiative หรื อองค์การแห่งความริ เริ$ มว่าด้ วยการรายงานสากล) เป็ นชุดหลักเกณฑ์ที$การ
ผลิตรายงานการพัฒนาเพื$อความยัง$ ยืนที$รายงานถึงผลงานของบริ ษัทในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ$งแวดล้ อมที$
บริ ษั ทจํ าเป็ นต้ องมีค วามรับผิด ชอบ นับเป็ นอีก วิธีการหนึ$งที$มีห ลัก เกณฑ์เพื$อสร้ างความเชื$ อมั$นในด้ า นความ
โปร่งใสในการรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐาน และนับเป็ นกรอบการรายงานซึง$ เป็ นที$ยอมรับและมีการ
นํามาใช้ อย่างแพร่หลายในการจัดทํารายงานความยัง$ ยืน
GRI ริ เริ$ มในปี 2543 โดยสํานักงานโครงการสิ$งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครื อข่าย Ceres
โดยได้ เริ$ มจากการกําหนดกรอบการจัดทํารายงานฉบับ G1 จากนันได้
> มีพฒ
ั นาการเรื$ อยมาเป็ นฉบับ G2 ฉบับ G3
ฉบับ G3.1 จนถึงฉบับ G4 ซึง$ บริ ษัทฯ ได้ นํามาใช้ ในการทํารายงานเพื$อการพัฒนาที$ยงั$ ยืนฉบับล่าสุด
บริษัทฯ จัดทํารายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียที$
สําคัญหลายภาคส่วน เช่น ลูกค้ า พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ชุมชน และภาครัฐ ซึง$ ผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวมีสว่ น
ในการระบุประเด็นด้ านความยัง$ ยืนที$สาํ คัญของตนผ่านทางช่องทางการสือ$ สารหลายช่องทาง เช่น การประชุม
ร่วมกัน การตอบแบบสอบถาม บริ ษัทฯ จัดให้ เรื$ องที$มาจากผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นประเด็นจากภายนอก หลังจากนัน>
บริ ษัทฯ จะนําประเด็นจากภายนอกดังกล่าวมาเทียบเคียงกับประเด็นภายในที$เกี$ยวข้ องกับความยัง$ ยืนของบริ ษัทฯ
แล้ วนํามาสรุปเป็ นหัวข้ อทีจ$ ะรายงานในรายงานเพื$อการพัฒนาที$ยงั$ ยืนในขันตอนสุ
>
ดท้ าย
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การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย
บริษัทฯ มุง่ มัน$ ที$จะสร้ างความเป็ นธรรมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและยึดมัน$ ในการดําเนินธุรกิจที$ยงั$ ยืนผ่านการ
ขับเคลือ$ นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง$ แวดล้ อมอย่างมีดลุ ยภาพ โดยผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกมี
>
สว่ น
ร่วมตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมทังกระบวนการ
>
สือ$ สารและการทํางานร่วมกับผู้มสี ว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ มีการรับฟังความคิดเห็น ทังโดยดํ
>
าเนินการเอง เช่น การ
สัมภาษณ์ลกู ค้ าจากพนักงานขาย การเยี$ยมเยียนภาครัฐของผู้บริหาร และดําเนินการโดยใช้ ที$ปรึกษาภายนอก เช่น
การสํารวจความคิดเห็นของชุมชนรอบเหมือง (Community Satisfaction Survey) การสํารวจความผูกพันของ
พนักงานทีม$ ีตอ่ องค์กร (Employee Engagement Survey) เป็ นต้ น
ทังนี
> >ประเด็นด้ านความยัง$ ยืนจากผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถแสดงไว้ โดยสังเขปดังนี >
ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
ลูกค้ า

ประเด็น
•

•

•

•

•

•
•

วัตถุดิบที$มีคณ
ุ ภาพในราคาที$
เหมาะสม
การส่งมอบสินค้ าที$ตรงเวลาตาม
คุณภาพและ ปริ มาณที$กําหนด
การบริ การอื$นๆ ที$สง่ เสริ มประเด็น
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง$ แวดล้ อม
ข้ อตกลงทางธุรกิจที$เป็ นธรรมกับ
ทังสองฝ่
>
าย
การปฏิบตั ิตามเงื$อนไขต่างๆ ที$มี
ต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
ข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ า

การมีส่ วนร่ ว ม
•
•

•
•

•

•

การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ า
การจัดให้ มกี ระบวนการที$ลกู ค้ าสามารถร้ องเรียน
เกี$ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของ
สินค้ าและบริ การ
การเข้ าพบในวาระต่างๆ
การให้ การสนับสนุนด้ านเทคนิคเกี$ยวกับการใช้
สินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ เพือ$ ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์สงู สุดกับลูกค้ า
การตอบสนองต่อการร้ องขอในการเปิ ดเผยหรื อ
รายงานข้ อมูล
การร่วมกันดําเนินโครงการต่างๆ ที$เป็ นความริ เริ$ม
ทางด้ านสิง$ แวดล้ อมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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พนักงาน

ประเด็น
•

•

•

•
•

•

•

ผลตอบแทนที$สอดคล้ องกับหลัก
ผลงาน (Performance-based)
ตามทีก$ ําหนดเป้าหมายไว้ ใน
แผนงานประจําปี
ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน (Employee
Engagement)
สวัสดิการและผลตอบแทนที$
เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
สภาพการทํางานที$ปลอดภัย
หลักปฏิบตั ิและระบบงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที$ตงอยู
ั > บ่ น
พื >นฐานของสิทธิมนุษยชนและ
ความเป็ นธรรม โดยมีความเคารพ
ต่อความเป็ นปั จเจกชนและ
ศักดิŒศรี ของความเป็ นมนุษย์
การได้ รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสมกับ
งานที$ได้ รับมอบหมาย และ
สอดคล้ องกับการเติบโตในสาขา
อาชีพ
การที$พนักงานประพฤติปฏิบตั ิ
ตามค่านิยม “บ้ านปูสปิ ริต”

การมีส่ วนร่ ว ม
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

การวัดผลที$พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วม เพื$อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี
การสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(Employee Engagement Survey)
การเพิม$ ช่องทางการสือ$ สารระหว่างสาย
ทรัพยากรมนุษย์กบั พนักงาน เช่น การจัดทํา
วารสาร ลงบทความต่างๆ ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
อื$นๆ เป็ นต้ น
การพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Program) และระบบ
การจัดการความสามารถเชิงสมรรถนะ
(Competency System) ให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ$งขึ >น
การสือ$ สารเกี$ยวกับระบบการจัดการสายอาชีพ
ได้ แก่ ระบบการประเมินค่างาน (Job Evaluation
System) ระบบการจัดการตัวชี >วัดผลการ
ปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicator
System) และระบบการจัดการความสามารถเชิง
สมรรถนะ (Competency System)
การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้ สามารถ
แข่งขันได้ ในตลาดแรงงาน
การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Career
Succession Plan) พร้ อมกับแผนการพัฒนา
บุคลากรให้ กบั พนักงาน
การจัดให้ พนักงานมีช่องทางในการร้ องเรี ยน
การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการ
จัดการด้ านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็ นต้ น
การสํารวจพฤติกรรม “บ้ านปูสปิ ริต”
กิจกรรมรณรงค์แนวคิด “บ้ านปูสปิ ริต”
การสนับสนุนการรวมกลุม่ ของพนักงาน เพื$อ
กิจกรรมทางสังคมที$นอกเหนือจากงาน เช่น
ชมรมกีฬา ชมรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นต้ น
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ผู้รับเหมา

ประเด็น
•

•

•

•

•

ผู้ถือหุ้น

•

•

•

โอกาสที$เท่าเทียมกันและความ
เป็ นธรรมในระบบการคัดเลือก
ผู้รับเหมา
ผลตอบแทนที$เหมาะสมต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
สภาพการทํางานที$มคี วาม
ปลอดภัย
ข้ อตกลงทางธุรกิจที$เป็ นธรรมกับ
ทังสองฝ่
>
าย
ความร่วมมือในการบริ หารจัดการ
ด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิง$ แวดล้ อม และการมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชน
ผลตอบแทนของการลงทุนทังใน
>
ระยะสันและระยะยาว
>
ความมัน$ คงและการเติบโตของ
กิจการ
ความโปร่งใสในการบริ หารจัดการ
และการเปิ ดโอกาสในการมีสว่ น
ร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย

การมีส่ วนร่ ว ม
•

•

•

•

•

•

•

ผู้ร่วมลงทุน

•

•

เจ้ าหนี >

•

•

•

ผลตอบแทนจากการลงทุนที$เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
>
าย
การปฏิบตั ิตามพันธสัญญาทีต$ ก
ลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
ผลตอบแทนจากเงินกู้และ
ค่าธรรมเนียม
ความสามารถในการชําระหนี >และ
ความตรงต่อเวลาในการชําระหนี >
ปฏิบตั ิตามพันธสัญญาที$ตกลงกัน
ไว้ อย่างเคร่งครัด

•

•
•

การจัดให้ มกี ระบวนการคัดเลือกและประเมินผล
ผู้รับเหมาที$โปร่งใสและตรวจสอบได้
การประชุมภายในระหว่างบริ ษัทฯ และผู้รับเหมา
เพื$อติดตามผล และพัฒนาการปฏิบตั ิงานในเรื$ อง
การผลิต ตลอดจนประเด็นด้ านความปลอดภัย
และสิง$ แวดล้ อม
การประชุมผู้รับเหมาประจําปี ของประเทศ
อินโดนีเซีย (Executive Mine Contractor
Meeting) เพื$อให้ ผ้ รู ับเหมาได้ รับทราบนโยบาย
และประเด็นสําคัญต่างๆ โดยพร้ อมเพรี ยงกัน
การจัดทําระบบบริ หารจัดการผู้รับเหมา

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื$อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้
สิทธิออกเสียงรวมทังเปิ
> ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรื อตังคํ
> าถาม
ได้ อย่างเท่าเทียม
การเผยแพร่รายงานประจําปี และรายงานอื$นๆ ที$
เกี$ยวข้ องกับการลงทุน เช่น แบบ 56-1 ข่าวของ
บริษัทฯ เป็ นต้ น
การจัดให้ มชี ่องทางในการร้ องเรียน
การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ซึ$งผู้ร่วมลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิตามที$เห็นสมควร
การนําเสนอข้ อมูลเพื$อการลงทุน (Road Show)
การเข้ าพบในวาระต่างๆ เพื$อรายงานผล
ประกอบการและสถานะของบริษัทฯ
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ตลาดทุน

ประเด็น
•
•
•

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ธรรมาภิบาล
การบริ หารจัดการความเสีย$ งและ
กลยุทธ์

การมีส่ วนร่ ว ม
•

•

•
•

•

คูค่ ้ า

•

•
•

•

ชุมชน

•
•

•

โอกาสที$เท่าเทียมกันและความ
เป็ นธรรมในการจัดซื >อจัดจ้ าง
ผลตอบแทนที$เป็ นธรรม
ข้ อตกลงทางธุรกิจที$เป็ นธรรมกับ
ทังสองฝ่
>
าย
ปฏิบตั ิตามพันธสัญญาที$ตกลงกัน
ไว้ อย่างเคร่งครัด
การใส่ใจในสิง$ แวดล้ อม
การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวติ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีในชุมชน
การดําเนินธุรกิจที$เป็ นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้
ความสําคัญกับการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ท้ องถิ$น

•

•

•

•

•

•

•
•

•

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst
Meeting)
การนําเสนอข้ อมูลในงาน Opportunity Day ที$
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การนําเสนอข้ อมูลเพื$อการลงทุน (Road Show)
การเผยแพร่รายงานประจําปี และรายงานอื$นๆ ที$
เกี$ยวข้ อง
การให้ เข้ าพบเพื$อสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
การจัดให้ มกี ระบวนการจัดซื >อจัดจ้ างที$โปร่งใส
และตรวจสอบได้
การมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนคูค่ ้ าตรง
ตามกําหนดอย่างเคร่งครัด

การสือ$ สารกับกลุม่ ผู้นาํ ชุมชนในเรื$ องแผนงานและ
ความก้ าวหน้ าของโครงการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื$อง
การประสานงาน หารื อ ทํางานร่วมกับรัฐบาล
ท้ องถิ$นที$เกี$ยวข้ อง เพื$อส่งเสริ มโครงการพัฒนา
ชุมชนต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับชุมชน และ
ครอบคลุมผู้ได้ รับผลประโยชน์มากที$สดุ
การร่วมกับสถาบันการศึกษาท้ องถิ$นทําการ
ทบทวนและศึกษาโครงการพัฒนาต่างๆ เพื$อให้
ได้ มาซึง$ โครงการที$เหมาะสมกับสภาพชุมชนใน
พื >นที$นนๆ
ั>
การสํารวจความคิดเห็นของชุมชน (Community
Satisfaction Survey)
การพบปะชุมชนในโอกาสต่างๆ
การดําเนินโครงการเพื$อพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของบริ ษัทฯ ผู้แทนชุมชน ผู้รับเหมา และ
ภาครัฐ
การจัดให้ มชี ่องทางในการร้ องเรียน
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ภาครัฐ

ประเด็น
•
•
•

•
•

•

•

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
การใส่ใจในสิง$ แวดล้ อม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ กบั คน
ในท้ องถิ$น
การจ้ างงานแรงงานในประเทศ
ความแน่นอนและระยะเวลาที$
เหมาะสมในการออกกฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ
ความเป็ นธรรมในนโยบายที$
ประกาศใช้
การทํางานแบบบูรณาการโดยการ
มีสว่ นร่วมของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที$สาํ คัญ เช่น กลุม่ รัฐบาล ท้ องถิ$น
สถาบันการศึกษาในพื >นที$ และ
กลุม่ ผู้รับเหมา เป็ นต้ น

การมีส่ วนร่ ว ม
•

•

•
•
•

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
การจ่ายค่าภาคหลวง ภาษี และค่าใช้ จา่ ยอื$นๆ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที$ภาครัฐกําหนด
การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที$ภาครัฐเป็ นผู้ริเริ$ ม
การเข้ าพบภาครัฐในโอกาสต่างๆ
การดําเนินโครงการเพื$อพัฒนาชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของบริ ษัทฯ ผู้แทนชุมชน และภาครัฐ

(2) การดําเนิน งานให้ เ ป็ นไปตามนโยบายทีบริษัท ได้ เ ปิ ดเผยไว้
บริ ษัทฯ มีกระบวนการสร้ างความมัน$ ใจเรื$ องการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายหลายวิธี ทังจากภายในและ
>
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดําเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริ ษัทฯ จะกระทําผ่านกระบวนการ Quality
Assurance Review (QAR) ซึง$ เป็ นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างสํานักงานใหญ่ที$กรุงเทพฯ
กับสํานักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ$งกระทําโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สํา หรั บ การตรวจสอบโดยหน่ ว ยงานภายนอกมี ห ลายช่ อ งทางเช่ น กัน อาทิ เช่ น ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย
หน่วยงานราชการที$เกี$ยวข้ องจะเข้ าไปทําการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็นด้ านอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัยและสิง$ แวดล้ อม หรื อในประเทศไทย ที$สาํ นักงานกรุงเทพ หน่วยงานให้ การรับรองมาตรฐาน
ISO 22301 จะเข้ ามาตรวจสอบผลการดําเนินงานด้ านความสอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อกําหนดที$เกี$ยวข้ อง
ดังนัน> จึงเชื$อมัน$ ได้ ว่าบริ ษัทฯ มีการดําเนินงานสอดคล้ องตามที$กฎหมายกําหนดและตามนโยบายที$บริ ษัทได้
เปิ ดเผยไว้
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รางวัล ด้ านความยังยืน
1) รางวัล แห่ งความยังยืน ระดับ ประเทศ
ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้ มีการมอบรางวัลด้ านความยัง$ ยืนขึ >นเป็ นครัง> แรก โดย
มอบรางวัลให้ กบั บริ ษัทจดทะเบียนที$ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ$งแวดล้ อม
ตามหลัก บรรษั ท ภิบ าล ทัง> นี > ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ รับการคัด เลือ กให้ เป็ นหนึ$งในรายชื$ อ หุ้น ยั$งยื น ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Thailand Sustainability Investment) ซึ$งเป็ นกลุ่มหุ้นที$มีความโดดเด่นด้ านการจัดการสิ$งแวดล้ อม
สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social Governance: ESG) ต่อเนื$องเป็ นปี ที$สอง
2) รางวัล แห่ งความยังยืน ระดับ สากล
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ารับการประเมินจาก Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI ซึ$งเป็ นดัชนี
ระดับโลกที$ติดตามผลประกอบการของบริ ษัทชันนํ
> า โดยกองทุนต่างๆ จะใช้ พิจารณาประกอบการลงทุน ทังนี
> > DJSI
ได้ คดั เลือกบริ ษัทกว่า 2,500 บริ ษัทในตลาดทุนทัว$ โลก โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและการ
ประเมินผลการดําเนินงานด้ านความยัง$ ยืน อันประกอบด้ วยสถานภาพทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง$ แวดล้ อม เพื$อคัดเลือกบริษัทชันนํ
> าร้ อยละ 10 ในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมเข้ าอยูใ่ นดัชนี DJSI ทังนี
> >จะมี
การทบทวนและประกาศรายชื$อสมาชิกในกลุม่ ดัชนี DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ$งผลจากการประเมิน
บริษัทฯ ได้ รับการคัดเลือกให้ อยูใ่ นรายชื$อสมาชิกกลุม่ ดัชนี DJSI ในระดับ Emerging Market โดยได้ คะแนนสูงสุด
ในกลุม่ อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื$องเป็ นปี ที$สามแสดงให้ เห็นถึงการดําเนินงานด้ านความ
ยัง$ ยืนของบริ ษัทฯ เป็ นที$ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี > บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ เข้ ารั บ การประเมิ น จาก Robeco Sustainable Asset Management หรื อ
RobecoSAM ซึ$งเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนระดับโลก ที$ได้ จัดการประเมินผลการดําเนินงานด้ านความยัง$ ยืนเป็ น
ประจําทุกปี ด้วยฐานข้ อมูลเดียวกับการประเมิน DJSI ทังนี
> >จะมีการประกาศรายชื$อบริ ษัทที$ได้ รางวัลผู้นําด้ านความ
ยั$ง ยื น ทางธุ ร กิ จ (RobecoSAM Sustainability Leader) ในแต่ ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรมในรายงาน RobecoSAM
Sustainability Yearbook ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึ$งผลจากการประเมินที$ประกาศเมื$อเดือนมกราคม 2560
บริ ษัทฯ คงความเป็ นผู้นําด้ านความยัง$ ยืนในกลุม่ อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels โดยได้ รับรางวัล Gold
Class ต่ อ เนื$ อ งเป็ นปี ที$ ส าม และได้ รั บ รางวัล Industry Mover ต่ อ เนื$ อ งเป็ นปี ที$ ส อง แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการ
ดําเนินงานด้ านความยัง$ ยืนที$โดดเด่น เมื$อเทียบกับบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล
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10.3 การดําเนิน ธุร กิจ ทีมีผลกระทบต่ อ ความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม
--ไม่มี—

10.4 กิจ กรรมเพือประโยชน์ ต่ อ สังคมและสิงแวดล้ อ ม (after process) ในรอบปี ทีผ่ านมา
ประเทศไทย
ในปี 2559 ที$ผา่ นมาบ้ านปูฯ ยังคงดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื$องใน 3 ประเด็นหลัก คือ การ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิง$ แวดล้ อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึง$ ทุกกิจกรรมล้ วนอยูภ่ ายใต้ แนวคิด
การส่งเสริ มให้ เกิด “การเรี ยนรู้” อย่างต่อเนื$องเพื$อสร้ างการเปลีย$ นแปลงและการพัฒนาอย่างยัง$ ยืนในด้ านสังคม
เศรษฐกิจ และสิง$ แวดล้ อมผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้หลากหลายรูปแบบทังในและนอกห้
>
องเรี ยน เนื$องจากบ้ านปูฯ เชื$อว่า
“พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลีย$ นแปลงและพัฒนา”
ด้ านพัฒนาการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพืQอการพัฒนาทีQยQังยืน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ดําเนินโครงการนี >ต่อเนื$องเป็ นปี ที$ 13 ณ โรงเรี ยน 6 แห่งใน จังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยา ซึง$ เป็ น
พื >นที$ที$บริ ษัทฯ เคยทําธุรกิจมาก่อน โดยมีเป้าหมายเพื$อพัฒนาการศึกษาอันเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง
มัน$ คง โดยมุง่ ให้ การสนับสนุนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการใน 3 ด้ าน ได้ แก่ การพัฒนาโรงเรียนให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที$ยงั$ ยืน
ของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ทังนี
> >ในช่วง 4 ปี ที$ผา่ นมาได้ เน้ นการ
พัฒนาในด้ านภาษาอังกฤษสําหรับการสือ$ สารในชีวิตประจําวัน
โดยจัดหาครูตา่ งชาติเจ้ าของภาษาเพื$อพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรี ยนในอุปถัมภ์ให้ สามารถสือ$ สารภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้ อมเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมนานาชาติซงึ$ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเพิ$มพูนทักษะชีวิต และเสริ มสร้ างมิตรไมตรี
ตลอดระยะเวลา 13 ปี ของการดําเนินโครงการ บริษัทฯ ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
โครงการต่างๆ ของโรงเรี ยนทัง> 6 แห่ง คิดเป็ นมูลค่าทุนสนับสนุนรวมกว่า 37 ล้ านบาท โดยมีเป้าหมายในการสร้ าง
เยาวชนให้ มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม รวมทังพั
> ฒนาครูให้ มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนที$สงู ขึ >น เพื$อยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียนให้ มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรี ยนในเมือง และกลายเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของชุมชนอย่าง
ยัง$ ยืน
ผลลัพธ์ทางสังคมที$ได้ จากการดําเนินโครงการนี > คือ นักเรี ยนจากโรงเรี ยนในการอุปถัมภ์ทงั > 6 โรงเรี ยนได้ รับรางวัลจาก
การแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมในระดับภาคและในระดับประเทศ
ในขณะที$บคุ ลากรครูมี
ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ นา่ สนใจ สามารถกระตุ้นให้ เด็กนักเรี ยนรู้จกั คิดวิเคราะห์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรวมกลุม่ เป็ นเครือข่ายเพื$อแลกเปลีย$ นประสบการณ์ระหว่างกัน ส่วนในระดับโรงเรี ยนนัน> พบว่า
โรงเรี ยนมีมาตรฐานการเรี ยนการสอนที$สงู ขึ >น สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นโรงเรี ยน
ตัวอย่าง โรงเรียนต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนนําร่องในด้ านต่างๆ
ทุนการศึกษาสําหรั บนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่
บริ ษัทฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้ านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างต่อเนื$องเป็ นปี ที$ 8 โดยมอบ
ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชันปี
> ที$ 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จํานวน 10 คน จาก 4 สถาบันการศึกษา
ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ตลอด 8 ปี ที$ผา่ นมามีนกั ศึกษาทีไ$ ด้ รับการสนับสนุนทังหมด
>
78 คน
ทุนการศึกษาสําหรั บนักศึกษาสาขาบัญชี
ในปี 2559 เป็ นปี แรกที$บริษัทฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้ านบัญชีเพิ$มเติม โดยมอบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชันปี
> ที$
4 จํานวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
ทุนสนับสนุนแก่ โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนืQองเป็ นปี ทีQ 10
ในปี 2559 ซึง$ นับเป็ นปี ที$ 10 ที$บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนจํานวน 1.5 ล้ านบาท แก่โรงเรี ยน 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจที$ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื >นที$ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
> >นฐาน (สพฐ.)

