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ส่วนท ี� 1 
 

การประกอบธุรกจิ 
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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

เมื$อวนัที$ 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้านป ูจํากดั ได้รับการจดทะเบียนจดัตั >งบริษัท ด้วยทนุจดทะเบียน 
25 ล้านบาท  โดยบคุคลในตระกลูวอ่งกศุลกิจและเอื >ออภิญญกลุ มีวตัถปุระสงค์เพื$อเข้าทําสญัญาเช่าชว่งการทําเหมือง
ถ่านหินที$เหมืองบ้านป ู(BP-1) อําเภอลี > จงัหวดัลาํพนู  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  
เมื$อวนัที$ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เมื$อวนัที$ 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยเปลี$ยนชื$อเป็น “บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)” 

ตอ่มาบริษัทฯ ได้ขยายการทําเหมืองถา่นหินเพิ$มเตมิทั >งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื$อทําการ
ผลติและจําหนา่ยถ่านหินทั >งในประเทศไทยและตลาดตา่งประเทศ นอกจากธุรกิจผลติและจําหนา่ยถ่านหิน บริษัทฯ ได้ทํา
การขยายธุรกิจเข้าไปในการรับจ้างขดุขนดินและถา่นหินให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (สญัญาได้สิ	นสุดลงเมื�อ

เดือนกันยายน 2544) การผลติและจําหนา่ยแร่อตุสาหกรรม การให้บริการทา่เรือ (ซึ�งต่อมา บริษัทฯ ได้จําหน่ายธุรกิจ

ท่าเรือและธุรกิจแร่) และการลงทนุในธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอนํ >า   

ปัจจบุนับริษัทฯ มีนโยบายที$ชดัเจนในการดําเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจถา่นหิน ธุรกิจไฟฟา้ และธุรกิจพลงังาน
ทดแทน  โดยมีการลงทนุในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศออสเตรเลยี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลยี ประเทศญี$ปุ่ น  และประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

1.1  วิสัยท ัศน์และพันธกิจ 

 วิสัยท ัศน์   

 เป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียที$มคีวามฉบัไวและมุง่มั$นในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที$มีคณุภาพ และเป็นที$
ยอมรับในฐานะองค์กรที$มคีวามซื$อสตัย์ยตุิธรรม   ยดึมั$นในความเป็นมืออาชีพ   และมีความหว่งใยตอ่สงัคมและ
สิ$งแวดล้อม 

 

พันธกิจ 

• พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพื$อก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ นําในภมูิภาคเอเชีย 

• สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที$ชว่ยสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนั 

• จดัสรรผลติภณัฑ์และบริการที$มคีณุภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ
นา่เชื$อถือและความยืดหยุน่ตอ่ลกูค้า 

• ดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อม 

• สร้างคณุคา่อยา่งยั$งยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชมุชน และดาํรงตนเป็นพลเมืองที$
ดีของทกุประเทศที$เราดาํเนินธุรกิจ 

  

 
 



 

หน้า 3 

1.2  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการท ี�สาํคัญในรอบ 3 ปีท ี� ผ่านมา (ปี 2557- ปี 2559) รวมทั 5งเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
ปี 2557 
o วนัที$ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินบาทชนิดระบชืุ$อผู้ ถือแบบไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนั 

จํานวน 2 ชดุ มลูคา่รวมทั >งสิ >น 8,000 ล้านบาทหรือเทียบเทา่กบั 246 ล้านเหรียญสหรัฐ    โดยหุ้นกู้ชดุที$ 1 มลูคา่ที$
เสนอขายจํานวน 3,000 ล้านบาท มลูคา่ที$ตราไว้หนว่ยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ6 ปี อตัราดอกเบี >ยคงที$
ร้อยละ 4.36 ตอ่ปี โดยชําระทกุ 6 เดือน ครบกําหนดไถถ่อนวนัที$ 4 กรกฎาคม 2563 และหุ้นกู้ชดุที$ 2 มลูคา่ที$เสนอ
ขายจํานวน 5,000 ล้านบาท มลูคา่ที$ตราไว้หนว่ยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบี >ยคงที$ร้อย
ละ 4.80 ตอ่ปี โดยชําระทกุ 6 เดอืน ครบกําหนดไถ่ถอนวนัที$ 4 กรกฎาคม 2567   