ด้ านการพัฒนาสิง$ แวดล้ อม
ค่ ายเพาเวอร์ กรีน 11 “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับการอนุรักษ์ แหล่ งมรดกโลกอย่ างยัQงยืน”
บริ ษัทฯ ร่วมกับคณะสิง$ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์ กรี น”
ต่อเนื$องเป็ นปี ที$ 11 เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่
เยาวชนในด้ านวิทยาศาสตร์ สงิ$ แวดล้ อม เพื$อนําไปสูก่ าร
อนุรักษ์ สงิ$ แวดล้ อมอย่างยัง$ ยืน
ในปี 2559 “ค่ายเพาเวอร์ กรี น 11” จัดขึ >นภายใต้ แนวคิด
“การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับการอนุรักษ์
แหล่งมรดกโลกอย่างยัง$ ยืน”
เพื$อส่งเสริ มความรู้ความ
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เข้ าใจเกี$ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง$ เป็ นเรื$ องใกล้ ตวั ในชีวิตประจําวันของทุกคน รวมทังต่
> อยอดการพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที$ 21 แก่เยาวชน ผ่านการกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ใน
ปี นี > มีนกั เรียนชันมั
> ธยมศึกษาปี ที$ 4-5 สายวิทยาศาสตร์ จํานวน 70 คน จากโรงเรี ยนทัว$ ประเทศเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เพื$อสร้ างและขยายเครื อข่ายเยาวชนด้ านวิทยาศาสตร์ สงิ$ แวดล้ อม รวมทังเครื
> อข่ายชาว “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ให้
กว้ างขวางยิ$งขึ >น และเป็ นปี ที$ 2 แล้ วที$บริ ษัทฯ พิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนที$มีผลงานดีจากการร่วมเข้ าค่ายในเดือน
ตุลาคมที$ผา่ นมา จํานวน 3 คน เพื$อไปทัศนศึกษาที$ประเทศอินโดนีเซียซึง$ เป็ นประเทศที$ได้ ชื$อว่ามีทรัพยากรธรรมชาติ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากในระดับต้ นๆ ของโลก เพื$อต่อยอดประสบการณ์การเรี ยนรู้ของเยาชนไทยให้
กว้ างขึ >น ครอบคลุมหลากมิติทงในและต่
ั>
างประเทศ
จากการดําเนิน “ค่ายเพาเวอร์ กรีน” ตลอด 11 ปี ที$ผา่ นมา มีนกั เรี ยนเข้ าร่วมค่ายดังกล่าวแล้ วกว่า 700 คน อีกทังยั
> งได้
พัฒนาผู้นําเยาวชนด้ านสิง$ แวดล้ อม เพื$อทําหน้ าที$เป็ นพีเ$ ลี >ยงแก่เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” รวมทังขยายเครื
>
อข่ายด้ าน
สิง$ แวดล้ อม รวมประมาณ 160 คน
ด้ านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลียQ นแปลงเพืQอสังคม 5
ปี 2559 โครงการ “พลังเปลีย$ นแปลงเพื$อสังคม” (Banpu Champions for Change) สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ตอ่ เนื$องเป็ นปี ที$ 6 โดยมุง่ สนับสนุน “กิจการเพื$อสังคม” ที$ดําเนินการโดยเยาวชน และ
มุง่ เน้ นความเชื$อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม และสิง$ แวดล้ อม ด้ วยการใช้ การบริ หารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมใน
การดําเนินกิจการเพื$อสังคม
ทังนี
> >บริ ษัทฯ
ได้ สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่โดย
ผู้ประกอบการที$ผา่ นการพิจารณาในรอบแรกจํานวน •¤ รายจะได้ รับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ$ พัฒนาแนวคิดและ
รูปแบบเชิงธุรกิจ ในจํานวนนี > คณะกรรมการได้ คดั เลือกแผนธุรกิจ •¤ โครงการ ที$มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ ไขปั ญหา
หรื อพัฒนาสังคมและสิง$ แวดล้ อม ขณะที$มีความเป็ นไปได้ ในเชิงธุรกิจ เพื$อรับทุนโครงการละไม่เกิน ¥¤,¤¤¤ บาท นําไป
ดําเนินงานในช่วง • เดือนแรก จากนันจึ
> งมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที$โดดเด่นและมีความคืบหน้ ามากที$สดุ จํานวน 5
โครงการ เพื$อรับทุนโครงการละ •¤¤,¤¤¤ บาทสําหรับดําเนินกิจการต่อเนื$องอีก ¥ เดือน
ความโดดเด่น ของกิ จ การในปี นีค> ือ การตัง> โจทย์ และหยิ บ ยกปั ญ หาใกล้ ต ัวในชี วิ ตประจํ า วันแต่ถูก มองข้ า ม อาทิ
ความเครี ย ด สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ$งแวดล้ อม มาดํา เนินกิ จ การที$ จะช่วยแก้ ปั ญ หาในหลากหลายมิติด้ว ย
แนวทางที$นา่ สนใจ
ตังแต่
> เริ$ มดําเนินงานในปี 2554 โครงการ Banpu Champions for Change ได้ ให้ คําปรึกษา และจัดการอบรมเพื$อ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื$อสังคมรุ่นใหม่ในด้ านต่างๆ เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้ านการเงิน การ
วัดผลทางสังคม การพัฒนาแบรนด์ การบริ หารจัดการทีมงาน และการบริ หารความเสีย$ งในการทําธุรกิจ เป็ นต้ น พร้ อม
ทังให้
> การสนับสนุนกิจการเพื$อสังคมจํานวนรวม 62 กิจการ ให้ มีโอกาสทดลองดําเนินกิจการเพื$อสังคมตามแนวคิดและ
ความสนใจของตนเอง นอกจากนี > ได้ สง่ เสริ มกิจการเพื$อสังคมจํานวน 25 กิจการที$มีผลการดําเนินงานโดดเด่นให้
สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื$อดําเนินการต่อได้ อย่างยัง$ ยืน ซึ$งนอกจากจะสามารถสร้ างผลกําไรทาง
ธุรกิจแล้ ว ยังสร้ างประโยชน์ให้ แก่ชุมชน ¥¤ แห่ง และประชาชนกว่า ••¤,¤¤¤ คน และบางกิจการสามารถต่อยอดได้ ใน
ระดับนานาชาติอีกด้ วย
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู ได้ ดาํ เนินกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาทักษะ รวมทังเปิ
> ดโลกทัศน์ทางด้ านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ให้ กบั นักกีฬาอย่างต่อเนื$องผ่านกิจกรรมที$หลากหลาย ด้ วยความมุง่ หวังทีจ$ ะช่วยยกระดับมาตรฐานด้ านกีฬาเทเบิล
เทนนิสของไทยต่อไปในอนาคต โดยในปี 2559 สโมสรฯ ยังคงมุง่ สนับสนุนให้ นกั กีฬาให้ เรี ยนรู้ที$จะพัฒนาตนเองทังทาง
>
ร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึ กซ้ อมประจําวัน การจัดค่าย “ติวเพิม$ เติมพลัง” และการส่งนักกีฬาเข้ า
ร่วมการแข่งขันในรายการสําคัญทังในและต่
>
างประเทศ

ปั จจุบนั สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปูมีนกั กีฬาในสังกัดและสมาชิก รวมประมาณ 60 คนจากทัว$ ประเทศ โดยสโมสรฯ
ยังคงมุง่ พัฒนามาตรฐานและระบบการบริ หารจัดการ ตลอดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทังเพิ
> ม$ เติม
กิจกรรมในรูปแบบอื$นๆ เพื$อปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม ความมีวนิ ยั ความสามัคคี เช่น กิจกรรมค่าย “สโมสรเทเบิล
เทนนิสบ้ านปู สร้ างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในพื >นที$หา่ งไกล” โดยเชิญโค้ ชเยาวชนทีมชาติไทย และนักกีฬาจิตอาสา
ของสโมสรฯ
ที$ผา่ นการแข่งขันทังในประเทศและต่
>
างประเทศมาแล้ วไปร่วมพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที$ได้
มาตรฐานสูเ่ ยาวชนในเขตภูมิภาค โดยในปี 2559 สโมสรฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวที$จงั หวัดเชียงใหม่ ซึง$ ได้ รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดีจากเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้ เคียง สโมสรฯ จัดกิจกรรมค่ายฯ อย่างต่อเนื$องเป็ นปี ที$ 3
เพราะเชื$อว่ากิจกรรมนี >จะช่วยปลูกฝังนักกีฬาสโมสรฯ ให้ มีจิตอาสา ทังยั
> งช่วยเพิม$ โอกาสการฝึ กฝนทักษะเทเบิลเทนนิส
ที$ได้ มาตรฐานให้ กบั เยาวชนที$มีพรสวรรค์อยูแ่ ล้ ว แต่ยงั ขาดโอกาสฝึ กฝนฝี มือกับโค้ ชและนักกีฬาระดับชาติ
ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี ที$ผา่ นมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯ จํานวน 1 คน ผ่านการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาทีมชาติในการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ จํานวน 26 คน ได้ รับการคัดเลือกเป็ นเยาวชนทีมชาติ และ นักกีฬาของสโมสรฯ จํานวน 10 คน ที$นํา
ความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทังได้
> รับรางวัลจากการแข่งขัน
หลากหลายรายการทังในระดั
>
บประเทศและระหว่างประเทศ
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน
บ้ านปูฯ สานต่อการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนไทยที$มคี วามสามารถด้ วยการมอบความรู้และโอกาสให้ กบั ดช. ทรงฤทธิŒ
จัน$ บุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที$มีศกั ยภาพพร้ อมความมุง่ มัน$ ทุมเท แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้ วยการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา คอร์ สเสริ มสร้ างความแข็งแรงและเตรี ยมความพร้ อมทางร่างกาย การฝึ กซ้ อมทักษะเทนนิสประจําวัน และ
การเข้ าร่วมการแข่งขันในรายการสําคัญต่างๆ ตลอดปี 2559 เพื$อต่อยอดศักยภาพให้ พร้ อมเข้ ารับคัดเลือกเป็ นนักกีฬา
เยาวชนทีมชาติไทย และก้ าวสูน่ กั กีฬามืออาชีพในอนาตค
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ด้ านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง$ ยืน
ภายหลังจากที$บ้านปูฯ ฟื น> ฟูชมุ ชนบ้ านเขาสมอคอน หมูท่ ี$ 1, 2 และ 3 ใน อําเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี ซึง$ เป็ นชุมชนที$
ได้ รับผลกระทบจากภัยนํ >าท่วมปี 2554 ในระยะเร่งด่วนแล้ ว บริษัทฯ ได้ สง่ เสริ มการพัฒนาชุมชนทังทางด้
>
านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างต่อเนื$องตลอดเวลา 5 ปี ที$ผา่ นมา ภายใต้ โครงการส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน บ้ านเขาสมอคอน
จังหวัดลพบุรี
โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักเพื$อสร้ างการพัฒนาทีย$ งั$ ยืนผ่านการเสริ มสร้ างขีดความสามารถและทักษะที$
จําเป็ นต่อการประกอบอาชีพ รวมทังการสร้
>
างพลังสามัคคีภายในชุมชนผ่านการดําเนินโครงการดังต่อไปนี >
โครงการนาอินทรีย์ข้าวสินเหล็ก เขาสมอคอน
โครงการนาอินทรี ย์ข้าวสินเหล็ก เขาสมอคอน เริ$มในปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื$อช่วยยกระดับความสามารถในการ
ผลิตสินค้ าทางการเกษตรให้ มีผลผลิตที$ดีขึ >น ในขณะที$มตี ้ นทุนการผลิตที$ลดลง อันจะส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ ที$สงู ขึ >น
เพื$อเสริ มสร้ างความมัน$ คงทางการเงินให้ แก่กลุม่ สมาชิกชาวนา และช่วยส่งเสริ มให้ กลุม่ สมาชิกชาวนามีสขุ ภาพที$ดีขึ >น
เนื$องจากลดการใช้ สารเคมีในการปลูกข้ าว แม้ ข้าวสินเหล็กเป็ นสุดยอดพันธุ์ข้าวทีด$ ีตอ่ สุขภาพ แต่ด้วยข้ อจํากัดทางด้ าน
การรับรู้ข้อมูลเกี$ยวกับข้ าวสินเหล็กของประชาชนทัว$ ไป ทําให้ การตอบรับของลูกค้ าเป็ นไปอย่างช้ าๆ ประกอบกับปั ญหา
ภัยแล้ งตังแต่
> ชว่ งปี 2558 ต่อเนือ$ งถึงปี 2559 ทําให้ การเพาะปลูกข้ าวสินเหล็กต้ องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามด้ วย การ
เรี ยนรู้ที$เกิดขึ >น ชาวบ้ านได้ ปรับเปลีย$ นนาข้ าวสินเหล็ก สูก่ ารปลูกข้ าวหอมมะลิแทนพร้ อมทังปรั
> บเปลีย$ นกระบวนการให้
เป็ นนาอินทรี ย์ให้ ได้ มากที$สดุ เพื$อตอบสนองความต้ องการของตลาดและเป็ นมิตรต่อสิง$ แวดล้ อม และเพื$อรับมือกับ
ปั ญหาภัยแล้ งที$มีแนวโน้ มจะเกิดขึ >นทุกปี เกษตรกรได้ ลดปริ มาณการทํานาข้ าวลง และหันไปทําแปลง เกษตร
ผสมผสานเพื$อลดความเสีย$ งจากการปลูกพืชเชิงเดีย$ ว ทังยั
> งสามารถนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน และมีรายได้ เพิ$ม
จากการจําหน่ายผลผลิตต่างๆ ที$หมุนเวียนออกมาให้ เก็บเกี$ยวตลอดทังปี
> อีกด้ วย โดยแปลงเกษตรผสมผสานเป็ น
ผลผลิตล่าสุดด้ านการพัฒนาความคิดที$เกิดจากการเรี ยนรู้จากผู้เชี$ยวชาญด้ านเกษตร การเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้ วย
กันเอง และการศึกษาดูงานในโครงการอื$นๆ
กองทุนปุ๋ยกลุ่มสัจจะชาวนา บ้ านเขาสมอคอน
ในปี 2559 บ้ านปูฯ ได้ ติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานกองทุนปุ๋ ยกลุม่ สัจจะชาวนา บ้ านเขาสมอคอนอย่างต่อเนื$อง
โดยเข้ าร่วมประชุมประจําเดือนเพื$อรับฟั งรายงานความคืบหน้ าในการดําเนินงาน และเพื$อให้ คําแนะนําด้ านการบริ หาร
จัดการกองทุนฯ ทุกวันนี >กองทุนปุ๋ ย ได้ พฒ
ั นาอย่างต่อเนื$องจนสามารถเป็ นแหล่งทุนประจําชุมชนได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
อาศัยเงินทุนสนับสนุนจากบ้ านปูฯ อีกต่อไป โดยผลลัพธ์ที$สาํ คัญจากการดําเนินงานของกองทุนปุ๋ ยนัน> นอกจากช่วยลด
ภาระหนี >สินทังในและนอกระบบของเกษตรกรในระยะยาวแล้
>
ว ยังมีสว่ นในการส่งเสริ มพฤติกรรมการออมของสมาชิก
กองทุนปุ๋ ยอีกด้ วย
โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
หลังจากที$บ้านปูฯ สนับสนุนต้ นมะนาว 114 ต้ น และปั จจัยอื$นๆ เพื$อการเพาะปลูก แก่สมาชิกโครงการจํานวน 39 ราย
และเริ$ มดําเนินโครงการปลูกมะนาวนอกฤดูมาตังแต่
> วนั ที$ 5 ธันวาคม 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื$อเป็ นอาชีพที$สร้ าง
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รายได้ เสริ มนอกฤดูทาํ นาให้ แก่สมาชิกโครงการ ปั จจุบนั สมาชิกต่อยอดปลูกต้ นมะนาวเพิ$มเติมนอกเหนือจากที$ได้ รับ
การสนับสนุนจากบริษัทฯ เป็ นจํานวน 137 ต้ น โดยสมาชิกได้ รวมกลุม่ แลกเปลีย$ นความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคใน
การปลูกอย่างต่อเนื$องเสมอมา ตลอดปี 2559 บ้ านปูฯ ลงพื >นที$เพื$อติดตามผลโครงการกับสมาชิกทุกคนในทุกเดือน อีก
ทังยั
> งให้ การสนับสนุนด้ านองค์ความรู้ในการตอนกิ$งมะนาวเพื$อจําหน่ายเพิ$มเติม ทังนี
> >เพื$อส่งเสริ มให้ สมาชิกสามารถ
สร้ างรายได้ เพิ$มเติมจากต้ นมะนาวที$มีอยูเ่ ดิม
โครงการส่ งเสริมอาชีพการปลูกชะอม
บ้ านปูฯ ได้ สนับสนุนต้ นชะอม 1,430 ต้ น แก่เกษตรกรที$สนใจร่วมโครงการปลูกชะอมเมื$อวันที$ 25 เมษายน 2557 โดย
มีสมาชิกร่วมโครงการจํานวน 20 ราย ซึ$งนอกจากจะเป็ นอาชีพเพือ$ สร้ างรายได้ เสริ มแล้ ว ยังทําให้ ชมุ ชนเกิดการแบ่งปั น
ผลผลิตกันแบบ “ครัวชุมชน” รวมกลุม่ เพื$อแลกเปลีย$ นประสบการณ์ ร่วมเรี ยนรู้และแก้ ปัญหาวิธีการดูแลรักษาต้ นชะอม
รวมทังการรวบรวมผลผลิ
>
ตและส่งขาย โดยบ้ านปูฯ ลงพื >นที$เพือ$ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการและให้ คําแนะนํา
เรื$ องการดูแลแก่สมาชิกทุกคนอย่างต่อเนื$องทุกเดือน
จนถึงวันนี > ชุมชนฯ มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ ชดั เมื$อเทียบจากวันแรก นํามาซึง$ การลดลงของจํานวนหนี >สินจากการ
ดําเนินงานของกองทุนปุ๋ ย คุณภาพชีวิตทีด$ ีขึ >นจากการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการที$กล่าวมาข้ างต้ น รวมทัง>
โครงการอื$นๆ เช่น โครงการทํานํ >าหมัก ปุ๋ ย และฮอร์ โมนชีวภาพ การบริ หารจัดการขยะ ตลอดจนถึงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม และแปลงเกษตรผสมผสาน ถือเป็ นความสําเร็ จที$เกิดจากการปรับเปลีย$ นทัศนคติ โดยการเรี ยนรู้ ถอด
บทเรี ยนจากปั ญหาต่างๆ และความสามัคคี ซึง$ ทังหมดนี
>
>ช่วยสร้ างความเป็ นชุมชนที$เข้ มแข็ง พร้ อมที$จะพัฒนาต่อไปใน
อนาคตได้ อย่างยัง$ ยืน
ด้ านการพัฒนาชุมชน
•

การพัฒนาด้ านสาธารณูป โภค เหมืองลําพูนร่วมกับอําเภอลี >ให้ บริ การนํ >าเพื$อการบริ โภคและอุปโภคแก่ชมุ ชน
บ้ านห้ วยต้ ม ตําบลนาทราย อําเภอลี > จังหวัดลําพูน เพื$อบรรเทาปั ญหาภัยแล้ ง

•

การพัฒนาด้ านสาธารณสุข เหมืองลําพูนจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลือ$ นที”$ ให้ บริ การตรวจสุขภาพ บริ การ
ด้ านทันตกรรมและให้ ความรู้เกี$ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านบ้ านโฮ่ง หมูบ่ ้ านแวนนาริ น และหมูบ่ ้ าน
ใกล้ เคียงโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย มีผ้ มู ารับบริการทังหมด
>
148 ราย นอกจากนี >ยังจัดกิจกรรม “ห่วงใยสุขภาพชุมชน”
ร่วมกับ อสม. ประจําหมูบ่ ้ านบ้ านโฮ่ง และหมูบ่ ้ านแวนนาริ นเพื$อตรวจวัดความดันและมอบของขวัญแก่ผ้ ปู ่ วยติด
เตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื >อจํานวน 38 ราย

•

การพัฒนาด้ านการศึก ษา ในปี การศึกษา 2559 เหมืองลําพูนได้ มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนนักศึกษาจาก 17
หมูบ่ ้ านในชุมชนเขตเหมืองฯ รวมทังสิ
> >น 95 ทุน รวมเป็ นเงิน 200,000 บาท ทังนี
> >ทางเหมืองฯ ได้ มอบทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนในชุมชนรอบเหมืองฯ อย่างต่อเนื$องมาตลอดระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่
> ปี 2552 จนถึงปั จจุบนั รวม
เป็ นเงินราว 1,800,000 บาท ขณะเดียวกันเหมืองลําพูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนในชุมชนรอบๆ เหมืองฯ อย่างต่อเนื$อง
การพัฒนาด้ านศาสนาและประเพณีท้ อ งถิน เหมืองลําพูนร่วมทอดกฐิ น ถวายเทียนพรรษาให้ กบั วัด 9 วัด เพื$อ
เป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ประเพณีและสร้ างความสัมพันธ์ที$ดีกบั ชุมชน

•
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•

ในปี 2559 เหมืองลําพูนยังคงได้ รับรางวัลสถานประกอบการเครื อข่ายทีม$ ีการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบ
ต่อเนื$อง (CSR-DPIM) จากกรมอุตสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับทุกปี ที$
ผ่านมา

สาธารณรัฐอิน โดนีเ ซีย
PT. Indo Tambangraya Megah หรื อ ITM บริ ษัทย่อยของบ้ านปูฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ ความสําคัญในการ
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมพัฒนาชุมชนเท่าเทียมกับการบริ หารจัดการเหมือง ITM ดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายการดําเนินงานของบ้ านปูฯ ที$มีแนวความคิดด้ านการส่งเสริมการเรี ยนรู้
เพื$อการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน โดย ITM เน้ นเรื$องการช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรี ยน ครู และอาสาสมัคร
ภายในประเทศ และดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนที$เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริ เวณรอบเหมือง 5 แห่งบน
เกาะกาลิมนั ตัน ได้ แก่ เอ็มบาลุต อินโดมินโค โจ-ร่ง ทรูบาอินโด และบาริ นโต
ในปี 2559 ITM ได้ ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี >
• จัดเวิร์คชอปสําหรับครูสาขาวิชาประถมศึกษาภายใต้ แนวคิด “รักษ์ โลก” ที$ชมุ ชนรอบเหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลุต
และ แนวคิด “การเรียนรู้องร์ รวมตามลักษณะนิสยั ” ที$ชมุ ชนรอบเหมืองอินโดมินโค และ เหมืองคิตาดิน – เอ็มบา
ลุต โดยกิจกรรมนี >เป็ นกิจกรรมภายใต้ โครงการ Volunteer Action ที$มีครูอาสาสมัครจํานวน 301 คนจากโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาจํานวน 89 โรงเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรม
ด้ านการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาด้ านสาธารณูป โภคพืน5 ฐาน บริ ษัทฯ สร้ างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน อาคารเรี ยนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สะพานสําหรับสัญจรจากหมู่บ้านไปพื >นที$ทําการเกษตร ปรับปรุ งถนนและสะพานในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื$อ
ช่วยให้ คนในชุมชนสัญจรได้ สะดวกปลอดภัยมากยิ$งขึ >น รวมถึงการขุดลอกคู คลอง
• การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และสร้ างรายได้ บริ ษัทฯ จัดอบรมด้ านการพัฒนาอาชีพ ได้ แก่ การการอบรมเรื$ องการ
ขับรถยนต์ การอบรมเรื$ องทักษะช่างเชื$อมโลหะ การจัดศึกษาดูงานเรื$ องการปลูกโกโก้ และการเกษตรผสมผสาน
นอกจากนี >บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มอาชีพที$หลากหลายเพื$อสร้ างรายได้ ในทุกหมู่บ้านที$ได้ ดําเนินงาน เช่น การเลี >ยงไก่เนื >อ
การเลี >ยงปลา การเลี >ยงวัว การเลี >ยงแพะ การปลูกผัก การทําสวนปาล์ม สวนยางพารา สวนไม้ ผล สวนโกโก้ การทํา
นาข้ าว การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม การตัดเย็บเสื >อผ้ า ร้ านค้ าชุมชน เป็ นต้ น
• การพัฒนาด้ านการศึก ษา บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาด้ านการศึกษา เพราะเป็ นอีกสิ$งหนึ$งที$จะทํา
ให้ ชมุ ชนมีการพัฒนาอย่างเข้ มแข็งและยัง$ ยืน ซึง$ ในปี นี >ได้ ดําเนินการดังต่อไปนี >
 มอบทุนการศึกษาให้ นกั เรี ยนและนักศึกษาตังแต่
> ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 200
ทุน
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 มอบทุนการศึกษาต่อเนื$องให้ เยาวชนในหมู่บ้านที$ศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล และสาขาศึกษาศาสตร์ พร้ อม
เชิญชวนให้ กลับมาทํางานในชุมชนเมื$อจบการศึกษา เพื$อเป็ นกําลังหลักในการพัฒนาด้ านสุขภาพอนามัย
และการศึกษาของชุมชนในอนาคต
 มอบทุนสนับสนุนครุ ภณ
ั ฑ์อย่างต่อเนื$อง เช่น โต๊ ะ เก้ าอี > ตู้ และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน รวมถึงหนังสือให้
โรงเรี ยนต่าง ๆ
 จัดการศึกษานอกโรงเรี ยนให้ ประชาชน 4 หมูบ่ ้ านอย่างต่อเนื$อง เพื$อช่วยผู้ด้อยโอกาสให้ ได้ รับการศึกษาสูงขึ >น
จนกระทัง$ สามารถประกอบอาชีพได้
 การจัดอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ กบั ครู นักเรี ยน และผู้นําชุมชน
• การพัฒนาด้ านสุข ภาพอนามัย และสาธารณสุข มูล ฐาน บริ ษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน
ให้ ครอบคลุมตังแต่
> เด็กแรกเกิดจนถึงกลุม่ ผู้สงู อายุอย่างต่อเนื$อง ดังนี >
 จัดอบรมด้ านอนามัยสําหรับแม่และเด็ก ตรวจสุขภาพให้ ผ้ หู ญิงตังแต่
> หลังแต่งงาน ช่วงตังครรภ์
>
จนกระทัง$
คลอด พร้ อมทังสนั
> บสนุนอาหารเสริ มให้ กบั ทังแม่
> ตงแต่
ั > ช่วงตังครรภ์
>
และเด็กก่อนวัยเรี ยน
 จัด หน่ ว ยแพทย์ เคลื$อ นที$ ต รวจสุข ภาพให้ กับ นัก เรี ย นในโรงเรี ย น และผู้สูงอายุ พร้ อมจัด กิ จ กรรมเพื$ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะ และแก้ ปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรี ยน
 จัดอบรมและรณรงค์เรื$ องการต่อต้ านยาเสพย์ติดให้ กบั นักเรี ยน

จัดหานํ >าดื$มสะอาดให้ กบั ชุมชน
• การอนุ ร ั ก ษ์ ส ิงแวดล้ อ ม บริ ษัทฯ สนับสนุนการจัดกิ จกรรมเกี$ยวกับการ
อนุรักษ์ สิ$งแวดล้ อม เช่น การรี ไซเคิลใยมะพร้ าวเพื$อผลิตเป็ นเชื อกและตา
ข่ายจําหน่ายทําให้ ลดขยะจากกาบมะพร้ าวได้ เป็ นจํานวนมาก การจัดตัง>
ธนาคารขยะประจําหมูบ่ ้ าน และการฟื น> ฟูป่าชายเลน เป็ นต้ น
• การส่ งเสริม ความสัม พัน ธ์ ก ับ ชุม ชน บริ ษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมด้ านการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะ
ของชนเผ่าดยัค และสนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนาในชุมชนรอบเหมือง พร้ อมทังช่
> วยเหลือชุมชนเมื$อเกิดภัยพิบตั ิ
เช่น ไฟไหม้ หรื อนํ >าท่วม เป็ นต้ น

สาธารณรัฐประชาชนจีน
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. และ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. บริ ษัทย่อย ของบ้ านปูฯ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ านสังคม

การพัฒนาชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับเหมืองถ่านหิน

ดังต่อไปนี >
•

เหมืองเกาเหอมอบทุนสนับสนุนจํานวน 301,879 หยวน แก่ 5 หมูบ่ ้ านรอบเหมืองเพื$อใช้ ในการจัดซื >อเฟอร์ นเิ จอร์
และอุปกรณ์สาํ นักงานสําหรับคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน และอุปกรณ์ออกกําลังกายให้ แก่สถานสงเคราะห์คนชรา

•

เหมืองเฮ่อปี ม> อบทุนสนับสนุนจํานวน 50,000 หยวน ในการจัดซื >อรถทําความสะอาดถนนให้ แก่รัฐบาลท้ องถิ$น
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แนวทางปฏิบตั ิเ พิมเติม เกียวกับ การป้ อ งกัน การมีส่ วนเกียวข้ อ งกับ การคอร์ ร ัป ชัน
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน$ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
> ปี 2553 และให้
ความร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื$อการประชุมชี >แจงหรื ออบรมสัมมนาเกี$ยวกับโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื$อง ในปี 2556 นําเสนอการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัท
หน่วยงาน Risk Management ได้ เพิ$มการประเมินความเสีย$ งของการทุจริ ตที$อาจเกิดขึ >นในกระบวนการทํางาน
ในการวางแผนงานประจําปี และจัดเตรี ยมแนวทางป้องกันหรื อแก้ ไข โดยเริ$ มตังแต่
> ปี 2557 มีการติดตาม ทบทวนความ
เสี$ยงดังกล่าวไตรมาสละครัง> และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง>
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที$ให้ เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื$อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและ
กระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื$อสอดส่องพฤติกรรมที$เป็ นการทุจริตต่อองค์กรและผู้ที$มีสว่ นได้ เสียอื$นๆ
และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริ ตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
นําเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาต่อไป
ในปี 2557 บริ ษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตั ิที$มีอยูแ่ ล้ วในองค์กรเพื$อความชัดเจนและรองรับนโยบายการต่อต้ าน
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน$ (Anti Corruption Policy) เสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
และอนุมตั ินโยบายฯ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ จัดทําเอกสารแนวปฏิบตั ิที$รองรับพร้ อมกับแบบสํารวจเพื$อการประเมินตนเอง นําเข้ าสู่
กระบวนการรับรองของ CAC และได้ การขึ >นทะเบียนรับรองเป็ นบริ ษัทที$เป็ นต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน$ เมื$อเดือนกรกฎาคม
2558
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11. การควบคุม ภายในและการบริห ารจัด การความเสียง
บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย$ งที$ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที$สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจ
อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี$ย งให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ มี ป ระสิทธิ ผ ลและสอดคล้ อ งตามมาตรฐานสากลทัง> การปฏิ บัติ งานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยคํานึงถึงต้ นทุนและประโยชน์ที$จะได้ รับ กรอบการกํากับดูแลได้ รับการนํามาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื$อให้ เกิด
ประสิทธิ ผลสูงสุด มีค ณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที$สอบทานและติดตามประเมินความเพีย งพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี$ยงเพื$อให้ มนั$ ใจว่าการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย นโยบาย และระเบีย บต่างๆ อย่างเคร่ งครัด มีการสอบทานให้ รายงานทางการเงิ นการบัญ ชี และรายงานอื$นๆ มี
ความถูกต้ องและเชื$อถือได้ ซึง$ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที$เกี$ยวโยงกัน โดยสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที$สอบทาน
การดํา เนินกิ จกรรมต่างๆ ของกลุ่ม บริ ษัทพร้ อมทังให้
> คําปรึ กษาและข้ อเสนอแนะที$เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุม ภายในให้ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ซึ$งช่ วยสร้ างความมั$น ใจอย่า งสมเหตุส มผลว่าบริ ษั ทฯ จะ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื$อวันที$ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ ายบริ หารที$ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แบบการประเมินความเพีย งพอของระบบการควบคุม ภายในตามที$สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับหลัก ทรั พย์ และตลาด
หลัก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) กํ าหนด เป็ น ไปตามกรอบของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ซึ$งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี$ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื$อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริ ษั ทฯมีระบบการควบคุมภายในที$
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั ต่อไปนี >
4. การควบคุม ภายในองค์ ก ร
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ องค์กรมีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที$ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื$อให้ สามารถดําเนิน
ธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที$กําหนดไว้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการ
กําหนดอํานาจการอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับเพื$อให้ การจัดการและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
>
การแบ่งแยกหน้ าที$ในส่วนงานที$สําคัญ เพื$อให้ เกิ ดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกํา หนดนโยบายและระเบีย บวิธี
ปฏิบตั ิงานสําคัญต่างๆ ที$เหมาะสมพร้ อมทังมี
> การปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับสภาวะแวดล้ อมที$เปลี$ยนแปลงไปทัง> ภายในและ
ภายนอกอย่างสมํ$าเสมอ อีกทังมุ
> ่งเน้ นการสรรหาและบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร (Banpu Spirit) มีระบบการให้ ผลตอบแทนที$เหมาะสมและเชื$อมโยงกับผลสําเร็ จของงาน พร้ อมทัง> ส่งเสริ มให้ มีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื$อง ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล แผน
สืบทอดงานของผู้บริ หาร และการหมุนเปลี$ย นตําแหน่งงานต่างๆ นอกจากนีบ> ริ ษั ทฯ ได้ ให้ ค วามสําคัญ กับการกํากับดูแล
กิจการที$ดีและความมีจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริ งจัง มีช่องทางรับเรื$องร้ องเรี ยนหรื อข้ อมูลเกี$ยวกับการทุจริ ต (Whistleblower)
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และได้ รับการรับรองสถานะเป็ นบริ ษัทแนวร่ วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) ในปี 2559 ได้ มี ก ารจัด ทํ า นโยบายเกี$ ย วกับ การทํ า ธุ ร กรรมที$ เกี$ ย วโยงกั น
(Related Party Transaction Policy) เพื$อยกระดับความโปร่ งใสและสร้ างกระบวนการที$ชัด เจนยิ$งขึน> ในการทําธุรกรรมใน
ลักษณะดังกล่าว
2. การประเมิน ความเสียง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสี$ยงและการเตรี ยมความพร้ อมต่อสถานการณ์ภายใต้ การเปลีย$ นแปลง
จากปั จจัยทังภายในและภายนอกที
>
$จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร
การประเมินความเสีย$ งช่วยให้ เกิดการติดตามความเสีย$ งที$สาํ คัญอย่างเป็ นระบบและเท่าทันกับสถานการณ์ที$อาจเปลีย$ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว เพื$อหาแนวทางแก้ ไขอุปสรรคต่างๆ อย่างจริ งจังมากขึ >น รวมทังใช้
> เป็ นฐานข้ อมูลในการคาดการณ์ และการ
เตรี ยมการล่วงหน้ าเพื$อพัฒนาปรับปรุงการจัดการดูแลต่างๆ ของบริ ษัทฯ
ในการประเมินความเสี$ยง ฝ่ ายบริ หารและพนักงานทุกหน่วยงานมีสว่ นร่ วมในการประเมินปั จจัยและติดตามความ
เสี$ยงอย่างจริ งจังโดยมีการประเมินโอกาสความเป็ นไปได้ ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที$อาจเกิดขึ >น รวมถึงความ
เสี$ยงที$อาจเกิดการทุจริ ต มีการกําหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี$ยงอย่างทันท่วงที และมีหน่วยงานรับผิดชอบที$
ชัดเจน นอกจากนี >บริ ษัทฯ ได้ เสริ มสร้ างและสื$อสารความตระหนักในเรื$ องการบริ หารจัดการความเสี$ยงอย่างต่อเนื$องให้ แก่ทงั >
องค์ ก ร เพื$ อรับมื อกับสถานการณ์ ความไม่แน่น อน ทัง> นีบ> ริ ษั ทฯ ได้ ใช้ ก ารบริ หารความเสี$ย งเป็ นเครื$ องมื อช่ว ยในการเพิ$ ม
วิสยั ทัศน์เกี$ยวกับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ พร้ อมทังมี
> การติดตามให้ กลยุทธ์การลงทุนของบริ ษัทฯ ได้ รับการดําเนินการ
อย่างเท่าทันและเป็ นจริ ง บริ ษัทฯ มีหน่วยงานบริ หารความเสี$ยงทําหน้ าที$ในการติดตามความคืบหน้ าของมาตรการและแผน
บรรเทาความเสี$ยงอย่างต่อเนื$องพร้ อมทังรายงานสถานการณ์
>
บริ หารความเสี$ยงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี$ยง ผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
3.

การควบคุม การปฏิบ ัต ิงาน

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมมีการสอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ในปี 2559 บริ ษั ทฯ ได้ ปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานที$
สํ า คั ญ อาทิ Carbon Policy, Operational Excellence Policy and Standard , Mergers and Acquisition, Investment
Committee – Investment Decision Process เป็ นต้ น โดยมุง่ เน้ นให้ ทกุ หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มี
การแบ่งแยกหน้ าที$อย่างชัดเจนเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึ$งกันและกันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีการกระจายอํานาจการ
บริ หารและกําหนดอํานาจอนุมตั ิที$ชดั เจน มีดชั นีชี >วัดผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที$เชื$อมโยงกับเป้าหมายของบริ ษัทฯ มีการดูแล
ป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไม่ให้ ถูกนําไปใช้ เพื$อประโยชน์สว่ นตน รวมทังมี
> ระบบการควบคุมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที$
เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี > บริ ษัทฯ จัดให้ มีการให้ ความรู้ เกี$ยวกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื$อง โดยในปี
2559 มีการจัดสัมมนาแบ่งปั นความรู้ ด้ านการควบคุมภายในแก่พนักงานที$สํานักงานใหญ่ และ ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยสํานักงานตรวจสอบภายใน
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4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อ มูล
บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาระบบสารสนเทศที$มีประสิทธิ ภาพและปลอดภัย สอดคล้ องตามกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับระบบ
สารสนเทศ เพื$อรองรับธุรกิจพลังงานและการเติบโตที$ยงั$ ยืน ได้ ดําเนินการตามแผนแม่บท IT Master Plan 5 ปี (2559-2563) ที$
ได้ กํ า หนดไว้ สํ า หรั บ ปี 2559 ได้ ริ เ ริ$ ม จั ด ตั ง> คณ ะกรรมการ Architecture Review Board และหน่ ว ยงาน Enterprise
Architecture ภายใต้ IT เพื$ อกํ า กับดูแลสถาปั ต ยกรรมทางธุรกิ จ และเทคโนโลยีสํา หรับ ทัง> กลุ่ม บริ ษั ท เพื$ อ ความโปร่ งใส
ยืดหยุน่ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Smarter & Greener พร้ อมรองรับการบริ หารความเสี$ยงจากการลงทุนและความ
เสี$ยงทางด้ านเทคโนโลยีที$เปลี$ยนแปลงและเป็ นโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนมูลค่าเพิ$มในธุรกิจและกระบวนการ
ทํางาน นอกจากนี > บริ ษัทฯ มีระบบในการจัดเตรี ยมและจัดเก็บข้ อมูลสําคัญ ที$มีความถูกต้ องครบถ้ วนและมีประสิทธิ ภาพ
สําหรับคณะกรรมการ เพื$อใช้ ประกอบการพิจารณาที$ภายในระยะเวลาที$เหมาะสม พร้ อมทังมี
> ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การปฏิ บัติ งานสํ า คัญ ๆ อาทิ ระบบการปฏิ บัติ งานและวางแผน (Planning and Operating systems) ระบบการบริ ห าร
สิน ทรั พ ย์ แ ละซ่อ มบํ า รุ ง (Enterprise Assets Management) ระบบการบริ ห ารงบประมาณและบัญ ชี ก ารเงิ น (Financial
Management) และระบบการรายงานสํา หรั บผู้บ ริ ห าร Enterprise Reporting System ที$ เป็ น ศูน ย์ รวมเพื$อ ประโยชน์ ต่ อ
ผู้บริ หารในการตัดสินใจและดําเนินการทางธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ระบบ Web based Workflows ที$สามารถ
ทํางานได้ จากทุกที$ทวั$ โลกผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ หลากหลายประเภทของอุปกรณ์ (multi devices) นอกจากนี >
มุ่งเน้ นให้ เกิดการสื$อสารข้ อมูลสําคัญๆ ผ่านทาง Website และระบบเชื$อมโยงการทํางานที$เป็ นพลังร่ วมกันในองค์กรในทุก
ป ระ เท ศ Google collaboration platform (Email, Site, Drive, Sheet, Form, Hangout, etc.) แ ล ะ ระ บ บ Electronic
Document Management System เพื$อใช้ ในการติดต่อและรับส่งข้ อมูลข่าวสารสําคัญทังจากภายในและภายนอกที
>
$เชื$อมโยง
กันอย่างรวดเร็ วและทันสมัย มีการควบคุมความปลอดภัยโดยการกําหนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการ
แบ่งแยกหน้ าที$และการใช้ งาน นอกจากนี >บริ ษัทฯ มีช่องทางในการสื$อสารภายในองค์กรที$มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่ง email
การประชาสัมพันธ์ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทังมี
> การประชุมร่ วมกันเพื$อให้ เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตั ิงาน
บรรลุตามเป้าหมายที$กําหนดไว้ สําหรับการสือ$ สารกับบุคคลภายนอกองค์กร บริ ษัทฯ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ ายสือ$ สาร
องค์กร ทําหน้ าที$เปิ ดเผยข้ อมูลและสือ$ สารให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างทัว$ ถึงและเท่าเทียมกัน
5. ระบบการติด ตาม
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานในระดับบริ หารและในระดับปฏิบตั ิการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหัวหน้ างานและผู้บริ หารของสายงาน มีการประชุมผู้บริ หารเพื$อติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที$กําหนด
อย่างสมํา$ เสมอ กรณีมีประเด็นสําคัญที$อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารและฝ่ ายบริ หารจะติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานและแนวทางแก้ ไขจากหน่วยงานที$เกี$ยวข้ องอย่างใกล้ ชิด โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้ าทีต$ รวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้ มคี วามเหมาะสม และมีประสิทธิผล พร้ อมทังติ
> ดตามการบริ หารความ
เสีย$ งของกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที$เกี$ยวข้ อง พร้ อมทังให้
> ข้อเสนอแนะเพื$อการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานต่างๆ และติดตามผลเพื$อให้ แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ได้ รับการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดย
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร และฝ่ าย
บริหารอย่างสมํ$าเสมอ
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ทังนี
> > คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื$อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทดังนี >
การควบคุม ภายในองค์ ก ร(Control Environment)
1. องค์ ก รแสดงถึงความยึด มันในคุณค่ าของความซือตรง (integrity) และจริย ธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทอี$ ยูบ่ นหลักความซื$อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานที$ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที$ประจําวันและการตัดสินใจในเรื$ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก

ใช่

ไม่ ใ ช่

1.2 มีข้อกําหนดที$เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที$ด้วยความซื$อตรงและรักษา
จรรยาบรรณที$ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี$ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนักงาน ที$เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที$อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง$ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที$เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสือ$ สารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
> การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
•.•.• การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
•.•.• การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
•.•.• การประเมินโดยผู้เชี$ยวชาญที$เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี$ยวกับความซื$อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
•.“.• มีกระบวนการที$ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเ$ หมาะสม
•.“.• มีกระบวนการที$ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี$ ยงของบริ ษทั
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คําถาม
•.“.• มีการแก้ ไขการกระทําที$ขดั ต่อหลักความซื$อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใ ช่

2. คณะกรรมการมีค วามเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริห าร และทําหน้ าทีกํากับดูแ ล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนิน การด้ านการควบคุม ภายใน
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

•.• มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีข$ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิŒอํานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
•.•คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มกี ารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที$ชดั เจนและวัดผลได้ เพื$อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงาน
•.• คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที$ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง$ ครอบคลุมบทบาทที$สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกี$ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี$ยวชาญทีเ$ ป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี$ยวชาญในเรื$ องนันๆได้
>
•.¥ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที$มคี วามรู้ ความสามารถน่าเชื$อถือ และมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที$อย่างแท้ จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื$นใดอัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที$อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที$เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื$ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึง$ ครอบคลุมทังการสร้
>
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสีย$ ง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้ อมูลและการสือ$ สาร และการติดตาม
3. ฝ่ ายบริห ารได้ จ ัด ให้ ม ีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความรับ ผิด ชอบที
เหมาะสมเพือให้ อ งค์ ก รบรรลุว ัต ถุป ระสงค์ ภายใต้ ก ารกํากับ ดูแ ล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

•.• ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที$สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทังทางธุ
>
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น แบ่งแยกหน้ าทีใ$ นส่วนงานทีส$ าํ คัญ ซึง$ ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที$ขึ >นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช$ ดั เจน เป็ นต้ น
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

ใช่

ไม่ ใ ช่

3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี$ยวกับอํานาจ
หน้ าที$ ความรับผิดชอบ และการสือ$ สารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
4. องค์ ก รแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรัก ษาบุค ลากรทีมีความรู้ค วามสามารถ
คําถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื$อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที$มคี วามรู้และความสามารถ
ที$เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั > างสมํ$าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที$มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที$มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสือ$ สารกระบวนการ
เหล่านี >ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ ไขปัญหาหรื อเตรียมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที$มีความรู้และ
ความสามารถที$เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคนเช่น การจัดระบบทีป$ รึกษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่ง (succession plan) ที$สาํ คัญ
5. องค์ ก รกําหนดให้ บ ุค ลากรมีห น้ าทีและความรับ ผิด ชอบในการควบคุม ภายใน เพือให้ บ รรลุต าม
วัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

¥.• คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสือ$ สารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที$จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดตัวชี >วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที$
เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
> $ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะ
>
ยาวของบริ ษัท
¥.• คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื$องโดยเน้ นให้ สามารถ
เชื$อมโยงกับความสําเร็จของหน้ าที$ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
¥.“ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที$มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที$ของ
บุคลากรแต่ละคน
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การประเมิน ความเสียง (Risk Assessment)
6. องค์ ก รกําหนดวัต ถุป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ างชัด เจนเพีย งพอ เพือให้ ส ามารถระบุแ ละประเมิน ความเสียงต่ างๆ ที
เกียวข้ อ งกับ การบรรลุวตั ถุป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที$รับรองโดยทัว$ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน>
โดยแสดงได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษัท
ได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที$สาํ คัญเช่น ผู้ใช้ รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง อนุมตั แิ ละสือ$ สารนโยบายการบริหารความเสีย$ ง
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง$ ของวัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ ก รระบุแ ละวิเ คราะห์ ค วามเสียงทุก ประเภททีอาจกระทบต่ อ การบรรลุว ัต ถุป ระสงค์ ไว้ อ ย่ างครอบคลุม
ทัวทัง5 องค์ ก ร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