o วนัที$ 27 สงิหาคม 2557 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิ >นสดุวนัที$ 30 มิถนุายน 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,581,878,550 หุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,290.94 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที$ 26 กนัยายน 2557 

o วนัที$ 9 กนัยายน 2557 ศาลแพง่ได้อา่นคาํพิพากษาศาลอทุธรณ์ในคดคีวามแพง่ที$นายศิวะ งานทวีและพวกเป็น
โจทก์ฟอ้งบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและผู้บริหารเป็นจําเลยโดยกลา่วหาวา่จําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าร่วมทําสญัญา
ร่วมพฒันาโครงการ เพื$อประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สทิธิไมส่จุริตในการรายงานเท็จทําให้รัฐบาล
ลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื$อที$บริษัทจะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โดยศาล
อทุธรณ์มีคําพิพากษายกฟอ้งของโจทก์โดยให้เหตผุลวา่บริษัทฯ กระทําการโดยสจุริตทั >งก่อนและหลงัการเข้าทํา
สญัญาร่วมพฒันาโครงการ และบริษัทฯ  ไมไ่ด้กระทําละเมดิตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญา 

o วนัที$ 11 พฤศจิกายน 2557 บริษัท Banpu Power International “บ้านป ูพาวเวอร์” ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพื$อศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang ซึ$งเป็น
โครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินแหง่ใหมข่นาด 1,200 เมกะวตัต์ ตั >งอยูใ่นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หา่งจาก
เหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร)   ภายใต้สญัญาร่วมทนุนี > ผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย 
บ้านป ูพาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ถือหุ้นร้อยละ 35 
และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an” ถือหุ้นร้อยละ 35  อนึ$ง Lu’an เป็นหนึ$งในผู้ ร่วมทนุในบริษัท 
Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึ$งถือหุ้นและดาํเนินการเหมืองถา่นหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สดัสว่นการ
ถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55 และบ้านป ูร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟา้แหง่นี >ได้รับการอนมุตัิเบื >องต้นจาก
หนว่ยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission โดยโครงการยงัอยูใ่นชว่งเริ$มต้นของการ
พฒันา รายละเอียดบางประการอาจมกีารปรับเปลี$ยนได้ตามความเหมาะสม  และจะมีการใช้เทคโนโลยีการผลติ
แบบ Ultra-super critical (high efficiency, low emissions) ปริมาณการใช้ถา่นหินประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตนั
ตอ่ปี แหลง่ถ่านหินจากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลาํเลยีงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an และจากเหมืองอื$นๆ 
มลูคา่โครงการ ประมาณ 4,500 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ อตัราแลกเปลี$ยนปัจจบุนั) 
โครงสร้างเงินลงทนุ จากผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ 30) และจากเงินกู้ธนาคาร (ร้อยละ 70) เริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์เดอืน
มิถนุายนและสงิหาคม 2560 
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o เหมือง Newstan และเหมือง Angus Place ในประเทศออสเตรเลยีได้หยดุการทําเหมืองเป็นการชั$วคราว (care & 
maintenance)  โดยมีผลตั >งแตเ่ดือนสงิหาคม 2557  และเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ตามลาํดบั 

o วนัที$ 9 ตลุาคม 2557 บริษัท บ้านปพูลงังานใหม ่ โฮลดิ >งส์ จํากดั ได้เปลี$ยนชื$อบริษัทเป็น บริษัท บ้านป ู เอ็นจิเนียริ$ง 
เซอร์วิสเซส จํากดั และบริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั ได้เปลี$ยนชื$อบริษัทเป็น บริษัท บ้านป ู เอนเนอร์จี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) จํากดั 

o วนัที$ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั ได้จดทะเบียนเปลี$ยนชื$อเป็น บริษัท บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี จํากดั  