7.1 บริษัทระบุความเสีย$ งทุกประเภทซึง$ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
> บองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายงาน และหน้ าที$งานต่าง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสีย$ งทุกประเภทที$อาจเกิดจากทังปั
> จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง$
รวมถึงความเสีย$ งด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย$ ง
7.4 บริษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสีย$ ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
>
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที$
อาจเกิดขึ >น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื$อจัดการความเสีย$ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย$ งนัน>
(acceptance) การลดความเสีย$ ง (reduction) การหลีกเลีย$ งความเสีย$ ง (avoidance) หรื อการร่วมรับ
ความเสีย$ ง (sharing)
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8. องค์ ก รได้ พ ิจ ารณาถึงโอกาสทีจะเกิด การทุจ ริต ในการประเมิน ความเสียงทีจะบรรลุว ัต ถุป ระสงค์ ข อง
องค์ ก ร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที$จะเกิดการทุจริตขึ >น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การที$ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย$ นแปลงข้ อมูลในรายงานที$สาํ คัญ การ
ได้ มาหรื อใช้ ไปซึง$ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที$
กําหนดแล้ ว รวมทังได้
> พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ$ จูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ ว
ด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป้
ั > าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู
เกินความเป็ นจริง จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี$ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
มาตรการที$บริ ษัทดําเนินการเพื$อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริษัทได้ สอื$ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี$ ําหนดไว้
9. องค์ ก รสามารถระบุแ ละประเมิน ความเปลียนแปลงทีอาจมีผ ลกระทบต่ อ ระบบการควบคุม ภายใน
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย$ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที$อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย$ นแปลงนัน>
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย$ นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที$อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย$ นแปลงนัน>
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย$ นแปลงผู้นําองค์กร ที$อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย$ นแปลงนันอย่
> างเพียงพอแล้ ว
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การควบคุม การปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์ ก รมีม าตรการควบคุม ทีช่ ว ยลดความเสียงทีจะไม่ บ รรลุว ัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ ก ร ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที
ยอมรับ ได้
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย$ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื$น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที$กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี$ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื >อ และ
การบริ หารทัว$ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที$ และลําดับชันการอนุ
>
มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละ
ระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื$อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
อํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
>
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
>
ดซื >อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื >อ ขันตอนการเบิ
>
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ
การเบิกใช้ เครื$ องมือต่างๆ เป็ นต้ นโดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี >
•¤.•.• การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี$ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที$เกี$ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
> คคลที$เกี$ยวโยงกัน เพื$อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
ระหว่างกัน หรื อรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์รวมทังมี
> การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีที$บริษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ทเี$ กี$ยวข้ องในลักษณะที$มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะ
ยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื >อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู มื การคํ >าประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั$ ใจแล้ วว่า
มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื$อนไขทีต$ กลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที$มีผลผูกพันบริ ษัทเช่น ติดตามการชําระคืน
หนี >ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
> บกลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค$ วามรับผิดชอบในงาน •ด้ านต่อไปนี >ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื$อเป็ น
การตรวจสอบซึง$ กันและกัน กล่าวคือ
(•) หน้ าที$อนุมตั ิ
(•) หน้ าที$บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

(•) หน้ าที$ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
11. องค์ ก รเลือ กและพัฒนากิจ กรรมการควบคุมทัวไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพือช่ ว ยสนับ สนุน การบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์
คําถาม

ใช่

ไม่ ใ ช่

11.1 บริ ษัทควรกําหนดความเกี$ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
และการควบคุมทัว$ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื >นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.4 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม
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12. องค์ ก รจัด ให้ ม กี ิจ กรรมการควบคุม ผ่ านทางนโยบาย ซึงได้ ก าํ หนดสิงทีคาดหวังและขัน5 ตอนการปฏิบ ตั ิ
เพือให้ น โยบายทีกําหนดไว้ น ัน5 สามารถนําไปสู่ก ารปฏิบตั ิได้
คําถาม
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที$รัดกุมเพือ$ ติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
ผู้ที$เกี$ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวต้ องผ่านขันตอนการอนุ
>
มตั ิที$กําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯเพื$อป้องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์
ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว

ใช่

ไม่ ใ ช่

12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื$อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผู้ที$ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน>
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื$อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที$กระทํากับบุคคลภายนอก(at arms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังกํ
> าหนด
แนวทางให้ บคุ คลที$บริ ษัทแต่งตังให้
> เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนัน> ถือปฏิบตั ิ (หาก
บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมไม่ต้องตอบข้ อนี >)
12.5 บริ ษัทกําหนดหน้ าที$และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หาร
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที$เหมาะสม โดยบุคลากรที$มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อ มูล (Information & Communication)
13. องค์ ก รข้ อ มูล ทีเกียวข้ อ งและมีคุณภาพเพือสนับ สนุน ให้ ก ารควบคุม ภายในสามารถดําเนิน ไปได้ ต ามที
กําหนดไว้
คําถาม
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที$ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
> อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที$มี
คุณภาพและเกี$ยวข้ องต่องาน

ใช่

ไม่ ใ ช่

14.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
> นทุนและประโยชน์ที$จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

13.3 บริ ษัทดําเนินการเพื$อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที$สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที$สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื$ องที$เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท
ทางเลือกต่าง ๆ
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คําถาม
13.4 บริ ษัทดําเนินการเพื$อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที$
ระบุข้อมูลที$จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
> $า
ตามทีก$ ฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษัทดําเนินการเพื$อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื$อให้ สามารถ
ตรวจสอบย้ อนหลังเกี$ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีข$ องกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื$ องที$พิจารณา ความเห็นของกรรมการราย
ที$ไม่เห็นด้ วยกับเรื$ องที$เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี >
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที$ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
> างครบถ้ วนแล้ ว

ใช่

ไม่ ใ ช่

14. องค์ ก รสือสารข้ อ มูล ภายในองค์ ก ร ซึงรวมถึงวัต ถุป ระสงค์ แ ละความรับ ผิด ชอบต่ อ การควบคุม ภายในที
จําเป็ นต่ อ การสนับ สนุน ให้ ก ารควบคุม ภายในสามารถดําเนิน ไปได้ ต ามทีวางไว้
คําถาม
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ$ สารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ$ สารทีเ$ หมาะสม
เพื$อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ใช่

ไม่ ใ ช่

14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที$สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํา$ เสมอ และคะกรรมการบริ ษัท
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ$ ําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต$ ้ องการ เช่น
การกําหนดบุคคลที$เป็ นศูนย์ติดต่อเพื$อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื$นนอกจากที$ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทัง>
การติดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารตามที$คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ$ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื$อให้ บคุ คลต่างๆ ภายในบริ ษัทสามารถ
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี$ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่าง
ปลอดภัย
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15. องค์ ก รได้ ส ือสารกับ หน่ ว ยงานภายนอก เกียวกับ ประเด็น ทีอาจมีผ ลกระทบต่ อ การควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่ ไม่ ใ ช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ$ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสือ$ สารที$เหมาะสม เพื$อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที$หรือหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื$องร้ องเรียน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ$ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื$อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี$ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย

ระบบการติด ตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ ก รติด ตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายใน เพือให้ ม นใจได้
ั
ว่ าการควบคุม ภายในยังดําเนิน ไปอย่ าง
ครบถ้ ว น เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและ
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที$อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว$ างไว้ โดยการประเมินตนเอง
และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี$ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย$ นแปลงของบริษัท

ใช่

ไม่ ใ ช่

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที$มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ >นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีต$ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องค์ ก รประเมิน และสือสารข้ อ บกพร่ อ งของการควบคุม ภายในอย่ างทัน เวลาต่ อ บุค คลทีรับ ผิด ชอบ ซึง
รวมถึงผู้บ ริห ารระดับ สูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่ ไม่ ใ ช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ$ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื$อติดตามแก้ ไข
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที$เกิดขึ >นแตกต่างจากเป้าหมายทีก$ ําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี >
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที$เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที$ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที$ผิดปกติอื$น ซึง$ อาจ
กระทบต่อชื$อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที$เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ$ม
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื$อพิจารณาภายในระยะเวลา
อันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที$เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการบุค คลทีมีผ ลประโยชน์ ร่ วม
ชือบริ ษัท / ประเภท
ลัก ษณะความสัม พัน ธ์
รายชือผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่
ธุร กิจ
1. บริ ษัท นํ >าตาลมิตรผล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
จํากัด
ร้ อยละ 5.84 ของทุนชําระแล้ ว
1. บจ.นํ >าตาลมิตรสยาม 99.99%
(ผลิตและจําหน่ายนํ >าตาล 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.นํ >าตาลมิตรสยาม
และกากนํ >าตาล)
3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชือคณะกรรมการ
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
4. นายชูศกั ดิŒ ว่องกุศลกิจ
5. นายกล้ าณรงค์ ศรี รอต
6. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
7. นท. พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ
8. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. รศ.ดร.จีรเดช อูส่ วัสดิŒ
11. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

2. บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
จํากัด
ร้ อยละ 2.51 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
(บริ ษัทเพื$อการลงทุน)
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายเมธี เอื >ออภิญญกุล
2. นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
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. นายเมธี
เอื >ออภิญญกุล
3. นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล
4. นายภากร
กันทาธรรม
5. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
6. น.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด
7. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ

3. บริ ษัท ซิตี >โฮลดิ >ง จํากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
(Holding Company)
ร้ อยละ 0.24 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
2. ตระกูลกาญจนกําเนิด
3. ตระกูลพุทธพงษ์ ศิริพร
4. ตระกูลลัทธะพานิชย์
5. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล
6. ตระกูลประดิษฐ์ แท่น

1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
2. นายอิสระ
ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
4. น.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด
5. นางอารดา
ลัทธะพานิชย์
6. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
7. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ

4. บริ ษัท รวมเกษตรกร
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
อุตสาหกรรม จํากัด
ร้ อยละ 0.72 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหน่ายนํ >าตาล 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ >าตาลมิตรผล
และกากนํ >าตาล)
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
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 มนเทียรวิเชียรฉาย
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นางอารดา ลัทธะพานิชย์

87.00%
6.00%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
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ชือบริ ษัท /
ประเภทธุร กิจ
5. บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติ
เกิล บอร์ ด จํากัด
(บริ ษัทเพื$อการลงทุน)

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.62 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายชือผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่

รายชือคณะกรรมการ

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกําเนิด
4. นายปริ วฒ
ั ก์ กาญจนธนา
5. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

6. บริ ษัท ทุนมิตรสยาม 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
จํากัด
ร้ อยละ 0.30 ของทุนชําระแล้ ว
(ปลูกอ้ อยและลงทุนใน 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.นํ >าตาลมิตร
หลักทรัพย์)
สยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
บจ.นํ >าตาลมิตรสยาม

7. บริ ษัท แปซิฟิกชูการ์
คอร์ ปอเรชัน$ จํากัด
(ตัวแทนนําเข้ าส่งออกนํ >าตาล)

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
1. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
บจ.นํ >าตาลมิตรผล
99.99% 2. นางอัมพร กาญจนกําเนิด
3. นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ
4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.28 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ >าตาลมิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
99.99% 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
8. บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
(Holding Company)
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล 100.00% 2. นายเมธี
เอื >ออภิญญกุล
ร้ อยละ 0.26 ของทุนชําระแล้ ว
3. นายองอาจ
เอื >ออภิญญกุล
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล
4. นายภากร
กันทาธรรม
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายเมธี เอื >ออภิญญกุล
5. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
6. น.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด
2. นายองอาจ เอื >ออภิญญกุล
7. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ
9. บริ ษัท มิตรผล ไบโอ- 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
เพาเวอร์ (ภูเวียง)
ร้ อยละ 0.25 ของทุนชําระแล้ ว
จํากัด
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
(ผลิตและจําหน่าย
อุตสาหกรรม
นํ >าตาลและกากนํ >าตาล) 3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 51.04% 2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
4. นายชาญชัย ชีวะเกตุ
5. นายศิรศักดิŒ ทาทอง
6. นายประวิทย์ ประกฤตศรี
7. นายจิรศักดิŒ ว่องกุศลกิจ
8. นางสาวธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
9. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ

10. บริ ษัท นํ >าตาล
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
มิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
ร้ อยละ 0.19 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหน่าย
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
นํ >าตาลและกากนํ >าตาล)
อุตสาหกรรม
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
4. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
5. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
6. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
7. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
8. นางอารดา ลัทธะพานิชย์
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

* บุคคลที$เกี$ยวข้ อง ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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รายการระหว่างกันอื$นๆ ของบริษัทฯ กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที$เกี$ยวข้ องกัน รวมทังนโยบายการกํ
>
าหนดราคาซื >อ
ขายและอัตราดอกเบี >ยทีใ$ ช้ โดยที$บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริษัทที$เกี$ยวข้ องกัน ได้ แสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13
o รายการระหว่างกิจการที$เกี$ยวข้ องกันโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี >
1. บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง

รายการระหว่ างกัน

1. บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ดังนี >
• ปี 2559 มีต้นทุนการรับบริ การ จํานวน 921,800 เหรี ยญสหรัฐ
• มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 15,923.81 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้ างรับ จํานวน 249,425,621.93
เหรี ยญสหรัฐ

2. BP Overseas Development
Company Limited

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัท บี BP Overseas Development Company
Limited ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรู ปของ
สัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ$ม
ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ จู ํานวน 1,757,448,683.41 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 66,465,999.19 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 237,139,992.93 เหรี ยญสหรัฐ

3. บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ดังนี >
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 11,324,852.69 เหรี ยญสหรัฐ
• รายได้ ค่า Management fee จํานวน 3,058,759.11 เหรี ยญสหรัฐ
• เงินปันผลรับ จํานวน 45,790,340.44 เหรี ยญสหรัฐ

4. Banpu Singapore Pte. Ltd.

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte., Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดลูกหนี >อื$น จํานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ

5. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ จากการให้ บริ การ จํานวน 5,256,759.19 เหรี ยญสหรัฐ

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd.

• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 1,864.50 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเจ้ าหนี >การค้ าจํานวน 260,794.65 เหรี ยญสหรัฐ
บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 ค่าใช้ จ่าย Management fee จํานวน 5,938,232.24 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 ยอดเจ้ าหนี >อื$น จํานวน 1,515,794.93 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 90.88 เหรี ยญสหรัฐ
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7. บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง เซอร์ วิสเซส
จํากัด

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด ในรู ปของสัญญา
เงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย บวก
ร้ อยละ 0.5 ต่อปี ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูจํานวน 6,534,641.44
เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 ยอดดอกเบี >ยรับ จํานวน 248,899.20 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 22,362.84 เหรี ยญสหรัฐ

8. PT. Indominco Mandiri

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 10,508,630.57 เหรี ยญสหรัฐ
• ซื >อสินค้ า จํานวน 51,473,853.83 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดลูกหนี >อื$น จํานวน 1,044,269.60 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 83,581.40 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเจ้ าหนี >การค้ า จํานวน 7,561,087.70 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองรับ จํานวน 1,814.86 เหรี ยญสหรัฐ

9. PT. Jorong Barutama Greston

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 458,109.31 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดลูกหนี >อื$น จํานวน 69,604.06 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 733.45 เหรี ยญสหรัฐ

10. PT. Kitadin

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 144,746.46 เหรี ยญสหรัฐ

11. PT. Trubaindo Coal Mining

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 4,923,190.81 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดลูกหนี >อื$น จํานวน 845,337.01 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 11,495.90 เหรี ยญสหรัฐ

12. PT. Bharinto Ekatama

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 1,779,651.14 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดลูกหนี >อื$น จํานวน 204,093.76 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 6,933.41 เหรี ยญสหรัฐ
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13. PT. Indo Tambangraya Megah

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 10,079.32 เหรี ยญ
สหรัฐ
• ยอดเงินทดรองรับ จํานวน 2,519.20 เหรี ยญสหรัฐ

14. PT. Tambangraya Usaha Tama

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Tambangraya Usaha Tama ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 100.51 เหรี ยญสหรัฐ

15. Banpu Investment (China) Ltd.

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 ค่าใช้ จ่าย Management fee จํานวน 878,015 เหรี ยญสหรัฐ

16. Banpu Australia Co.Pty Ltd.

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 ยอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 25,600.83 เหรี ยญสหรัฐ

17. Centennial Coal Co.Pty

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Centennial Coal Co.Pty ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินทดรองรับจํานวน 32,561.37 เหรี ยญสหรัฐ

18. บริ ษัท บีโอจี จํากัด

บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บีโอจี จํากัด ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บริ ษัท บีโอจี จํากัด ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคํานวณ
อัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย บวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี ณ 31
ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูยืมจํานวน 77,053,150.10 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 ยอดดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,357,812.29 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 2,353,754.78 เหรี ยญสหรัฐ

2. บริษัท บ้ านปู มิน เนอรัล จํากัด
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน
จํากัด ดังนี >
• เงินกู้ยืมจากบริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด ในรู ปของตัว§ สัญญาใช้ เงิน โดย
คํานวณอัตราดอกเบี >ยของเงินกู้ยืมถัวเฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงิน
กู้ยืมจํานวน 2,134,691.76 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 ดอกเบี >ยจ่าย จํานวน 26,295.69 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างจ่าย จํานวน 2,657.91 เหรี ยญสหรัฐ
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2. Banpu Australia Co.Pty Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty
Ltd ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Banpu Australia Co.Pty Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม
โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย
ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 5,790,833 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 241,642.80 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกบี >ยค้ างรับ จํานวน 966,425.82 เหรี ยญสหรัฐ

3. Banpu Singapore Pte., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte.,
Ltd. ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 74,383,223.94 เหรี ยญ
สหรัฐ

4. Banpu Minerals (Singapore) Pte.,
Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals
(Singapore) Pte., Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 รายได้ จากการให้ บริ การ จํานวน 1,046,113.80 เหรี ยญสหรัฐ
• มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 9,100.97 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปั นผลค้ างรับ จํานวน 3,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐ

5. Banpu Coal Investment Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal Investment
Co., Ltd. ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้ างรับ จํานวน 136,303,748.33
เหรี ยญสหรัฐ

6. Banpu International Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu International Co.,
Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยจ่าย จํานวน 5,212.19 เหรี ยญสหรัฐ

7. PT. Indominco Mandiri

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri
ดังนี >
• ปี 2559 ซื >อสินค้ า จํานวน 29,769,814.30 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเจ้ าหนี >การค้ า จํานวน 2,315,040 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 100,691.25 เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัท ทีเกียวข้ อ ง

รายการระหว่ างกัน

8. PT. Jorong Barutama Greston

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama
Greston ดังนี >
• ปี 2559 ซื >อสินค้ า จํานวน 10,723,262.04 เหรี ยญสหรัฐ

9. Banpu Investment (China) Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China)
Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 มีต้นทุนการรับบริ การ จํานวน 264,681.20 เหรี ยญสหรัฐ

3. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง

รายการระหว่ างกัน

1. PT. Indo Tambangraya Megah

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Indo
Tambangraya Megah ดังนี >
• ปี 2559 มีเงินปันผลรับ จํานวน 27,823,734.45 เหรี ยญสหรัฐ

2. Banpu Singapore Pte. Ltd.

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu
Singapore Pte. Ltd. ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดย
คํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม
2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 85,364,620.21 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,757,227.39 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 14,535,004.76 เหรี ยญสหรัฐ

3. Hunnu Resources LLC

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ Hunnu
Resources LLC ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดย
คํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม
2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 60,629,762.31 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,549,757.36 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกบี >ยค้ างรับ จํานวน 9,521,787.05 เหรี ยญสหรัฐ

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd.

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal
Investment Co., Ltd. ดังนี >
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้ างจ่าย จํานวน 135,994,754
เหรี ยญสหรัฐ

5. Banpu Investment (China) Ltd.

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu
Investment (China) Ltd. ดังนี >
• ปี 2559 มีต้นทุนการรับบริ การ จํานวน 183,124.56 เหรี ยญสหรัฐ
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4. BP Overseas Development Company Limited
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง

รายการระหว่ างกัน

1. Asian American Coal Inc.

BP Overseas Development Company Limited ทํารายการระหว่างกันกับ Asian
American Coal Inc. ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดย
คํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม
2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 1,831,031,392.40 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 69,246,217.30 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 209,235,159.16 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินปันผลค้ างรับ จํานวน 40,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

5. บริษัท บ้ านปู เอ็น จิเ นียริง เซอร์ วิส เซส จํากัด
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์
โฮลดิ >งส์ จํากัด

2. บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส
(ไทยแลนด์) จํากัด

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ >งส์ จํากัด ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ >งส์ จํากัด ในรู ปของ
สัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัว
เฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูยืม จํานวน 3,628,173.61 เหรี ยญ
สหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 149,222.61 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 12,449.11 เหรี ยญสหรัฐ
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ$ ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จํากัด ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จํากัดในรู ป
ของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมา
ถัวเฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูยืม จํานวน 3,097,902.08
เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 100,351.27 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 10,560.41 เหรี ยญสหรัฐ

6. บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี
จํากัด

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บริ ษัท บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัดในรู ปของ
สัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัว
เฉลี$ย บวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,005,003.92 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 135,667,925.37 เหรี ยญ
สหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 690,801.87 เหรี ยญสหรัฐ
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2. บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัด ดังนี >
• ปี 2559 มีเงินปันผลรับ จํานวน 110,841,646.87 เหรี ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้ างรับ จํานวน 200,013,163.90
เหรี ยญสหรัฐ

3. Banpu Power International Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Power
International Co., Ltd. ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Banpu Power International Co., Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้
กู้ยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย บวกร้ อยละ
0.5 ต่อปี ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 2,307,415.45
เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 80,286.61 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยจ่าย จํานวน 100,897.12 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 39,618.34 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 988.29 เหรี ยญสหรัฐ

7. บริษัท บ้ านปู รีน ิวเอเบิล เอนเนอร์ จ ี จํากัด
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. Akira Energy Limited

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Akira Energy
Limited ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Akira Energy Limited ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม
โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย
ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 378,176.93 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 52,525.81 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 61,278.56 เหรี ยญสหรัฐ
•

2. บริ ษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

ยอดเงินทดรองรับ จํานวน 2,981,213.02 เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่บริ ษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ในรู ปของสัญญาเงินให้
กู้ยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31
ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 2,549,233.27 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 56,097.87 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 55,016.69 เหรี ยญสหรัฐ
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3. Anqui Huineng Renewable Energy
Co.,Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ
Anqui Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Anqui Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ในรู ปของ
สัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงิน กู้ยืมมาถัว
เฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูยืม จํานวน 8,724,659.31 เหรี ยญ
สหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 172,095.79 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 167,622.51 เหรี ยญสหรัฐ

4. Weifang Tianen Jinshan
Comprehensive Energy Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ
Weifang Tianen Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Weifang Tianen Jinshan Comprehensive Energy Co.,
Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของ
เงิน กู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน
5,107,117.64 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 16,055.48 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 16,044.86 เหรี ยญสหรัฐ

8. Banpu Power Investment Co., Ltd.
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. Banpu Power International Limited

รายการระหว่ างกัน
Banpu Power Investment Co., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Power
International Limited ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Banpu Power International Limited ในรู ปของสัญญาเงินให้
กู้ยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31
ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 6,190,000 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 459,793.01 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 1,313,407.62 เหรี ยญสหรัฐ

9. Banpu Investment (China) Co., Ltd.
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. BPP Renewable Investment (China)
Co., Ltd.

รายการระหว่ างกัน
Banpu Investment (China) Co., Ltd. ทํารายการระหว่างกันกับ BPP Renewable
Investment (China) Co., Ltd. ดังนี >
•

•
•

เงินให้ ก้ ูยืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ในรู ปของ
สัญญาเงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัว
เฉลี$ย ณ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูยืม จํานวน 51,712,491.20
เหรี ยญสหรัฐ
ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 1,384,945.45เหรี ยญสหรัฐ
ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 1,408,432.45 เหรี ยญสหรัฐ
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10. บริษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จ ี เซอร์ วิส เซส (ไทยแลนด์ ) จํากัด
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
Banpu Energy Services Japan Co.,
Ltd.

รายการระหว่ างกัน
1. บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ในรู ปของสัญญา
เงินให้ ก้ ูยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ
31 ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ูยืม จํานวน 1,700,028.19 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 48,806.04เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 31,514.47 เหรี ยญสหรัฐ

11. บริษัท บีโ อจี จํากัด
บริษัท ทีเกียวข้ อ ง
1. Banpu North America Corporation

รายการระหว่ างกัน
บ้ านปู บีโอจี จํากัด ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation
ดังนี >
• เงินให้ ก้ ูยืมแก่ Banpu North America Corporation ในรู ปของสัญญาเงินให้
กู้ยืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี$ย ณ 31
ธันวาคม 2559 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 76,700,000 เหรี ยญสหรัฐ
• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,290,097.18 เหรี ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี >ยค้ างรับ จํานวน 2,290,097.18 เหรี ยญสหรัฐ

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผลของรายการระหว่ างกัน
ในกรณีที$บริ ษัทฯ เข้ าทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที$
เกี$ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้ าทําสัญญานันๆ
>
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรือ ขัน5 ตอนการอนุม ัต ิก ารทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที$บริ ษัทฯ เข้ าทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัททีเ$ กี$ยวข้ อง
บุคคลภายนอก และ/หรื อบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ ง เพื$อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื$ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที$เกี$ยวโยงกัน
และให้ มีราคาและเงื$อนไข
เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรื อพนักงานทีม$ ีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
> องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
12.3 นโยบายหรือ แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน ในอนาคต
- ไม่มี –
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13. ข้ อ มูล ทางการเงิน ทีสําคัญ
1. สรุ ป รายงานของผู้ส อบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ >นสุดวันเดียวกัน
โดย
ถูกต้ องตามที$ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีตQ รวจสอบ
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุม่ กิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทข้ างต้ นนี > ซึง$ ประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย$ นแปลงส่วนของเจ้ าของรวมและงบแสดงการเปลีย$ นแปลง
ส่วนของเจ้ าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ >นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที$สาํ คัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีได้ กล่าวไว้ ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระจากกลุม่ กิจการและบริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที$
เกี$ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที$กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืน$ ๆ ซึง$ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี > ผู้สอบบัญชีเชื$อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที$ผ้ สู อบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีQเน้ น
ผู้สอบบัญชีขอให้ ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 33.5 คดีฟอ้ งร้ อง ก) ซึง$ อธิบายถึงคดีฟอ้ งร้ องของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยแห่งหนึง$ ที$อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล ทังนี
> > ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื$อนไขในเรื$ องนี >
ผู้สอบบัญชีเชื$อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที$ผ้ สู อบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี
เรืQองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื$ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื$องต่างๆ ที$มีนยั สําคัญที$สดุ ตามดุลยพินจิ เยีย$ งผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีได้ นําเรื$ องเหล่านี >มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ทังนี
> >
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื$ องเหล่านี >
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วิธ ีก ารตรวจสอบ

การประเมิน การด้ อ ยค่ าของค่ าความนิยมและสิน ทรั พ ย์ ท ี
มีอ ายุเกินกว่ าหนึงปี
ณ วัน ที$ 31 ธั น วาคม 2559 กลุ่ ม กิ จ การมี ค่ า ความนิ ย ม
จํ า นวน 524 ล้ านเหรี ยญ สหรั ฐ และที$ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์ จํานวน 1,284 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และค่าใช้ จ่ายใน
การสํารวจและพัฒ นารอตัดบัญ ชีจํานวน 773 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ และสิทธิในเหมืองถ่านหินจํานวน 1,826 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ โดยสินทรั พย์ดังกล่าวมี มูลค่าคิดเป็ นร้ อยละ 63 ของ
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม และผู้บริ หารไม่ได้
บันทึกค่าเผื$อการด้ อยค่าสําหรับสินทรัพย์ดงั กล่าวในระหว่าง
ปี 2559
ผู้บ ริ ห ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มทุก ปี และ
ทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที$มีอายุเกินกว่าหนึ$งปี ได้ แก่
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าใช้ จ่ายในการสํ ารวจและ
พัฒนารอตัดบัญชี และสิทธิในเหมืองถ่านหินเมื$อมีข้อบ่งชี >ว่า
สินทรั พย์ดงั กล่าวอาจเกิดการด้ อยค่า การทดสอบการด้ อ ย
ค่านันจั
> ดทําในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้ เกิดเงินสด

ผู้ส อบบัญ ชี ของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็ น
ผู้ป ฏิ บัติงานตรวจสอบเรื$ อ งนี > ผู้ส อบบัญ ชี ทํ าความเข้ าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเพื$อให้ ได้ รับเอกสารการ
ตรวจสอบที$เพียงพอและเหมาะสม
ผู้ส อบบัญ ชี ดงั กล่าวดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติดงั ต่อไปนีใ> นการ
ประเมิ น การทดสอบการด้ อ ยค่า ที$ จัด ทํ าโดยผู้บ ริ ห ารเกี$ ย วกับ
ค่าความนิยม และสินทรัพย์ที$มีอายุเกินกว่าหนึง$ ปี
•
ประเมินความเหมาะสมของข้ อบ่งชี >การด้ อยค่าที$จดั ทําโดย
ผู้บริ หาร
•
ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรั พย์ ที$ก่อให้
เกิ ดเงินสดของกลุ่ มกิ จการ รวมถึ งประเมิ นการควบคุมใน
กระบวนการทดสอบการด้ อยค่าของกลุ่มกิจการ
•
หารื อกับผู้บริ หารเพื$อทําความเข้ าใจข้ อสมมติฐานที$ผ้ ูบริ หาร
ใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่ า และประเมิ น ขัน> ตอนในการ
ทดสอบการด้ อยค่ารวมถึงข้ อสมมติฐานที$ใช้ เพื$ อให้ มั$นใจว่า
ผู้บริ หารใช้ ขนตอนและข้
ั>
อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้ อง
กันในกลุ่มกิจการ
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การคํานวณหามูลค่าที$คาดว่าจะได้ รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหัก
ด้ วยต้ นทุนในการจําหน่าย หรื อมูลค่าจากการใช้ แล้ วแต่จํานวน
เงินใดจะสูงกว่า) ของหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้ เกิดเงินสดซึง$ เป็ น
กลุ่ มของสิ นทรั พ ย์ ที$ ประกอบด้ วย ค่ าความนิ ยม และที$ ดิ น
อาคาร และอุปกรณ์ และค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอ
ตัดบัญชี และสิทธิในเหมืองถ่านหิน ต้ องใช้ ดุลยพินิจที$สําคัญ
ของผู้บริ หารในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้ เกิดเงินสด และ
การกํ าหนดสมมติฐานต่างๆ เช่น แนวโน้ มของราคาถ่านหินใน
ตลาดโลก ประมาณการปริ มาณถ่ านหินสํ ารอง แผนการผลิ ต
โครงสร้ างต้ นทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดที$ใช้ ในการคิด
ลดประมาณการกระแสเงินสด
ผู้บริ หารพิจารณาเรื$ องดังต่อไปนี ใ> นการประเมินข้ อบ่งชี ก> าร
ด้ อยค่า
•
การสํารวจที$ไม่ประสบความสําเร็ จในระหว่างปี
•
การลดลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ของราคาถ่ า นหิ น ใน
ตลาดโลก
•
การเปลี$ยนแปลงของแผนการสํารวจ และ
•
การเปลี$ ย นแปลงของประมาณการปริ ม าณถ่ า นหิ น
สํารอง

•

•

•

•

วิธ ีก ารตรวจสอบ
สอบถามผู้ บริ ห ารในเชิ งทดสอบเกี$ ยวกั บ ข้ อสมมติ ฐานที$
สํ าคัญที$ ผ้ ูบริ หารใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความ
นิยมและสินทรัพย์ที$มีอายุเกินกว่าหนึ$งปี โดยเฉพาะข้ อมูลที$
เกี$ ย วกั บ ราคาถ่ า นหิ น ในตลาดโลก ประมาณการอั ต รา
แลกเปลี$ ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิ ต ค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินงาน และอัตราการคิดลด รวมทัง> การเปรี ยบเทียบ
ข้ อสมมติฐานที$สําคัญกับประมาณการราคาขายของถ่านหิน
และประมาณการอัตราแลกเปลี$ ยนเงินตราต่างประเทศจาก
แหล่งข้ อมูลภายนอก และแผนการทําเหมืองและแผนธุรกิจที$
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการทําเหมืองและแผน
ธุรกิจ โดยเปรี ยบเทียบแผนของปี 2559 กับผลลัพธ์ที$เกิดขึ >น
จริ ง
ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรี ยบเทียบกับ
ข้ อ มูล ของบริ ษั ท ที$ อ ยู่ในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน ที$ ส ามารถ
อ้ างอิงได้ จากข้ อมูลที$เปิ ดเผยโดยทัว$ ไปเพื$อให้ มนั$ ใจว่าอัตรา
คิดลดที$ผ้ บู ริ หารใช้ อยู่ในเกณฑ์ที$สามารถยอมรับได้
ทดสอบการวิเคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของข้ อ สมมติฐ านที$
สําคัญ เพื$ อ ประเมิ นหาปั จจัยที$มีผ ลต่อ การวิเคราะห์ ความ
อ่อนไหวและผลกระทบที$เป็ นไปได้ จากการเปลี$ยนแปลงของ
ข้ อสมมติฐาน

ผู้สอบบัญชีให้ ความสนใจในเรื$ องการทดสอบการด้ อยค่าของ ผู้สอบบัญ ชีไม่พบข้ อสังเกตที$กระทบต่อผลของการทดสอบการ
สินทรั พย์ดงั ต่อไปนี > เนื$องจากมูลค่าของสินทรั พย์ดงั กล่าวมี ด้ อยค่าของผู้บริ หารจากการปฏิบัติงานของผู้ส อบบัญ ชี โดยข้ อ
สาระสําคัญ และเป็ นเรื$ อ งที$ผ้ ูบริ หารต้ องใช้ ดุล ยพินิจในการ สมมติฐานสําคัญที$ผ้ บู ริ หารใช้ อยู่ในช่วงที$ยอมรับได้
ประเมินความเหมาะสมสําหรับการรับรู้ การด้ อยค่า
•
ค่าความนิยมจํานวน 466 ล้ านเหรี ยญสหรัฐจากการซื >อ
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
•
สิ น ทรั พ ย์ ที$ มี อ ายุ เกิ น กว่ า หนึ$ ง ปี จํ า นวน 2,599 ล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐ ที$มีข้ อบ่งชีว> ่าสินทรั พย์อ าจเกิดการด้ อ ย
ค่า
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ความไม่ แ น่ น อนของสถานะภาษีแ ละมูล ค่ าทีคาดว่ าจะ
ได้ ร ับ คืน ของภาษีจ่ ายล่ วงหน้ า
ณ วั น ที$ 31 ธั น ว า ค ม 2559 PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk ("ITM") ซึ$ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่ ม กิ จ การใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทดังกล่าว มี
ภาษี ที$จ่ายล่วงหน้ าจํานวน 154.8 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ที$เกิด
จากผลการตรวจสอบภาษี ดังรายละเอียดต่อไปนี >
(1) ภาษี จ่ ายล่ วงหน้ าจํ านวน 79.4 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ซึ$ ง
ประกอบ ด้ วย ภาษี เงินได้ นิติบุคคล ภาษี เงินได้ หกั ณ ที$
จ่าย และภาษี มูลค่าเพิ$ม รวมถึงภาษี ที$ดินและอาคาร
ตามที$เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 33.5
คดีฟ้ อ งร้ อง ค) ซึ$งมูล ค่าที$จะได้ รับ คืนของภาษี ส่วนที$
จ่ายไว้ ล่วงหน้ าดังกล่าวขึน> อยู่กับผลของการพิจารณา
และการตัดสินโดยหน่วยงานด้ านภาษี ที$เกี$ยวข้ อง (เช่น
กรรมาธิ ก ารด้ านการจั ด เก็ บ ภาษี ของสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย (Directorate General of Taxation หรื อเรี ยกว่า
"DGT") หรื อศาลภาษี อากร หรื อศาลฎีกา ทังนี
> >ขึ >นอยู่กบั
ขันตอนของการระงั
>
บข้ อพิพาททางภาษี ของคดีภาษี แต่
ละคดี)

วิธ ีก ารตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ น
ผู้ป ฏิ บัติงานตรวจสอบเรื$ อ งนี > ผู้ส อบบัญ ชี ทํ าความเข้ าใจและ
ประเมิน ผลงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเพื$อให้ ได้ รับเอกสารการ
ตรวจสอบที$เพียงพอและเหมาะสม
ผู้ส อบบัญ ชี ดงั กล่าวดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติดงั ต่อไปนีใ> นการ
ประเมินมูลค่าของภาษี จ่ายล่วงหน้ าสําหรับภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และภาษี เงินได้ หกั ณ ที$จ่าย และภาษี มูลค่าเพิ$ม และภาษี ที$ดิน
และอาคาร จํานวน 79.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
• หารื อเกี$ยวกับสถานะของข้ อพิพาทภาษี แต่ละคดีกบ
ั ผู้บริ หาร
และผู้ เชี$ ย วชาญด้ า นภาษี ข องสํ า นั ก งานผู้ สอบบัญ ชี ใ น
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการประเมินบทบัญญัติภาษี ที$
ไม่แน่นอนและความสอดคล้ องของการจัดการในการคัดค้ าน
ภาษีและการอุทธรณ์ภาษีในแต่ละกรณี
• ตรวจหลักฐานการคืนเงินภาษี จ่ายล่วงหน้ า หากผู้มีอํ านาจ
ในการจัดเก็บภาษี ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวตัดสินว่าเป็ นผลที$
ดี
• ตรวจการตัด จํ าหน่ ายภาษี จ่า ยล่ วงหน้ า หากผู้มี อํ า นาจใน
การจัดเก็บภาษี ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวตัดสินว่าไม่เป็ นผลดี
และผู้บริ หารยอมรับผลของการตรวจสอบภาษี
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(2) ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจ่ า ยล่ วงหน้ าจํ านวน 75.4 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ซึง$ เป็ นผลมาจากในระหว่างปี 2559 ศาล
ภาษี อากรปฏิเสธคําอุทธรณ์ ของผู้บริ หารสําหรับการที$
ITM จ่ายภาษี เงินได้ นิติบุคคลที$เกี$ยวกับรายได้ รับจากการ
จ่ ายเงิ นปั นผล ระหว่า งกาลของบริ ษั ท ย่ อ ยของ ITM
สํ า หรั บ ปี 2554 ตํ$ า ไป ข้ อพิ พ าททางภาษี ดั ง กล่ า ว
เกี$ ยวข้ อ งกับ การคํานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคลสํ าหรั บ
รายได้ รับจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษัท
ย่อ ยของ ITM ตามที$เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 33.5 คดีฟ้ อ งร้ อง ค) โดยศาลภาษี อ ากรมี
ความเห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวไม่
เข้ า เงื$ อ นไขได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี แ ละเป็ น เรื$ อ งที$ ITM
ต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับรายได้ รับจากการ
จ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลของบริ ษั ท ย่อ ย อย่ างไรก็
ตาม ผู้บ ริ ห ารไม่ เห็น ด้ วยกับ ผลการตัด สิ น และได้ ยื$ น
ฟ้องต่อศาลฎีกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วิธ ีก ารตรวจสอบ
นอกจากนี > ผู้ สอบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วดํ า เนิ น งานตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี >ในการประเมินมูลค่าที$คาดว่าจะได้ รับคืนของภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้ าที$เกิดจากการคัดค้ านผลการตัดสินของ
ศาลภาษี อากรที$เกิดขึน> ระหว่างปี 2559 จํานวน 75.4 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
•
อ่ า นและทํ า ความเข้ า ใจเกี$ ย วกับ คํ า ตัด สิ น ของศาลภาษี
อากรและหลักการพื >นฐานของการตัดสินของศาลภาษีอากร
•
หารื อ กับผู้บริ หารและผู้เชี$ ยวชาญด้ านภาษี ของสํ านักงาน
ผู้สอบบัญชีในสาธารณรั ฐอินโดนีเซีย เกี$ยวกับการประเมิน
ของบทบัญ ญัติภ าษี ที$ไม่แน่นอนและความสอดคล้ องของ
การตอบสนองการจัด การในการคั ด ค้ านภาษี แ ละการ
อุทธรณ์ภาษี
จากการปฏิบตั งิ านข้ างต้ น ผู้สอบบัญชีให้ ข้อสังเกตว่ามูลค่าที$คาด
ว่าจะได้ รับคืนของภาษีที$จ่ายล่วงหน้ ามีการพิจารณาตามข้ อมูลที$
มีอยู่ในปัจจุบนั ของกลุ่มกิจการ

ผู้สอบบัญชีให้ ความสนใจในเรื$ องมูลค่าคงเหลือของภาษี จ่าย
ล่วงหน้ าเนื$ อ งจากเป็ น เรื$ อ งที$ มี ค วามไม่ แ น่ น อนและมูล ค่า
คงเหลือของภาษี จ่ายล่วงหน้ าขึ >นอยู่กบั ผลของการพิจารณา
และการตัดสินโดยหน่วยงานด้ านภาษี ที$เกี$ยวข้ องและ/หรื อ
ศาลภาษีอากร
ข้ อมูลอืQน
กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื$น ข้ อมูลอื$นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง$ รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที$อยู่ในรายงานนัน> ผู้สอบบัญชีคาดว่าผู้สอบบัญชีจะได้ รับรายงานประจําปี
ภายหลังวันที$ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี >
ความเห็นของผู้สอบบัญ ชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื$น และผู้สอบบัญ ชีไม่ได้ ให้ ความ
เชื$อมัน$ ต่อข้ อมูลอื$น
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที$เกี$ยวเนื$องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้ อมูลอื$นมีความขัดแย้ งที$มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู้ ที$ได้ รับจากการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื$นมีการแสดงข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื$อผู้สอบบัญชีได้ อ่านรายงานประจําปี หากผู้สอบบัญชีสรุ ปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ผู้สอบ
บัญชีต้องสื$อสารเรื$ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้ าที$รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี > โดยถูกต้ องตามที$ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี$ยวกับการควบคุมภายในที$กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื$อให้ สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที$ปราศจากการแสดงข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษัท
ในการดําเนินงานต่อเนื$อง เปิ ดเผยเรื$ องที$เกี$ยวกับการดําเนินงานต่อเนื$อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับ
การดําเนินงานต่อเนื$อง เว้ นแต่กรรมการมีความตังใจที
> $จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษัท หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื$องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที$ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวตั ถุประสงค์เพื$อให้ ได้ ความเชื$อมัน$ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซงึ$ รวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื$อมัน$ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื$อมัน$ ในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที$ขัดต่อ ข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที$มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื$อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี >
ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ ใช้ ดลุ ยพินิจเยี$ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี$ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี$ ยงจากการแสดงข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํ าคัญ ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื$อตอบสนองต่อ
ความเสี$ยงเหล่านัน> และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที$เพียงพอและเหมาะสมเพื$อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบ
บัญชี ความเสี$ยงที$ไม่พบข้ อมูลที$ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึง$ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี$ยงที$เกิด
จากข้ อผิดพลาด เนื$องจากการทุจริ ตอาจเกี$ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
>
นการ
แสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที$ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุม ภายในที$ เกี$ ย วข้ องกับ การตรวจสอบเพื$ อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที$ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื$อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที$กรรมการใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที$เกี$ยวข้ องซึง$ จัดทําขึ >นโดยกรรมการ
• สรุ ปเกี$ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื$องของกรรมการและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที$ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที$มีสาระสําคัญที$เกี$ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที$อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนื$องหรื อไม่ ถ้ าผู้สอบบัญชีได้ ข้อ
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สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที$มีสาระสําคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีถงึ การเปิ ดเผย
ที$เกี$ยวข้ องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบ
บัญชีจะเปลี$ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของผู้สอบบัญ ชีขึน> อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญ ชีที$ได้ รับจนถึงวันที$ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มกิจการและบริ ษัทต้ องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื$อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื >อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที$ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที$
ควร
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที$เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี$ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุร กิ จ ภายในกลุ่ม กิ จ การเพื$ อ แสดงความเห็น ต่อ งบการเงิน รวม ผู้ส อบบัญ ชี รั บ ผิ ด ชอบต่อ การกํ าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของผู้สอบ
บัญชี
ผู้สอบบัญ ชีได้ สื$อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที$ได้ วางแผนไว้ ซึ$งรวมถึง
ประเด็นที$มีนยั สําคัญที$พบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่ องที$มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้ าหากผู้สอบบัญชีได้ พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้ ให้ คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที$เกี$ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สื$อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมด
ั>
ตลอดจนเรื$ องอื$นซึ$งผู้สอบบัญ ชี เชื$อว่ามี เหตุผลที$
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที$ผ้ สู อบบัญชีใช้ เพื$อป้องกันไม่ให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื$ องที$สื$อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้ พิจารณาเรื$ องต่างๆ ที$มีนยั สําคัญที$สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื$ องสําคัญในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้ อธิบายเรื$ องเหล่านี >ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี$ยวกับเรื$ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที$ยากที$จะเกิดขึ >น
ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื$อสารเรื$ องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชีเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสื$อสารดังกล่าว
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2. งบการเงิน รวม
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ

สินทรัพย์
สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน>
ลูกหนี >การค้ า และตั§ว เงินรั บ สุทธิ
ลูกหนี >กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินปันผลค้ า งรั บจากกิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินทดรองจ่า ยแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครื$ องจักร สุทธิ
สินทรั พย์อนุพนั ธ์การเงินที$ถึงกํา หนดภายในหนึ$งปี
เงินให้ กยู้ มื ระยะสั >นแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินให้ กยู้ มื ระยะสั >นแก่บริ ษัทอื$น
ค่า ใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ า ดินรอตัดบัญชีสว่ นที$หมุนเวียน สุทธิ
สินทรั พย์หมุนเวียนอื$น
รวมสิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น
สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
เงินให้ กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษัทอื$น
เงินปันผลค้ า งรั บจากกิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในการร่ ว มค้ า และบริ ษัทร่ ว ม
เงินลงทุนอื$น สุทธิ
อสังหาริ มทรั พย์เพือ$ การลงทุน สุทธิ
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรั พย์อนุพนั ธ์การเงิน
ค่า ใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ า ดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่า ความนิยม
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื$น
รวมสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

ร้ อยละ

454,944
14,055
214,178
386
40,503
471
83,750
26,102
2,363
6,651
18,690

6.52
0.20
3.07
0.01
0.58
0.01
1.20
0.37
0.03
0.10
0.27

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

45,022
116,252

0.65
1.67

55,900
115,839

0.85
1.77

58,314
140,563

0.84
2.04

1,023,367

14.68

1,026,462

15.66

1,183,460

17.14

439
23,010
184,096
22,888
891,031
47,974
1,838
1,283,841
107,890
541

0.01
0.33
2.64
0.33
12.78
0.69
0.03
18.41
1.55
0.01

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
1.53
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

727,739
1,826,113
524,330
307,972
5,949,702
6,973,069

10.44
26.19
7.52
4.42
85.32
100.00

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

11.43
28.80
8.01
3.51
84.34
100.00

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

หมายเหตุ: เพื$อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สําหรับปี
สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559”

หน้ า 250

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
หนีส5 ิน และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนีส5 ิน หมุน เวีย น
เงินกู้ ยมื ระยะสันจากสถาบั
>
นการเงิน
282,967
เจ้ าหนี >การค้ า
55,640
ดอกเบี >ยค้ างจ่าย
25,100
ค่าภาคหลวงค้ างจ่า ย
25,526
ค่าเปิ ดหน้ า ดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่า ย
85,073
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
24,053
ค่าใช้ จ่า ยผลประโยชน์พนักงานค้ า งจ่าย
71,188
หนี >สินอนุพนั ธ์การเงินที$ถึงกําหนดภายในหนึ$งปี
25,814
ส่วนของเงินกู้ ยมื ระยะยาวที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$งปี สุทธิ 329,811
ส่วนของหุ้นกู้ ที$ถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึ$งปี สุทธิ
หนี >สินหมุนเวียนอื$น
228,983
1,154,155
รวมหนีส5 ิน หมุน เวีย น
หนีส5 ิน ไม่ ห มุน เวีย น
เงินกู้ ยมื ระยะยาวจากบริ ษั ทอื$น
601
เงินกู้ ยมื ระยะยาว สุทธิ
1,383,558
หุ้นกู้ สุทธิ
1,187,804
หนี >สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ
216,228
สํารองค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
40,181
หนี >สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
80,299
หนี >สินอนุพนั ธ์การเงิน
83,045
หนี >สินอื$น
89,254
3,080,970
รวมหนีส5 ิน ไม่ ห มุน เวีย น
4,235,125
รวมหนีส5 ิน