o วนัที$ 26 ธนัวาคม 2557  บริษัท ทริสเรทติ >ง จํากดั ปรับลดอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั
ของ บริษัท บ้านป ูจากดั (มหาชน) เป็นระดบั “A+” จากเดิมที$ระดบั “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที$”  สบื
เนื$องมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทที$ชะลอตวัลงตามราคาถ่านหินที$ปรับตวัลดลงเป็นระยะเวลานานกวา่ที$คาด   
แม้วา่บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงัโดยการลดต้นทนุและชะลอการลงทนุตา่งๆ ออกไป แตร่าคาถ่านหินที$
ลดลงอยา่งตอ่เนื$องทําให้ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดสว่นเกินของบริษัทลดลงอยา่งหลกีเลี$ยง
ไมไ่ด้  อนัดบัเครดติ “A+” สะท้อนถึงความเป็นผู้ นําของบริษัทในอตุสาหกรรมถา่นหินในแถบเอเชียแปซิฟิก ตลอดจน
ความหลากหลายของแหลง่ถา่นหินและฐานลกูค้า รวมถึงรายได้เงินปันผลที$แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้ และความมีวินยั
ทางการเงินและการบริหารสภาพคลอ่งอยา่งระมดัระวงัที$จะช่วยให้บริษัทยงัคงมีสภาพคลอ่งทางการเงินที$ดี แม้วา่
ภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจถ่านหินมคีวามท้าทายมากขึ >น 

o เมื$อวนัที$ 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.20 บาท ซึ$งเป็นการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2557 
(ซึ$งได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื$อวนัที$ 26 กนัยายน 2557) ดงันั >นคงเหลอืจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที$ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้รับยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับ
เครดิตภาษี กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที$ 29  เมษายน 2558 

 
  



 

หน้า 5 

ปี 2558 
o วนัที$ 15 มกราคม 2558 บริษัท Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ได้รับการอนมุตัิให้จดัตั >งจากกระทรวงพาณิชย์ของ

มณฑลซานซี (Shanxi Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,500 ล้านหยวน และเป็นการร่วม
ทนุในธุรกิจพลงังานระหวา่ง Banpu Power Investment Co., Ltd. ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ Shanxi Lu’an 
Mining (Group) Co., Ltd. และ Gemeng International Energy Co., Ltd. โดยกลุม่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 
ของทนุจดทะเบียน เป็นการร่วมทนุและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang ซึ$งเป็นโรงไฟฟา้ถ่านหิน
กําลงัการผลติติดตั >ง 1,320 เมกะวตัต์ ตั >งอยูใ่นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื$อวนัที$ 30 เมษายน 
2558 กลุม่บริษัทได้ชําระคา่หุ้นดงักลา่วแล้วจํานวน 9.75 ล้านเหรียญสหรัฐ 

o วนัที$ 9 เมษายน 2558 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตั >ง นางสมฤด ี ชยัมงคล เป็นประธานเจ้าหน้าที$
บริหาร แทนนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ โดยมีผลตั >งแตว่นัที$ 10 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

o วนัที$ 30 มิถนุายน 2558 กลุม่บริษัทซื >อเงินลงทนุเพิ$มใน Akira Energy Limited ในสดัสว่นร้อยละ 40 จาก
บคุคลภายนอก ที$ราคา 115 ล้านบาท เทียบเทา่กบั 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  การซื >อเงินลงทนุใน Akira Energy 
Limited ทําให้สดัสว่นเพิ$มจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 มีผลทําให้ Akira Energy Limited เปลี$ยนสถานะจากการ
ร่วมค้าเป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัท 

o วนัที$ 2 มิถนุายน 2558  บริษัท หงสาพาวเวอร์ จํากดั (“หงสา”)   ซึ$งเป็นบริษัทร่วมทนุโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 40 เป็นโครงการโรงไฟฟา้ปากเหมืองใช้ถ่านหินเป็นเชื >อเพลงิ ตั >งอยูใ่นแขวงไชยะบรีุ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โรงไฟฟา้มีกําลงัการผลติติดตั >ง 1,878 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย หนว่ยการผลติ 3 หนว่ย กําลงัการผลติ
หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์ เริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์หนว่ยการผลติที$ 1 ตามกําหนดการ  หนว่ยการผลติที$ 2 เริ$ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวนัที$ 2 พฤศจิกายน 2558 และหนว่ยการผลติที$ 3 จะเริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2559 