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

4.06
0.80
0.36
0.37
1.22
0.34
1.02
0.37
4.73
3.28
16.55

230,459
36,652
27,140
16,884
116,653
12,045
64,358
28,560
185,070
58,176
273,585
1,049,582

0.01
19.84
17.03
3.10
0.58
1.15
1.19
1.28
44.18
60.74

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

ร้ อยละ

3.52
0.56
0.41
0.26
1.78
0.18
0.98
0.44
2.82
0.89
4.18
16.02
0.01
25.74
18.01
3.44
0.62
1.78
1.65
1.22
52.47
68.48

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

ร้ อยละ

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

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

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

หมายเหตุ: เพื$อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สําหรับปี
สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559”
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558

หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
31 ธันวาคม
ร้ อยละ
พ.ศ. 2557 ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 5,163,757,100 หุ้น มูลค่า ที$ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญ จํานวน 3,404,904,790 หุ้น
มูลค่าที$ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญ จํานวน 3,404,904,790 หุ้น
มูลค่าที$ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท)

149,298

100,834

100,834

ทุนที$ออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 4,937,170,022 หุ้น มูลค่า ที$ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น
มูลค่าที$ชําระแล้ว หุ้นละ 1 บาท
พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น
มูลค่าที$ชําระแล้ว หุ้นละ 1 บาท)

143,496

2.06

76,461

1.17

76,461

1.11

417,938

5.99

149,800

2.29

149,800

2.17

156

0.00

- สํารองตามกฎหมาย

93,565

1.34

79,358

1.21

76,967

1.11

- สํารองอื$น

36,107

0.52

53,628

0.82

20,592

0.30

1,748,310

25.07

1,767,948

26.98

1,936,491

28.05

(238,248)

(3.42)

(375,758)

(5.73)

(213,715)

(3.10)

2,201,324

31.57

1,751,437

26.73

2,046,596

29.65

536,620

7.70

313,729

4.79

339,021

4.91

รวมส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น

2,737,944

39.26

2,065,166

31.52

2,385,617

34.56

รวมหนีส5 ิน และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น

6,973,069

100.00

6,552,894

100.00

6,902,921

100.00

ส่วนเกินมูลค่า หุ้น
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื$นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที$ไม่มีอํา นาจควบคุม

หมายเหตุ: เพื$อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สําหรับปี
สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559”
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
สําหรับ ปี สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
พ.ศ. 2559

ร้ อยละ พ.ศ. 2558
ร้ อยละ พ.ศ. 2557
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
100.00 2,579,145
100.00 3,278,507
100.00
94.18 2,476,578
96.02 3,144,931
95.93
(62.99) (1,672,161) (64.83) (2,137,905) (65.21)
31.19
804,417
31.19 1,007,026
30.72
(7.51)
(227,810)
(8.83)
(276,384)
(8.43)
(6.68)
(167,003)
(6.48)
(174,166)
(5.31)
(9.13)
(238,852)
(9.26)
(302,774)
(9.24)
0.03
416
0.02
441
0.01
0.26
7,039
0.27
8,573
0.26
(1.34)
(61,207)
(2.37)
(5,039)
(0.15)
1.10
19,225
0.75
35,325
1.08
(0.50)
24,041
0.93
2,691
0.08
(5.31)
(122,595)
(4.75)
(120,926)
(3.69)
(0.11)
(7,602)
(0.29)
(10,615)
(0.32)
4.93
51,846
2.01
86,546
2.64
6.93
81,915
3.18
250,698
7.65
(2.88)
(98,453)
(3.82)
(69,741)
(2.13)

รายได้ร วม
2,398,889
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
2,259,208
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
(1,511,054)
กําไรขัน5 ต้น
748,154
ค่าใช้ จ่า ยในการขาย
(180,227)
ค่าใช้ จ่า ยในการบริ หาร
(160,136)
ค่าภาคหลวง
(218,904)
เงินปันผลรั บจากเงินลงทุนอื$น
728
ดอกเบี >ยรั บ
6,212
ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(32,246)
รายได้ ค่าบริ หารจัดการและอื$นๆ
26,317
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย$ น
(11,946)
ดอกเบี >ยจ่าย
(127,358)
ต้ นทุนทางการเงินอื$น
(2,722)
ส่วนแบ่งกํา ไรจากเงินลงทุนในการร่ ว มค้ า
118,370
กําไรก่ อ นภาษีเ งิน ได้
166,242
ภาษี เงินได้
(69,047)
กลับรายการสินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที$เกี$ยวข้ อง
กับภาษี การทําเหมืองถ่านหินและสินแร่ ในประเทศออสเตรเลีย
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับ ปี
97,195
4.05
รายการทีจะไม่ จ ัดประเภทรายการใหม่ เ ข้ าไปไว้ ใ นกําไรหรือ ขาดทุน ในภายหลัง
การวัดมูลค่า ใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,981
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื$นจากการร่ วมค้ า ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
(254)
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ เ ข้ าไปไว้ ใ นกํา ไร
หรือ ขาดทุน ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเผือ$ ขาย
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสีย$ งกระแสเงินสด
ส่วนแบ่งกํา ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื$นจากการร่ วมค้ า
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ผลต่า งของอัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า งบการเงิน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จ อืนสําหรับ ปี สุท ธิจ ากภาษี
กําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จ รวมสํา หรับ ปี
การแบ่ งปั น กําไร
ส่วนที$เป็ นของบริ ษั ทใหญ่
ส่วนที$เป็ นของส่วนได้ เสียที$ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งบัน กําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จ รวม
ส่วนที$เป็ นของบริ ษั ทใหญ่
ส่วนที$เป็ นของส่วนได้ เสียที$ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน )ต่อ หุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั >นพืนฐาน
>

(16,538)

(0.64)

(24,232)
156,725

2,229
-

(9,098)
-

1,109
19,261

(153)
639

(1,219)
(2,650)

(1,094)
(55,063)
(35,787)
63,135

(34,588)
(128,869)
(162,971)
(177,280)

(93,151)
(97,020)
50,607

47,483
49,712
97,195

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

82,735
73,990
156,725

21,620
41,515
63,135

(202,606)
25,326
(177,280)

(20,754)
71,361
50,607

0.013

(0.017)

0.032

(0.74)
4.78

หน้ า 253

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
งบกระแสเงิน สด
สําหรับ ปี สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรั บปี ก่อนภาษี เงินได้
ปรั บกระทบกําไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดรั บ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
- ค่าเสือ$ มราคาและตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่า ยตัดจ่าย
- ตัดจํา หน่า ยโครงการระหว่างพัฒนา
- ตัดจํา หน่า ยที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ค่าเผือ$ การด้ อยค่าที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
- กลับรายการค่าเผือ$ การด้ อยค่าของที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ตัดจํา หน่า ยบริ จาคอสังหาริ มทรั พย์เพือ$ การลงทุน
- ค่าเผือ$ การด้ อยค่าอสังหาริ มทรั พย์เพือ$ การลงทุน
- ตัดจํา หน่า ยเงินลงทุนอื$น
- ค่าเผือ$ หนี >สงสัยจะสูญ
- (กลับรายการ)ค่าเผือ$ การลดลงของมูลค่าถ่านหิน
- ค่าเผือ$ การเคลือ$ นไหวช้ าของอะไหล่และวัสดุเครื$ องจักร
- ดอกเบี >ยจ่าย
- ต้ นทุนทางการเงินอื$น
- ดอกเบี >ยรั บ
- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
- เงินปันผลรั บจากเงินลงทุนอื$น
- (กํา ไร)ขาดทุนจากการจําหน่า ยเงินลงทุนอื$น
- กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรั พย์เพือ$ การลงทุน
- (กํา ไร)ขาดทุนจากการจําหน่า ยที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
- กําไรทางบัญชีที$เกิดจากการรวมธุรกิจที$ดําเนินการสําเร็ จเป็ นขั >น
- ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงินที$ยงั ไม่เกิดขึ >นจริ ง
- กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลีย$ นที$ยงั ไม่เกิดขึ >นจริ ง
กระแสเงินสดก่อนการเปลีย$ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลีย$ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซื >อธุรกิจ)
- ลูกหนี >การค้ า
- ลูกหนี >กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
- สินค้ า คงเหลือ
- อะไหล่และวัสดุเครื$ องจักร
- สินทรั พย์หมุนเวียนอื$น
- ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี
- สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื$น
- เงินให้ กยู้ มื แก่พนักงาน
- เจ้ าหนี >การค้ า
- ค่าเปิ ดหน้ า ดินและค่า ขนถ่านหินค้ า งจ่าย
- ค่าภาคหลวงค้ า งจ่าย
- สํารองค่า ใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- หนี >สินหมุนเวียนอื$น
- หนี >สินอื$น
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี >ย
- การจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

166,242

81,915

250,698

182,122
868
1,511
424
44
127,358
2,722
(6,212)
(118,370)
(728)
108
21
(60,823)
96,232
391,519

188,196
399
(12)
14
81
240
3,484
2,270
122,595
7,602
(7,039)
(51,846)
(416)
(104)
(669)
(537)
12,539
(27,440)
331,272

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

(29,704)
(177)
339
53,502
(3,272)
7,750
13,254
5,564
147
30,304
(31,580)
8,642
10,623
(48,466)
7,669
416,114
(129,398)
(144,611)
142,105

105,412
46
(799)
35,992
5,001
24,115
48,975
43,633
66
1,073
(48,184)
4,011
(18,201)
(44,875)
1,352
488,889
(122,937)
(111,693)
254,259

(31,879)
(64)
(11)
(19,589)
5,141
5,117
43,750
(54,532)
(17,882)
(770)
(22,750)
6,928
7,345
(3,921)
402,193
(111,021)
(97,484)
193,688
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
งบกระแสเงิน สด
สําหรับ ปี สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรั บ(จ่าย)สุทธิส ําหรั บเงินลงทุนระยะสัน>
เงินสดรั บจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสั >นแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสันแก่
> กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินสดรั บจากเงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เงินสดรั บจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสั >นแก่บริ ษัทอื$น
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสันแก่
> บริ ษั ทอื$น
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษัทอื$น
เงินสดจ่า ยเพือ$ เพิม$ สัดส่ว นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดรั บจากการจํา หน่า ยเงินลงทุนอื$น
เงินสดจ่า ยสําหรั บซื >อเงินลงทุนอื$น
เงินสดจ่า ยเพือ$ เพิม$ เงินลงทุนในการร่ ว มค้ า
เงินสดจ่า ยเพือ$ ซื >อที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรั บจากการจํา หน่า ยอสังหาริ มทรั พย์เพือ$ การลงทุน
เงินสดรั บจากการจํา หน่า ยที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่า ยล่ว งหน้ าเพือ$ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ดอกเบี >ยรั บ
เงินสดรั บจากเงินปันผลจากกิจการร่ วมค้ า
เงินสดรั บจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื$น
เงินสดรั บสุทธิจากการซื >อธุรกิจ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจากเงินกู้ ยมื ระยะสั >นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่า ยคืนเงินกู้ ยมื ระยะสันจากสถาบั
>
นการเงิน
เงินสดจ่า ยสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรั บจากเงินกู้ ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่า ยคืนเงินกู้ ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่า ยสําหรั บต้ นทุนทางการเงินอื$น
เงินสดรั บจากหุ้นกู้
เงินสดจ่า ยคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่า ยเพือ$ ซื >อหุ้นทุนซื >อคืน
เงินสดรั บจากการเพิม$ ทุนจดทะเบียน
เงินสดรั บจากการเพิม$ ทุนจดทะเบียนจากส่ว นได้ เสียที$ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษั ทย่อย
เงินสดจ่า ยเพือ$ เพิม$ สัดส่ว นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่า ยสําหรั บหุ้นทุนซื >อคืนของบริ ษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นของบริ ษัท
เงินปันผลจ่ายให้ แก่สว่ นได้ เสียที$ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลงสุทธิ
กํา ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย$ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันปลายปี
รายการทีมิใ ช่ เ งิน สด
รายการที$มิใช่เงินสดที$มีสาระสําคัญ ณ วันที$ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
เจ้ า หนี >อื$นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื >อที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ว นได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า เพิม$ ขึ >นจากการแปลงเงินปันผลค้ า งรั บ
สิง$ ตอบแทนสุทธิที$โอนให้ ส ําหรั บการซื >อธุรกิจ
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า เพิม$ ขึ >น
เงินให้ กยู้ มื ระยะสันแก่
> บริ ษัทอื$นและดอกเบี >ยค้ า งรั บลดลง
เจ้ าหนี >อื$นจากการซื >อธุรกิจ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

41,653
3,666
(5,716)
1,949
(4,729)
17,688
(57,253)
(24,125)
1,191
(29,113)
(232,594)
(175,813)
4,339
(25,778)
5,452
67,771
728
(110,414)
(521,098)

(18,438)
(5,216)
2,534
(23,062)
275
(2,000)
611
(155)
(152,234)
(197,455)
122
22,850
(10,195)
7,037
45,406
416
339
(329,165)

(20,000)
(2,124)
2,767
(6,158)
(6,713)
(214,729)
24,636
8,523
93,084
441
(120,273)

1,223,664
(1,176,095)
(6,697)
78,598
(228,220)
(3,062)
(59,843)
335,173

467,519
(299,385)
(7,194)
256,461
(222,647)
(5,499)
111,989
(69,993)
-

277,123
(362,831)
(7,349)
734,347
(763,669)
(11,420)
246,070
(68,074)
-

380,651
(1,500)
(19,211)
(71,823)
(13,749)
437,886
58,893
(75)
396,126
454,944

(91,810)
(49,355)
90,086
15,180
(10,028)
390,974
396,126

(96,120)
(70,023)
(121,946)
(48,486)
(6,456)
445,916
390,974

22,537
-

33,927
-

18,896
17,470

3,750

1,788
2,132
-

-
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3. อัต ราส่ วนทางการเงิน
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
สําหรับ ปี สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 และ 2557
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

0.89
0.59
0.38
11.28
31.92
13.70
26.27
32.75
10.99
47.19

0.98
0.61
0.48
10.05
35.83
10.74
33.53
45.16
7.97
61.38

1.18
0.73
0.36
10.70
33.64
12.84
28.03
39.67
9.07
52.59

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
(%)
อัตรากําไรขันต้
> น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตรากําไรอื$น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)

33.12
14.54
5.82
1.27
1.98
1.98

32.48
3.31
3.98
4.91
(1.66)
(1.92)

32.02
8.13
4.00
1.04
2.53
3.39

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(เท่า)
อัตราหมุนของสินทรัพย์

0.70
18.64
0.35

(0.64)
11.58
0.38

1.18
21.76
0.47

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
(เท่า)
อัตราส่วนหนี >สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี >ย
(%)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

1.55
0.99
5.33
148

2.17
1.40
5.89
n.a

1.89
1.18
5.50
116

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี >การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี >เฉลี$ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี$ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี >
ระยะเวลาชําระหนี >
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
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14. การวิเ คราะห์ แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ
14. คําอธิบ ายและการวิเ คราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งานของฝ่ ายบริห าร

1.

ภาพรวมผลการดําเนิน งานของบริษัท ผู้ผ ลิต ถ่ านหิน ในอุต สาหกรรมถ่ านหิน
ราคาตลาดของถ่านหินเริ$ มปรับตัวเพิ$มขึ >นอย่างต่อเนื$องตังแต่
> เดือน กรกฎาคม 2559 นับจากที$ราคาถ่านหินได้
ลดลงอย่างต่อเนื$องตังแต่
> กลางปี 2556 จากรู ปแสดงด้ านล่าง ที$แสดงให้ เห็นถึงอัตรากําไรจากการดําเนินธุรกิจ
ในกลุม่ ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในแต่ละประเทศและดัชนีราคาตลาดถ่านหินในช่วงที$ผ่านมา

Global Coal : Newc Index US$ per ton (from 1 Jan 13 to 31 Dec 16)
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2.

การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน ของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบสําหรับปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุป
ได้ ดงั นี >
งบกําไรขาดทุน รวมสําหรับ สําหรับ ปี สิน5 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558

สรุ ป ผลการดําเนิน งานรวม
(หน่ วย: ล้ านเหรียญสหรัฐ)
รายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริก าร
ต้ น ทุน ขายและการให้ บ ริก าร
กําไรขัน5 ต้ น
ค่ าใช้ จ่ ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ ายในการบริห าร
ค่ าภาคหลวง
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงิน ลงทุน ในการร่ วมค้ า
รายได้ (ค่ าใช้ จ่ าย)อืน
ต้ น ทุน ทางการเงิน
กําไรก่ อ นภาษีเ งิน ได้
ภาษีเ งิน ได้
กําไร(ขาดทุน )สุท ธิส าํ หรับ ปี
ส่ วนของบริษัท ใหญ่
ส่ วนได้ เ สียทีไม่ มอี าํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน ) ต่ อ หุ้น (หน่ วย: เหรียญสหรัฐ)

ปี 2559

ปี 2558

2,259
(1,511)
748
(180)
(160)
(219)
118
(11)
(132)
166
(69)
97
47
50
0.013

2,477
(1,672)
805
(228)
(167)
(239)
52
(11)
(131)
81
(98)
(17)
(43)
26
(0.017)

2.1 รายได้ จากการขายรวมจํานวน 2,259 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 79,737 ล้ านบาท) ลดลงจากปี ก่อนจํานวน
218 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที$ปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื$อง โดยมีรายละเอียดดังนี >
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• รายได้ จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 2,063 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 91 ของรายได้ จาก
การขายรวม โดยแยกเป็ น
2559
2558
- รายได้ จ ากการขายถ่ านหิ น จากแหล่งผลิต ใน
(ล้ าน
(ล้ าน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,403 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
รายได้
เหรี ย ญสหรัฐ) เหรี ย ญสหรัฐ)
- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน
2,063
2,285
ธุรกิจถ่านหิน
ประเทศออสเตรเลีย 660 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
155
169
ธุรกิจไฟฟ้า ไอนํ >า
15
• รายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าไอนํ >าและอื$นๆ จํานวน ก๊ าซ
26
22
อื$นๆ
181 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของรายได้
2,259
2,477
• รายได้ จากธุรกิ จก๊ าซ จํ านวน 15 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ รวม
ได้ ถกู นํามารวมเป็ นส่วนหนึง$ ของผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทตังแต่
> ปลายไตรมาสที$ 1 ของปี นี >
ธุร กิจ ถ่ านหิน
2559
ปริ ม าณขาย
(ล้ านตัน )

2558
ปริ ม าณขาย
(ล้ านตัน )

2559
ราคาเฉลีย
ต่ อ ตัน

2558
ราคาเฉลีย
ต่ อ ตัน

2559
ต้ น ทุน เฉลีย
ต่ อ ตัน

2558
ต้ น ทุน เฉลีย
ต่ อ ตัน

26.83

28.16

US$52.45

US$58.35

US$32.16

US$37.43

13.20

12.99

A$67.31

A$65.90

A$51.70

A$49.41

40.03

41.15

แหล่ งผลิต
เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย
รวม

• ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2559 จํานวน 40.03 ล้ านตัน ลดลง •.•• ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3 เป็ น
ผลสุท ธิ จากการลดลงของปริ ม าณการขายของเหมื อ งในสาธารณรัฐ อิ น โดนี เซี ย จํ า นวน 1.33 ล้ านตัน
ในขณะที$ประเทศออสเตรเลีย เพิ$มขึ >นจํานวน 0.21ล้ านตัน
• ราคาขายถ่านหินเฉลี$ยสําหรับปี 2559 เท่ากับ 51.53 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตันเปรี ยบเทียบกับราคาขายถ่านหินเฉลี$ย
สําหรับปี 2558 เท่ากับ 55.53 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงร้ อยละ 7.20 ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายถ่านหินเฉลี$ย
ของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที$ลดลง อันเป็ นผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที$ปรับตัวลดลงในช่วง 9 เดือน
แรกของปี นี >
ราคาขายถ่านหินเฉลี$ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีราคาขายเฉลี$ยต่อตันเท่ากับ 67.31 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย เปรี ย บเที ย บกับ ราคาขายเฉลี$ย ต่อ ตัน สํ าหรั บ ปี 2558 เท่ ากับ 65.90 เหรี ย ญออสเตรเลี ย
เพิ$มขึ >นจากปี ก่อน 1.41 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน เป็ นผลจากการสุทธิจากการปรับราคาขายของสัญญา
ขายถ่านหินในประเทศที$สงู ขึ >น และการขายถ่านหินส่งออกที$ลดลงอันเป็ นผลจากการลดลงของราคาตลาด
ของถ่านหิน เมื$อเทียบกับปี ก่อน
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เหมือ งถ่ านหิน ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ปริ ม าณขายถ่ านหิน
(ล้ านตัน )
2559

ราคาขายเฉลีย
(เหรี ย ญออสเตรเลีย ต่ อ ตัน )

2558

2559

2558

ขายในประเทศ

8.37

8.03

60.89

56.88

ขายส่งออก

4.83

4.97

78.43

80.48

รวม

13.20

13.00

67.31

65.90

ราคาขายเฉลี$ ย ของถ่ า นหิ น ในประเทศ ที$ 60.89 เหรี ย ญออสเตรเลีย ต่ อ ตัน เพิ$ ม ขึน> จํ า นวน 4 เหรี ย ญ
ออสเตรเลีย เป็ นผลจากสัดส่วนการขายภายใต้ สญ
ั ญาขายถ่านที$ราคาสูงมีมากกว่าเนื$องจากสัญญาขาย
เดิม (Legacy contracts) ที$มีราคาตํ$าได้ ทยอยหมดสัญญาลง ด้ านการขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลี$ย
ที$ 78.43 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจํานวน 2.05 เหรี ยญออสเตรเลีย อันเป็ นผลจากราคาตลาดของ
ถ่านหินที$ลดลงในระหว่างปี สุทธิกับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรี ยญ
สหรัฐฯ เมื$อเทียบกับปี ก่อน (อัตราแลกเปลี$ยนเฉลี$ยของเงินเหรี ยญออสเตรเลียต่อเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี
2559 เท่ากับ 0.74 ( ปี 2558: เท่ากับ 0.75 )
ธุร กิจ ไฟฟ้ า
รายได้ จากการขายไฟฟ้า

รายได้ จากการขายไอนํ >าและอื$นๆ

(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)

(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)

2559

2558

2559

2558

โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่วม (CHP)

90.45

105.36

63.23

60.08

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2.93

-

-

-

รวม

93.38

105.36

63.23

60.08

รายได้ จากการขายไฟฟ้าและไอนํ >าของ 3 โรงไฟฟ้า CHP ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน •¥•.¨¡ ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลงจํานวน ••.¢¨ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากราคาขายไฟฟ้า
และไอนํ >าที$ลดลงจากปี ก่อน โดยที$ราคาขายไฟฟ้าเฉลี$ยที$ 0.36 หยวนต่อกิ โลวัตต์ชั$วโมง (ปี 2558: 0.39
หยวนต่อกิโลวัตต์ชวั$ โมง) และราคาขายไอนํ >าเฉลีย$ ที$ 90 หยวนต่อตัน (ปี 2558: 97 หยวนต่อตัน) การลดลง
เป็ นผลจากราคาที$ลดตํ$าลงของถ่านหินที$เป็ นเชื >อเพลิงหลัก
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2.2 ต้ นทุนขายรวม 1,511 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง •¨• ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 10 เป็ นผลจากปริ มาณขาย
ถ่านหินและต้ นทุนเฉลี$ยต่อตันที$ลดลง ต้ นทุนเฉลี$ยต่อตันของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง 5.27 เหรี ยญ
สหรัฐ ส่วนใหญ่ เกิ ดจากต้ นทุนของนํา> มันเชื อ> เพลิงที$ลดลง โดยต้ นทุนเฉลี$ยต่อลิตรของนํา> มันเชื อ> เพลิงในปี นี >
เท่ากับ 0.42 เหรี ยญสหรัฐ (ปี 2558: ต้ นทุนเฉลีย$ ต่อลิตร 0.53 เหรี ยญสหรัฐ)

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

ต้ นทุนเฉลี$ยต่อตันของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ$มขึ >น 2.29 เหรี ยญออสเตรเลีย เมื$อเทียบกับปี ก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดจากจํานวนถ่านหินที$ผลิตได้ ในปี นี > ลดลง 0.68 ล้ านตันเทียบกับปี ก่อนหน้ า จึงทําให้ ต้นทุนต่อตันสูงกว่า
(ปริ มาณผลิตของปี 2559 ต่อ 2558 เท่ากับ 12.36 ล้ านตัน ต่อ 13.04 ล้ านตัน)
กําไรขันต้
> นรวมจํานวน 748 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 57 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 7 อัตราส่วนการทํากําไร
ขันต้
> นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 33 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไร
ขันต้
> นร้ อยละ 33 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
> นร้ อยละ 35 (ปี 2558 : อัตราส่วนการทํากําไรขันต้
> นต่อยอดขาย
รวม คิดเป็ นร้ อยละ 32 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
> นร้ อยละ 32 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
> นร้ อยละ
36) การลดลงของอัต รากํ าไรขัน> ต้ น ของธุรกิ จ ถ่ านหิ น เป็ น ผลสุท ธิ ข องการปรั บ ตัว ลดลงของราคาถ่ านหิ น ใน
ตลาดโลก และการลดลงของต้ นทุนตามที$ได้ อธิบายไว้ ในข้ อ 2.1 และ 2.2 การลดลงของราคาตลาดถ่านหินส่งผล
ให้ ต้นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที$ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื >อเพลิงลดลง อย่างไรก็ตามอัตรากําไรขันต้
> นของธุรกิจฟ้าลดลงจากปี
ก่อน เนื$องจากการลดลงของอัตราค่าไฟฟ้าและไอนํ >า ตลอดจนการเพิ$มขึ >นของต้ นทุนผลิตอันเนื$องมาจากราคา
ถ่านหินที$เป็ นเชื >อเพลิงหลักได้ ขยับตัวเพิ$มสูงขึ >นในช่วงไตรมาสที$ “ ของปี
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย 180 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 48 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 21 เป็ นผลจากปริ มาณ
ขายถ่านหินส่งออกที$ลดลง และการประหยัดของค่าใช้ จา่ ยจากโครงการลดต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยทีต$ อ่ เนื$องจากปี
ก่อน
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวม 160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 4 เป็ นผลสุทธิจาก
การเพิม$ ขึ >นของค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพที$เกี$ยวข้ องกับการที$บริษัทย่อยแห่งหนึง$ ทําโครงการเสนอขายหุ้นแก่
สาธารณะในระหว่างปี จํานวน ¥ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการลดลงของค่าใช้ จา่ ยอันเนื$องจากโครงการลดต้ นทุน
และค่าใช้ จา่ ยที$ตอ่ เนื$องจากปี ก่อน
ค่าภาคหลวงรวม 219 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 8 เป็ นผลจากราคาขายถ่าน
หินที$ลดลงจากปี ก่อน
การรับรู้ผลกําไรของบริ ษัทร่ วมจํานวน 118 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นผลสุทธิจากการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน
58 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รับรู้ผลกําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและ เหมือง Phu Fai จํานวน 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และรับรู้
ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอื$นๆ จํานวน 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การรับรู้ ผลกําไรของบริ ษัทร่ วมเพิ$มขึ >น 66 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 127 เทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิด
จากการรั บ รู้ ส่ว นแบ่ งกํ าไรจากโรงไฟฟ้ า หงสา และเหมื อ ง Phu Fai ที$ เพิ$ ม ขึน> จํ า นวน 47 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
เนื$องจากได้ มีการดําเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้ วทัง> 3 หน่วยผลิต ในขณะที$มีเพียง 2 หน่วยผลิตที$เริ$ มดําเนินงานใน
เชิงพาณิ ชย์ในช่วงปลายปี ก่อน อีกทังรั
> บรู้ ส่วนแบ่งกําไรที$เพิ$มขึ >นของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
และอื$นๆ จํานวน 22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื$องจากราคาถ่านหินที$ปรับตัวสูงขึ >นในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี นี > สุทธิ
กับการรับรู้สว่ นแบ่งกําไรที$ลดลงของ BLCP จํานวน 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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2.8 ค่าใช้ จา่ ยอื$นๆ จํานวน 11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐประกอบด้ วย
2.8.1 รายได้ ดอกเบี >ยรับ จํานวน 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.8.2 ขาดทุนจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน 32 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง$ ประกอบด้ วย
ผลขาดทุนที$เกิดขึ >นจริ ง จํานวน 31 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการสัญญาซือ> ขายถ่านหินและ
นํ >ามันล่วงหน้ า 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัญญาแลกเปลี$ยนอัตราดอกเบี >ย 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และสัญญาซื >อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจํานวน 17 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ผลขาดทุนที$ยงั ไม่เกิดขึ >นจริ ง จํานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นจํานวนสุทธิจากผลขาดทุนจาก
การเปลี$ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื >อขายถ่านหินและนํ >ามันล่วงหน้ า จํานวน 2.52
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ กําไรจากสัญญาแลกเปลีย$ นอัตราดอกเบี >ย และสัญญา Cross Currency
Swap จํานวน 0.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 0.35 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามลําดับ
2.8.3 ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย$ น จํานวน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ$งเป็ นผลสุทธิของกําไรจากอัตรา
แลกเปลี$ย นที$ เกิ ด ขึน> จริ งในระหว่า งปี จํ า นวน 6 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ กับ ผลขาดทุน จากอัต รา
แลกเปลี$ยนที$ยงั ไม่เกิดขึ >นจริ ง ณ วันสิ >นปี จํานวน 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื$องจากการแข็งค่าขึ >น
ของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ เมื$อเทียบกับปี ก่อน
2.8.4 รายได้ คา่ บริ หารจัดการและอื$นๆ จํานวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.9 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 69 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 29 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.9.1 เพิ$มขึ >นจํานวน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื$องจากกําไรจากการดําเนินงานที$เพิ$มขึ >น
2.9.2 ลดลงจํานวน 16 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการเพิ$มขึ >นสุทธิของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
2.9.3 ลดลงจํ านวน 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื$ อ งจากในปี ก่อ นมี ภ าษี หัก ณ ที$จ่ าย จากเงิ นปั นผลรั บ
จํานวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง$ ไม่มีในปี นี > และการปรับปรุงภาษี ที$เกี$ยวข้ องกับค่าวิจยั และพัฒนา
ของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียเพิ$มขึ >น จํานวน 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.10 กํ าไรสุทธิ รวมสําหรับ ปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํ านวน 47 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ เพิ$ มขึน> จากปี ก่ อน
จํานวน 90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
กําไรต่อหุ้นขันพื
> >นฐานเท่ากับ 0.013 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า 0.462 บาทต่อหุ้น (ปี 2558: เท่ากับ
(0.017) เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า (0.594) บาทต่อหุ้น)

หน้ า 262

3.

งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 เปรียบเทียบกับ งบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที 31
ธัน วาคม 2558
3.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 6,973 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 420 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมื$อเทียบกับปี ก่อน โดยมี
รายละเอียดของการเพิ$มขึ >นและลดลงที$มีสาระสําคัญดังนี >
เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 455 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิม$ ขึ >น 59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อย
ละ 16 (ดูคําอธิบายในข้ อ 4 เรื$ องงบกระแสเงินสดรวม)
เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการทีเ$ กี$ยวข้ อง ที$กําหนด
ชําระภายในปี และที$กําหนดชําระมากกว่า 1 ปี
จํานวน 225 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นเงินปั นผลค้ างรับ
จากบริษัทร่วมค้ าซึง$ ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ
เพิ$มขึ >น 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเป็ นผลสุทธิจากการรับรู้
รายได้ เงินปั นผลค้ างรับจากการประกาศจ่ายปั นผล
เพิ$มเติมในระหว่างปี จํานวน 103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และการรับเงินปั นผลจํานวน 54 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย$ น จากการแปลง
ค่า ณ วันสิ >นปี จํานวน 46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและระยะยาวแก่
>
บริ ษัทอื$น จํานวน 19 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ •• ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็ นเงินให้ ก้ แู ก่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง$
โครงการดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการโอนกรรมสิทธิŒมายังกลุม่ บริษัท
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ าจํานวน 891 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 247 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ
38 จากการลงทุนเพิ$มในโรงไฟฟ้าหงสา จํ านวน 200 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในสาธารณรัฐประชาชนจี น
จํานวน 23 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และในประเทศสิงคโปร์ จํานวน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการรับรู้ ส่วน
แบ่งกําไรจากบริ ษัทร่ วมค้ าสุทธิกับเงินปั นผลรับเป็ นจํานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า ณ วันสิ >นปี จํานวน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจํานวน 1,284 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 104 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จาก
การลงทุน เพิ$ ม ในเครื$ องจัก รและอุป กรณ์ ของเหมื อ งถ่ านหิ น ในสาธารณรั ฐอิ น โดนี เซีย และประเทศ
ออสเตรเลียจํานวน 107 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การซื >อธุรกิจเพิ$ม จํานวน 181 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สุทธิกบั การ
ตัด จํ าหน่าย จํ านวน 5 ล้ า นเหรี ยญสหรัฐ การบัน ทึกค่าเสื$อมราคาจํ านวน 154 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ
รวมถึงกําไรจากอัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า ณ วันสิ >นปี จํานวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินลงทุนอื$น สุทธิจํานวน “¡ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น •¡ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นการลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ ปุ่นในรู ปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement
เพิ$มขึ >นจํานวน 24 ล้ านเหรี ยญ กําไรจากการเปลีย$ นแปลงในมูลค่ายุติธรรม จํานวน • ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
สุทธิกับการจําหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี จํานวน 0.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการจัดประเภทรายการ
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ใหม่เป็ นเงินลงทุนระยะสันจํ
> านวน • ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี$ยนจากการ
แปลงค่า ณ วันสิ >นปี และอื$นๆ จํานวน 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื$น จํานวน •¤¡ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากภาษี จ่ายล่วงหน้ าของบริ ษัท
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน •œ¥ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เงินจ่ายล่วงหน้ าสําหรับโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปนที
ุ่ $อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโครงการจํานวน •¢ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
3.2 หนี >สินรวมจํานวน 4,235 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 253 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมื$อเทียบกับหนี >สินรวมปี ก่อน โดยมี
รายละเอียดของการเพิ$มขึ >นและลดลงที$มีสาระสําคัญดังนี >
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
>
นการเงิน จํานวน 283 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จาก
การกู้เงินเพิ$มจํานวน •,••“ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ชําระคืนเงินกู้จํานวน •,176 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า ณ วันสิ >นปี จํานวน ¥ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที$ถึงกําหนดชําระในหนึง$ ปี จํานวน 330 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพิ$มขึ >น 145 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 78 เป็ นผลสุทธิจากการจัดประเภทรายการเงินกู้ยืมระยะยาวเป็ นเงินกู้ยืม
ระยะยาวที$ถงึ กําหนดชําระในหนึง$ ปี จํานวน 367 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวที$
ถึงกําหนดจํานวน 225 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า ณ วัน
สิ >นปี และอื$นๆ จํานวน • ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ส่วนของหุ้นกู้ที$ถงึ กําหนดชําระในหนึง$ ปี ลดลงจํานวน 58 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นผล
จากการจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ที$ถงึ กําหนดในระหว่างปี และไม่มีสว่ นของหุ้นกู้ที$ถงึ กําหนดชําระภายในอีก 12
เดือนข้ างหน้ า
ค่าเปิ ดหน้ าดินและขนถ่านหินค้ างจ่ายจํานวน 85 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจํานวน 32 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขุดขนและค่าขนส่งถ่านหินของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,384 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจํานวน 303 ล้ านเหรี ยญสหรัฐโดยเป็ นผลสุทธิ
จากการกู้เงินเพิ$มจํานวน 78 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการชําระคืนเงินกู้ยืมจํานวน 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจัดประเภทรายการเงินกู้ยืมระยะยาวเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ$ ึงกําหนดชําระในหนึง$ ปี จํานวน 367
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมทังมี
> ผลกําไรจากอัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า ณ วันสิ >นปี จํานวน • ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และ ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัด
บัญชี จํานวน 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตามลําดับ
หุ้นกู้จํานวน 1,188 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >นจํานวน 8 ล้ านเหรียญสหรัฐ เกิดจากผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า ณ วันสิ >นปี ทงจํ
ั > านวน
หนี >สินอนุพนั ธ์การเงินจํานวน 83 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากรายการขาดทุนที$ยงั ไม่เกิดขึ >นจริ ง จากการ
ปรับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิ >นปี ซึง$ ประกอบ ด้ วยขาดทุนจากสัญญา
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แลกเปลีย$ นอัตราดอกเบี >ย จํานวน 12 ล้ านเหรี ยญสัญญา Cross Currency Swap จํานวน 71 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 2,738 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 673 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นผลจาก
เพิ$มขึ >นจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี จํานวน 49 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เพิ$มขึ >นจากการเพิม$ ทุน จํานวน 335 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เพิ$มขึ >นจากส่วนได้ เสียที$ไม่มีอาํ นาจควบคุม จํานวน “• ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เพิ$มขึ >นจากการเปลีย$ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อย จํานวน •¨¤ ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ลดลงจากเงินปั นผลจ่าย จํานวน ¡¨ ล้ านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยที$แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศ และอื$นๆ
จํานวน •¢ ล้ านเหรียญสหรัฐ
3.4 อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ของบริ ษัท ณ วันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สําหรับงบแสดง
ฐานะการเงินรวมเท่ากับ 0.99 เท่า (วันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558: 1.35 เท่า)
4.

งบกระแสเงิน สดรวม สําหรับปี สิน5 สุดวัน ที 31 ธัน วาคม 2558 เปรียบเทียบกับปี สิน5 สุดวัน ที 31ธัน วาคม 2557
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2559 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิเพิม$ ขึ >นจากวันที$ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 จํานวน 59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (รวมผลกําไรของอัตราแลกเปลีย$ นจากการแปลงค่า จํานวน 0.1 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ) โดยแยกเป็ น
4.1 เงินสดสุทธิได้ มาจากการดําเนินงาน 142 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีกิจกรรมดําเนินงานสําคัญดังนี >
รับเงินจากการขายถ่านหิน จํานวน 2,448 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายชําระเจ้ าหนี > จํานวน 1,359 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายดอกเบี >ยจํานวน 129 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 145 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายค่าภาคหลวงจํานวน 210 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
อื$นๆ จํานวน 605 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
4.2 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 521 ล้ านเหรี ยญสหรัฐมีสาระสําคัญดังนี >
ลงทุนในเครื$ องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน 201 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ลงทุนเพิ$มในเงินลงทุนอื$น กิจการร่วมค้ าและเงินลงทุนระยะสัน> จํานวน 262 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ลงทุนเพิ$มในการซื >อธุรกิจ จํานวน 110 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายเงินกู้แก่บริ ษัทที$เกี$ยวข้ องและบริ ษัทอื$น จํานวน 92 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินรับจากเงินปั นผลจากกิจการร่ วมค้ า จํานวน 68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินรับจากเงินลงทุนระยะสัน> จํานวน 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินรับจากดอกเบี >ยรับและอื$น ๆ จํานวน 34 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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4.3 เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 438 ล้ านเหรี ยญสหรัฐประกอบด้ วย
เงินสดรับจากการเพิม$ ทุน จํานวน 335 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินสดรับจากการเพิม$ ทุนจดทะเบียนจากส่วนได้ เสียที$ไม่มีอาํ นาจควบคุม 381 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสันและระยะยาวจากธนาคาร
>
จํานวน 1,302 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายเงินปั นผล จํานวน 86 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายเงินสําหรับการซื >อหุ้นคืนของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง$ จํานวน 19 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน> ระยะยาวจากธนาคารและหุ้นกู้ จํานวน 1,475 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

5. สรุ ป ความเห็น ของฝ่ ายบริห าร
งบการเงินรวมในปี 2559 รายงานกําไรสุทธิจํานวน 47 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ กําไรสุทธิฟืน> ตัวขึ >นจากขาดทุนสุทธิจํานวน 43 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯในปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นการปรับตัวดีขึ >นจากธุรกิจถ่านหินเป็ นหลัก กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงินคิดเป็ น 59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับขาดทุนจํานวน 67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า กําไรสุทธิ
ในปี 2559 ยังได้ รวมค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ฯ จํานวน 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง$ เป็ นจํานวนภาษี ที$ต้องจ่ายเพิ$มหลังจากบรรลุ
ข้ อตกลงร่วมกันสําหรับประเด็นข้ อโต้ แย้ งทางภาษี ที$มีมายาวนานในประเทศออสเตรเลียนับตังแต่
> ก่อนปี 2553
กําไรก่อนหักดอกเบี >ย ภาษี และค่าเสือ$ มราคา (EBITDA) คิดเป็ น 540 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิม$ ขึ >นร้ อยละ 15 จากปี
ก่อนหน้ า ประกอบด้ วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหินซึง$ ปรับสูงขึ >นเป็ น 378 ล้ านเหรี ยญสหรัฐหรื อเพิ$มขึ >นร้ อยละ 8 จากปี
ก่อนหน้ า EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 155 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง$ ปรับเพิ$มขึ >นร้ อยละ 31 จากปี ก่อนหน้ า และ
EBITDA จากธุรกิจก๊ าซ จํานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ในไตรมาส 4/2559 กําไรสุทธิคิดเป็ น 43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในไตรมาสก่อน
หน้ าและเทียบกับขาดทุนสุทธิจํานวน 41 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี กอ่ นหน้ า
กําไรก่อนหักดอกเบี >ย ภาษี และค่าเสือ$ มราคา (EBITDA) ในไตรมาส 4/2559 คิดเป็ น 216 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิ$มขึ >น
ร้ อยละ 88 จากไตรมาสก่อนหน้ าและเพิ$มขึ >นร้ อยละ 88 จากปี ก่อนหน้ า ประกอบด้ วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหินซึง$
ปรับสูงขึ >นเป็ น 168 ล้ านเหรี ยญสหรัฐหรื อเพิ$มขึ >นร้ อยละ 89 จากไตรมาสก่อนหน้ าและเพิ$มขึ >นร้ อยละ 129 จากปี ก่อน
หน้ า ในขณะที$ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าคิดเป็ น 45 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิ$มขึ >นร้ อยละ 98 จากไตรมาสก่อนหน้ าและ
เพิ$มขึ >นร้ อยละ 10 จากปี ก่อนหน้ าและ EBITDA จากธุรกิจก๊ าซ จํานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 10 จากไตรมาส
ก่อนหน้ า
ราคาตลาดถ่านหินที$ฟืน> ตัวในช่วงปลายปี 2559 โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2559 มีสว่ นสําคัญที$ชว่ ยหนุนผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจถ่านหิน โดยในไตรมาส 4/2559 ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกยอดขายจํานวน 6.38 ล้ านตัน
ลดลงร้ อยละ 5 จากไตรมาสก่อนหน้ า ด้ วยราคาขายเฉลีย$ ที$ปรับสูงขึ >นร้ อยละ 22 เป็ นราคา 62.9 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน
ในขณะที$ประสิทธิภาพการผลิตปรับดีขึ >นจากต้ นทุนขายที$ลดลงร้ อยละ 3 เป็ น 31.7 เหรี ยญสหรัฐต่อตันจากต้ นทุนค่า
หน้ าดินที$ลดลงที$เหมือง Indominco ดังนันอั
> ตราการทํากําไรขันต้
> นเฉลีย$ จึงปรับสูงขึ >นเป็ นร้ อยละ 50 จากร้ อยละ 36 ใน
ไตรมาสก่อนหน้ า ซึง$ เป็ นผลโดยตรงจากราคาขายเฉลีย$ ที$ปรับสูงขึ >น
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ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย รายงานปริ มาณขายจํานวน 3.13 ล้ านตันในไตรมาส 4/2559 ซึง$ ปรับลดลงร้ อยละ 14 จาก
ไตรมาสก่อนหน้ าเนื$องจากมีการหยุดการผลิตเป็ นเวลา 3 สัปดาห์เพื$อดําเนินการย้ ายเครื$ องจักรตามแผนการผลิต ส่งผล
ให้ ปริ มาณขายจากแหล่งใหญ่สดุ Mandalong ลดลงจาก 1.8 ล้ านตันไตรมาสก่อนหน้ าเป็ น 1.1 ล้ านตันไตรมาสนี > ส่วน
แหล่ง Springvale สามารถดําเนินการผลิตได้ เป็ นอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยปริ มาณการผลิตในไตรมาสนี >ที$ 0.64 ล้ านตัน
ซึง$ ถือเป็ นปริ มาณการผลิตเฉลีย$ รายวันที$สงู เป็ นสถิติและช่วยชดเชยปริ มาณการผลิตที$ลดลงของแหล่ง Clarence ซึง$
เริ$ มทําการผลิตในพื >นที$ที$ยากขึ >น ราคาขายเฉลีย$ ในไตรมาสนี >คิดเป็ น 56.6 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ปรับสูงขึ >นร้ อยละ 11 จาก
ราคาขายที$สงู ขึ >นในตลาดส่งออกซึง$ มีปริ มาณขายคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43 ของปริ มาณขายรวม ต้ นทุนขายเฉลีย$ ปรับ
สูงขึ >นร้ อยละ 14 เป็ น 45.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อตัน เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตที$น้อยลงของแหล่ง Mandalong อัตรา
กําไรขันต้
> นคิดเป็ นร้ อยละ 20 เทียบกับร้ อยละ 22 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดําเนินงานที$ดตี อ่ เนื$องจากไตรมาสที$แล้ วจากราคาขายถ่านหินใน
ประเทศที$ปรับสูงขึ >น ยังผลให้ มกี ารรับรู้สว่ นแบ่งกําไรจํานวน 31.2 ล้ านเหรียญสหรัฐเทียบกับส่วนแบ่งกําไรจํานวน 2.7
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้ า
รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าสะท้ อนถึงผลการดําเนินงานทีด$ ีของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยรับรู้กําไรสุทธิจํานวน 8.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นผลส่วนหนึง$ จากความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและไอนํ >าที$เพิ$มขึ >นในช่วงฤดู
หนาว ส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้า BLCP คิดเป็ นจํานวน 9.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อนหน้ า โรงไฟฟ้า
หงสารายงานส่วนแบ่งกําไรจํานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง$ รวมกําไรจากอัตราแลกเปลีย$ นจํานวน 9.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จากเงินบาทที$ออ่ นค่าลงในขณะที$ผลการดําเนินงานสะท้ อนถึงความพร้ อมในการจ่ายไฟที$สงู ขึ >นจากทัง> 3 หน่วยผลิต
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การวิเ คราะห์ อ ัต ราส่ วนทางการเงิน
สิน ทรัพ ย์ ร วม
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ
6,903

6,553

2557

2558

6,973

2559

สินทรัพย์รวม ณ วันที$ •• ธันวาคม 2559 จํานวน 6,973 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 420 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
6 เมื$อเทียบกับ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 จากเงินสดที$เพิม$ ขึ >น
จํานวน 59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เงินลงทุนในการร่วมค้ าเพิ$มขึ >น
247 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน
แสงอาทิตย์
และเครื$ องจักรและอุปกรณ์เพิ$มขึ >นสุทธิ 104 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จากการลงทุนเพิ$มในเครื$ องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียจํานวน 107 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ การซื >อธุรกิจเพิม$ จํานวน 181 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ขณะที$มีการบันทึกค่าเสือ$ มราคาจํานวน 154 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การตัดจําหน่าย 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมถึงกําไรจากอัตรา
แลกเปลีย$ นที$เกิดจากการแปลงค่างบการเงินและอื$นๆ จํานวน 25
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

ส่ วนของผู้ถ อื หุ้น รวม
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ

2,738
2,386
2,065

2557

2558

2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 2,738 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >น
673 ล้ านเหรี ยญสหรัฐหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 33 เมื$อเทียบกับ ณ
วันที$ 31 ธันวาคม 2558 เพิ$มขึ >นจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2559
จํานวน 49 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ$มขึ >นจากการเพิ$มทุนจํานวน
335 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิม$ ขึ >นจากส่วนได้ เสียที$ไม่มีอํานาจ
ควบคุมจํานวน 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และเพิ$มขึ >นจากการ
เปลีย$ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อยจํานวน 360 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
ในขณะที$ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายจํานวน 86 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยที$
แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศ และอื$นๆ จํานวน 27 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
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รายได้ จ ากการขายรวม
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ

3,145
2,477

2557

2558

2,259

2559

รายได้ จากการขายรวม 2,259 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปี
2558 จํานวน 217 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 9 จาก
ปริ มาณขายถ่านหินที$ลดลง และราคาขายเฉลีย$ ของถ่านหินที$
ลดลงเมื$อเทียบกับปี ก่อน ซึง$ ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายถ่านหิน
เฉลีย$ ของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที$ลดลง อันเป็ นผลจาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกที$ปรับตัวลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี นี >
ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2559 จํานวน 40 ล้ านตัน จาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 26.8 ล้ านตัน จากเหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 13.2 ล้ านตัน
โดยที$ราคาขายถ่านหินเฉลีย$ สําหรับปี 2559
จากเหมืองใน
ประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 52.45 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน และจาก
เหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 67.31 เหรี ยญออสเตรเลีย
ต่อตัน

กําไรขัน5 ต้ น รวม
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ

1,007

2557

804

748

2558

2559

กําไรขันต้
> นสําหรับปี 2559 จํานวน 748 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง
56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
อัตราส่วนการทํากําไรขันต้
> นต่อยอดขายรวม (Gross Profit
Margin) สําหรับปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 33 โดยธุรกิจถ่านหินมี
อัตรากําไรขันต้
> นร้ อยละ 33 ธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
> นร้ อยละ
35 และธุรกิจก๊ าซมีอตั รากําไรขันต้
> นร้ อยละ 44
โดยที$ธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
> นในระดับดีกว่าปี ก่อนจาก
มาตรการเพิม$ ประสิทธิภาพการผลิตและการบริ หารต้ นทุนการ
ผลิต ผนวกกับที$ราคานํ >ามันเชื >อเพลิงลดลงตามภาวะราคานํ >ามัน
ในตลาดโลก
ในขณะเดียวกันอัตรากําไรขันต้
> นของธุรกิจฟ้าลดลงจากปี ก่อน
จากการลดลงของอัตราค่าไฟฟ้าและไอนํ >า ตลอดจนการเพิ$มขึ >น
ของต้ นทุนผลิตอันเนื$องมาจากราคาถ่านหินที$เป็ นเชื >อเพลิงหลัก
ได้ ขยับตัวเพิ$มสูงขึ >นในช่วงไตรมาสที$ 4 ของปี
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กําไร(ขาดทุน )สุท ธิร วม
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ
83
47

-43
2557

2558

2559

สําหรับปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 47
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
กํ า ไรสุท ธิ ฟื>น ตั ว ขึ น> จากขาดทุ น สุท ธิ จํ า นวน 43 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรัฐฯในปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นการปรับตัวดีขึ >นจากธุรกิจถ่านหิน
เป็ นหลัก กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักผลต่างจากการแปลง
ค่ า งบการเงิ น คิ ด เป็ น 59 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เที ย บกับ ขาดทุ น
จํานวน 67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า กําไรสุทธิ ในปี 2559
ยังได้ รวมค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ฯ จํานวน 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ$ง
เป็ น จํ านวนภาษี ที$ต้ องจ่ายเพิ$ มหลังจากบรรลุข้อตกลงร่ วมกัน
สํา หรั บ ประเด็ น ข้ อ โต้ แ ย้ งทางภาษี ที$ มี ม ายาวนานในประเทศ
ออสเตรเลียนับตังแต่
> ก่อนปี 2553

กําไรจากการดําเนิน งานก่ อ นดอกเบีย5 ภาษี ค่ าเสือมราคาและค่ าใช้ จ่ ายตัด จ่ าย (EBITDA)
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ

643
492

2557

2558

540

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี >ย ภาษี ค่าเสือ$ มราคาและ
ค่าใช้ จา่ ยตัดจ่าย (EBITDA) จํานวน 540 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เพิ$มขึ >น 71 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15 เมื$อเทียบกับ
ปี ก่อน
โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 378 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 155 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และจาก
ธุรกิจก๊ าซจํานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

2559

กําไร(ขาดทุน )ต่ อ หุ้น
สําหรับปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกําไรสุทธิตอ่ หุ้น
0.013 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น เพิม$ ขึ >นจากปี ก่อนที$มีผลขาดทุนสุทธิ
ต่อหุ้น 0.017 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น

เหรี ย ญสหรั ฐต่ อ หุ้น

0.032
0.013

-0.017
2557

2558

2559
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อัต ราส่ วนหนีส5 นิ สุท ธิต่ อ ทุน
เท่ า
1.40
1.18
0.99

2557

2558

2559

หนี >สินสุทธิรวมจํานวน 2,716 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปี
2558 จํานวน 177 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากเงินกู้ยมื ลดลงจํานวน
163 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการไถ่ถอนหุ้นกู้จํานวน 58 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย$ นจากการ
แปลงค่าของหุ้นกู้ ณ วันสิ >นปี จํานวน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ
จากเงินสดและเงินลงทุนระยะสันที
> $เพิ$มขึ >นจํานวน 66 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลดลงจาก 1.40 เท่า ในปี 2558 เป็ น
0.99 เท่าในปี 2559
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับ ผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุมของบริษัท ฯ

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

1) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
วันที* 28 เมษายน 2559

64

- กรรมการ
วันที* 16 พฤษภาคม 2526

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, USA ตนเอง : เป็ นอาของบุคคล
0.59% ในลําดับที* 7
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คูส่ มรส : และลําดับที* 10
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที* 3/2006
0.13%
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที* 20/2002 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

- เจ้ าหน้ าที*บริ หารอาวุโส
วันที* 10 เมษายน 2558

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2559 - ปั จจุบนั
2526 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2526 - เม.ย. 2558
2558 – ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการ
เจ้ าหน้ าที*บริ หารอาวุโส
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

2526 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
ประธานที*ปรึกษานายก

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
บริ ษัท นํ 5าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท มหาชน จํากัด เมื*อวันที* 10 กันยายน 2558
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ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
2) นายรัตน์ พานิชพันธ์
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
วันที* 28 เมษายน 2559
- กรรมการอิสระ
วันที* 27 เมษายน 2548
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
วันที* 4 พฤษภาคม 2548
- กรรมการตรวจสอบ
วันที* 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
69

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 จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรCorporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น st/uvsw
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 388)

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

2559 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ

2553 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ กรรมการ

2552 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หาร/กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

2544 - ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
2544 - 2557
2549 - 2552

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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 เพื*อรายย่อยจํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ควอลิตี 5 เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
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ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
3) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที* 4 เมษายน 2555
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที* 30 เมษายน 2557
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
วันที* 30 เมษายน 2557

ความสัมพันธ์ ทาง
%
อายุ
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
(ปี )
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
60 - ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at
2555 - ปั จจุบนั
Madison, U.S.A.
2557 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริ มาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที* 14
2554 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที* 161/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance
2559 - ปั จจุบนั
Program (FGP) รุ่นที* 7/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2553 - 2558
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update
(DCPU) รุ่นที* 2/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
2551 - 2555
- อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที* 2/2016
2551 - 2555
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ (ระดับ11) สาขา
เศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริ ม
และสนับสนุนการวิจยั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพิจารณาการทุม่
ตลาดและการอุดหนุน

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) และธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์

หน้ า 275

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
4) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
วันที* 6 เมษายน 2555
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา
วันที* 28 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
67

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
ตนเอง :
2555 - ปั จจุบนั
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี
2559 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คูส่ มรส :
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
0.02%
2555 - 2559
(DCP) รุ่นที* 32/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
2553 - 2559
บริ ษัทไทย (IOD)
2544 - ปั จจุบนั
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
2553 - ปั จจุบนั
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที* 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2552 - ปั จจุบนั
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
2552 - ปั จจุบนั
คณะบริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2544 – ปั จจุบนั
(NIDA) กับThe Wharton School, University of
2553 - 2555
Pennsylvania, U.S.A.
2540 - 2555
- อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที3* (วพน.3)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ที*ปรึกษา
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
กรรมการ
Centennial Coal Company Limited
กรรมการ
Hongsa Power Company Limited
กรรมการ
Phu Fai Mining Company Limited
กรรมการ
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษัท บ้ านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ 5งส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด

หมายเหตุ : * บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัท มหาชน จํากัด เมื*อวันที* 10 กันยายน 2558
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ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
5) นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
- กรรมการอิสระ
วันที* 3 เมษายน 2557
- กรรมการตรวจสอบ
วันที* 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
65

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

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

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

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานมูลนิธินวชีวนั
กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2554 - 2555

ที*ปรึกษาอาวุโส

2552 - 2554

ผู้แทนการค้ าไทย

ชื*อหน่วยงาน/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)
Bower Group Asia วอชิงตัน ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
สํานักงานผู้แทนการค้ าไทย สํานักนายกรัฐมนตรี
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ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

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

68

- 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

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2014 - Present

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

Independent Director /
Member of the Corporate
Governance and
Nomination Committee
1999 - 2013
President Director
2013 - April 2015 Commissioner
1999 - 2013
Vice President
2011 - 2014
Commissioner
2013 - Present
President Commissioner
2008 - Present
President Director
Member of Advisory Board

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
Banpu Public Company Limited

PT. Pamapersada Nusantara
PT. United Tractors Tbk (Listed Company)
PT. Pama Indo Kodeco
PT. Asmin Bara Bronang
PT. Unitras Energy
Indonesian Mining Services Association
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ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

7) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที* 3 เมษายน 2557

60

- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
วันที* 30 เมษายน 2557

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- อบรมหลักสูตรการลงทุน Ultra Wealth –Invest Like a
Master รุ่นที* u
- 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)
รุ่นที* 161/2555 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and
Decision Making Program Kepner – Tregoe,
International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.05% เป็ นหลานชาย
ของบุคคลใน
ลําดับที* 1
และเป็ นลูกพี*
ลูกน้ องของบุคคล
ในลําดับที* 10

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั
2525 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

2551 - 2554

ตําแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที*กลุม่ ธุรกิจ
กลุม่ งานอ้ อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและจัดการ
ด้ านอ้ อย
กรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจ
อาเซียน

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล

กลุม่ มิตรผล
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ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

8) นายเมธี เอื 5ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที* 16 พฤษภาคม 2526

63

- ที*ปรึกษา
วันที* 1 มกราคม 2557

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- B.S.C. (Management), St. Louis University,
ตนเอง : เป็ นพี*ชายของ 2526 - ปั จจุบนั
0.11% บุคคลในลําดับ 2557 - ปั จจุบนั
Missouri, U.S.A.
คูส่ มรส :
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
ที* 9
2547 - ปั จจุบนั
0.01%
University John F. Kennedy School of Government,
Boston, U.S.A.
2558 - ปั จจุบนั
- Doctor of Business, Engineering and Technology,
2551 - 2556
St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
2552 - 2556
ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที* 7
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที* 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที* 61/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ
ที*ปรึกษา
ประธานที*ปรึกษา

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพื*อการอนุรักษ์
สิ*งแวดล้ อม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
สภาผู้แทนราษฎร

กรรมการ
ที*ปรึกษากิตติมศักดิ‡ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ

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

หน้ า 280

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
9) นายองอาจ เอื 5ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที* 29 กรกฎาคม 2526
- ที*ปรึกษา
วันที* 1 มกราคม 2560
- เจ้ าหน้ าที*บริ หาร
วันที* 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
60

วุฒิทางการศึกษา
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที* 23/2002 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที* 8 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ พลังงาน
(วพน.รุ่นs)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส. 17)
- อบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที* 1
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade รุ่นที* 4 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ตนเอง : เป็ นน้ องชาย 2526 - 2559
0.18%
ของบุคคลใน 2526 - ปั จจุบนั
คูส่ มรส :
ลําดับที* 8
ปั จจุบนั
0.07%

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าที*บริ หาร
กรรมการ
ที*ปรึกษา

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 281

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
10) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
52 - Bachelor of Science (Finance) Babson College,
0.12% เป็ นหลานชายของ
- กรรมการ
Massachusetts, U.S.A.
บุคคลในลําดับที* 1
และเป็ น
วันที* 1 มิถนุ ายน 2553
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที* 24/2002 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ลูกพี*ลกู น้ องของ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(IOD)
บุคคลในลําดับที* 7
วันที* 1 มิถนุ ายน 2553
ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 -ปั จจุบนั
2551 -ปั จจุบนั
2551 -ปั จจุบนั
2551 -ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ 5าตาลมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท นํ 5าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด

หน้ า 282

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

11) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร
วันที* 10 เมษายน 2558

55

- กรรมการ
วันที* 4 เมษายน 2558

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership, Harvard University
Graduate School of Business Administration, Boston,
U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที* 78/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที* 18 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรมรุ่นที* 2 (วธอ.)

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.11%
2558 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2549 - 2558
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร/
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
AFE Investments Pty. Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน* แนล จํากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Company Limited
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ* ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ 5งส์ 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.

หน้ า 283

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
11) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร
วันที* 10 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.11%
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

- กรรมการ
วันที* 4 เมษายน 2558

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

หน้ า 284

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
12) นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
- กรรมการ
วันที* 19 เมษายน 2559
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที* 28 เมษายน 2559
- ที*ปรึกษา
วันที* 19 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
64

วุฒิทางการศึกษา
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificates in Project Investment Appraisal and
Management and Global Leadership, Harvard
University, USA
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที* 52/2006
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที* 73/2006

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00
2559 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2555 - 2556
2551 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
ที*ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการบริ ษัท
PTT Chemical International Private Limited
ประธานกรรมการบริ ษัท
PTT Chemical International (Asia Pacific
ROH) Limited
ประธานกรรมการบริ ษัท
Energy Oleochemical (M) Sdn.Bhd.
ประธานกรรมการบริ ษัท
Energy Specialty chemical Sdn.Bhd.
ประธานกรรมการบริ ษัท
Natureworks LLC
ประธานกรรมการบริ ษัท
Venecorex Holding
กรรมการ
Myriant Corporation
กรรมการ
PTTGC International (USA) Inc.
กรรมการ
PTTGC International (Netherlands) Inc.
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร และ บริ ษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(มหาชน)

หน้ า 285

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
13) นายสมยศ รุจิรวัฒน์
- รองประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร
วันที* 1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
61

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการและการบริ หาร หรื อ
Industrial Engineering and Management
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (นักบริ หาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที* 75/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที* 3/2006 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์ ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ปั จจุบนั
2554 - 2555
2558 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

2549 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
รองประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที*
ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (Commissioner)
President Director

ชื*อหน่วยงาน/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
Aura Land Development Pte. Ltd.
Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน* แนล จํากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
Hunnu Coal Pte. Ltd.
PT. Indo TambabgrayaMegah Tbk
PT. Indo TambabgrayaMegah Tbk

หน้ า 286

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
14) นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- ประธานเจ้ าหน้ าทีป* ฏิบตั ิการ
วันที* 1 มกราคม 2556
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน)
วันที* 10 กันยายน 2558

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื* องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, U.S.A.
- Directors Certificate Program
(DCP) รุ่นที* 149/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น
OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE
Asia)

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2556 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีป* ฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ* ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/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
Hongsa Power Co., Ltd.
Phufai Mining Co., Ltd.
Banpu Engineering Services Co., Ltd.
Banpu Energy Service (Thailand) Co., Ltd.
Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
Zouping Peak Pte. Ltd
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.
BPP Renewable Co., Ltd
Thai Solar Consultant Co., Ltd
PT ITM Banpu Power

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

หน้ า 287

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
15) Mr. Peter Parry
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร - การเงิน
วันที* 10 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )
55

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

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร - การเงิน
Executive General
Manager Finance

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Centennial Coal Company Limited

หน้ า 288

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

16) นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร
และพัฒนาองค์กร
วันที* 1 มกราคม 2549

58

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) รุ่นที* 74/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร - บริ หารและพัฒนา
องค์กร

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 289

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที* 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )
58

วุฒิทางการศึกษา
- MBA, Bowling Green State University, Ohio,
U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Program in Strategy and
Organization, Stanford University, California,
U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที* •s/uvvŽ จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- วุฒิบตั ร Director Diploma Examination รุ่นที*
uu/uvvŽ จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00%
2554 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - 2558
2552 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2554 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร - แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)*
Banpu North America Corporation
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน* แนล จํากัด
Banpu Australia Co. Pty., Ltd
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ* ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ 5ง จํากัด
Banpu Renewable Energy Co., Ltd
บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากัด
บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
Banpu Australia Resources Pty Limited
Hunnu Coal Pty Limited

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

หน้ า 290

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที*
บริ หาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที* 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00%
2554 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
Hunnu Investment Pte Limited
AFE Investments Pty Limited
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Akira Energy Limited
BOG Co., Ltd.
Aizu Energy Pte. Ltd.
Akira Energy (South) Limited
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ (เจแปน)
บริ ษัท ไทย โซล่าร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

หน้ า 291

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
18) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผู้อํานวยการสายอาวุโส องค์กรสัมพันธ์
วันที* 1 กรกฎาคม 2552

อายุ
(ปี )
57

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื*อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00%
2552 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 292

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
19) นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
- Chief Commercial Officer
วันที* 1กุมภาพันธ์ 2559

อายุ
(ปี )
58

วุฒิทางการศึกษา
- Master of Science in Mechanical Engineering,
The Ohio State University, Columbus, Ohio,
USA
- Bachelor of Science in Mechanical
Engineering, Ohio State University, Columbus,
Ohio, USA

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
พ.ค. 2559 ปั จจุบนั
มี.ค.2557 - เม.ย.
2559
เม.ย.2554 - ก.พ.
2557

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

Chief Commercial Officer
Director
Director
Deputy Head – Marketing, Sales and
Logistics
Director
Director
General Manager - Business Liaison
Director

BMS Coal Sales Pte. Ltd
BMS Coal Sales Pte. Ltd
Banpu Australia Co. Pty. Ltd
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Banpu Australia Co. Pty. Ltd
Centennial Coal Company Limited
Banpu Australia Co. Pty. Ltd.

หน้ า 293

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5

อายุ
(ปี )

20) นายเวโรจน์ ลิ 5มจรูญ
- ผู้อํานวยการสายอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์
วันที* 1 กรกฎาคม 2552

56

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2552 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อํานวยการสายอาวุโส -ทรัพยากรมนุษย์ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 294

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตัง5
นางบุญศิริ จารุศิริ
- เลขานุการบริ ษัท
วันที* 27 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท Executive Master of Business
(EMBA), Sasin Graduate Institute of Business
Administration
- ปริ ญญาโท Geological Science, Queen’s
University, Canada
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตรเลขาการบริษัท โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2551 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ าทีความรับ ผิด ชอบของเลขานุก ารบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง5 นางบุญศิริ จารุศิริ ทําหน้ าที*เลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอาํ นาจหน้ าที*ตามที*กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ*มเติม
(ฉบับที* 4) พ.ศ. 2551 เพื*อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการเกี*ยวกับ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที*ต้องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที*รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และดําเนินการอื*นๆ ตามที*คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

หน้ า 295

ชื*อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที*ได้ รับแต่งตั 5ง

อายุ
(ปี )

นาย วรวิทย์ วรุตบางกูร
-หัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับแต่งตังวั
5 นที* 1 เมษายน 2558

38

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (MBA) สาขากลยุทธ์
องค์กร University of Southampton
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ABAC)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified
Public Accountant: CPA)

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

2551 - 2558

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
หัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ชื*อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง5 ที* 5/2558 เมื*อวันที* 11 พฤษภาคม 2558 ได้ แต่งตังนายวรวิ
5
ทย์ วรุตบางกูร ให้ ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
5 วนั ที* 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้ อมทังเป็
5 นผู้ที*มีความรู้และความเข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ในบริษัท ย่ อ ย
บริ ษัทย่อย
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BPP

BPCI

/

BMSCS

BPA

CMMC

BMS

BPI

BPS

X

BPOD

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื Kออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. Mr.Peter Parry
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
19. นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ
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หมายเหตุ :
สัญลัก ษณ์ ต าํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บ ริห าร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที]บริ หาร
เจ้ าหน้ าที]บริ หาร
ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ในบริษัท ย่ อ ย
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HGA

CEY
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AFEI
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JBG

KTD

TCM

IMM

/

BPAR

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื Kออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. Mr.Peter Parry
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
19. นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ

ITMG

AACI-Saadec(BVI)

X

รายชื&อ

ALD

BP

บริ ษัทย่อย
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หมายเหตุ :
สัญลัก ษณ์ ต าํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บ ริห าร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที]บริ หาร
เจ้ าหน้ าที]บริ หาร
ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ในบริษัท ย่ อ ย
บริ ษัทย่อย
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1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื Kออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. Mr.Peter Parry
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
19. นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ
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หมายเหตุ :
สัญลัก ษณ์ ต าํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บ ริห าร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที]บริ หาร
เจ้ าหน้ าที]บริ หาร
ผู้บริ หาร
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รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ในบริษัท ร่ วม

Hongsa

Phu Fai

RGE

X

BLCP

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื Kออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. Mr.Peter Parry
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
19. นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร
20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ

SGEC

BP

รายชื&อ
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บริ ษัทร่วม
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หมายเหตุ :
สัญลัก ษณ์ ต าํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บ ริห าร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที]บริ หาร
เจ้ าหน้ าที]บริ หาร
ผู้บริ หาร
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สัญลัก ษณ์ ข องบริษัท ฯ บริษัท ย่ อ ย และบริษัท ร่ วม
BP
BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BPIF
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec (BVI)
ALD
ITMG
IMM
TCM
KTD
JBG
BEK
BPAR
AFEI
CEY
HUNNU
HUNI
HGA
BES
BDC
BRE
BEST
BESJ
BOG
AE
AZE

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.
BMS Coal Sales Pte., Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (Banpu Power Plc.)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน] แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.)
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
Banpu Infinergy Co., Ltd.
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Zouping Peak Pte., Ltd.
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
Aura Land Development Pte.Ltd.
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
Hunnu Gobi Altai LLC
บริ ษัท เอ็นจิเนียริ] ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ Kง จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู รี นิเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด
บริ ษัท เอ็นจิเนียริ] ง เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จํากัด
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.
บริ ษัท บีโอจี จํากัด
Akira Energy Limited
Aizu Energy Pte. Ltd.
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AES
HSEGK
BNAC
BPPR
BPPRJ
BRS
BCS
BPPRE
IPB
SLG
HZTM
SGEC
BLCP
Hongsa
Phu Fai
RGE

Akira Energy (South) Limited
Hokkaido Solar Estate G.K.
Banpu North America Corporation
บริ ษัท บีพีพีอาร์ จํากัด
BPPR Japan Co., Ltd.
Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
BPP Renewable Co., Ltd.
PT ITM Banpu Power
Shanxi Luguang Power Company Limited
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
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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