o วนัที$ 29 กรกฎาคม 2558 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นที$ออกใหมต่อ่
ประชาชนเป็นครั >งแรก (IPO) และแผนการเข้าจดทะเบียนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (“BPP”) (“แผนการเข้าจด
ทะเบียนฯ”) จํานวนหุ้นที$จะเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครั >งแรกจะมีสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 35 ของทนุจดทะเบียน
ภายหลงัการเพิ$มทนุ  และบริษัทฯ จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นที$มีอํานาจควบคมุใน BPP ในสดัสว่นที$ไมต่ํ$ากวา่ร้อยละ 65 
ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ$มทนุ การเสนอขายหุ้นภายใต้แผนการเข้าจดทะเบียนฯ ข้างต้นจะสง่ผลกระทบ 
(Dilution) ตอ่สดัสว่นการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP 
เมื$อวนัที$ 10 กนัยายน 2558 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 
วนัที$ 27 ตลุาคม 2558 BPP ได้ยื$นคาํขออนญุาตเสนอขายหุ้นที$ออกใหม ่ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ และร่างหนงัสอืชี >ชวนสาํหรับการเสนอขายหุ้นที$ออกใหมต่อ่ประชาชนเป็นครั >งแรก (IPO) ตอ่สาํนกังาน 
ก.ล.ต.  เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวนไมเ่กิน 648,492,500 หุ้น  (ในจํานวนดงักลา่ว BPP จะเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวนไมเ่กิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (pre-emptive 
rights)) และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น เพื$อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที$
จะซื >อหุ้นสามญัของ BPP ที$จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ทั >งนี > BPP มี
วตัถปุระสงค์ที$จะใช้เงินที$ได้จากการเสนอขายหุ้นที$ออกใหมต่อ่ประชาชนเป็นครั >งแรก IPO  เพื$อ (ก) การชําระคืนเงิน
กู้ยืม  (ข) การลงทนุขยายธุรกิจทั >งในและตา่งประเทศ และ  (ค) เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน 



 

หน้า 6 

o วนัที$ 26 สิงหาคม 2558 ที$ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิ >นสดุวนัที$ 30 มิถนุายน 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,581,878,550 หุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,290.94 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้ยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินได้นิติบคุคล  ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที$ 25 กนัยายน 2558 

o วนัที$ 30 ตลุาคม 2558 บริษัท Banpu Coal LLC (“BLLC”) เป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  
จดทะเบียนในประเทศมองโกเลยี ได้จดทะเบียนเลกิบริษัทตอ่กรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศมองโกเลยี และ
ได้ชําระบญัชีเสร็จสิ >นแล้ว ทั >งนี >บริษัท BLLC มิได้ดําเนินธุรกิจธุรกิจไฟฟา้และพลงังาน และธุรกิจใดๆ มานานหลายปี
แล้ว ดงันั >นการเลกิบริษัทดงักลา่วจึงไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ แตป่ระการใด 

o กลุม่บริษัทเพิ$มสดัสว่นการลงทนุใน PT. Indo Tambangraya Mekah Tbk ("ITM")  ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ
บริษัทฯ จากร้อยละ 65.00 เป็นร้อยละ 65.14  

o ในระหวา่งปี 2558 กลุม่บริษัทได้ทําสญัญาร่วมทนุเพื$อจดัตั >งบริษัท บีพีพีอาร์ จํากดั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 
75 ของทนุจดทะเบียน โดยมมีลูคา่ตามราคาทนุจํานวน 2,078 เหรียญสหรัฐ 

o ในระหว่างปี 2558 กลุม่บริษัทได้ซื >อเงินลงทนุใน Hokkaido Solar Estate  จากบคุคลภายนอกเป็นจํานวนเงิน 1.67 
ล้านเหรียญสหรัฐ  มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน     โดยเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 

o วนัที$ 25 ธนัวาคม 2558  บริษัท ทริสเรทติ >ง จํากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ี
หลกัประกนัของ บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) ที$ระดบั “A+” ซึ$งอนัดบัเครดติสะท้อนถึงความเป็นผู้ นําของบริษัทใน
อตุสาหกรรมถา่นหินในแถบเอเชียแปซิฟิกตลอดจนความหลากหลายของแหลง่ถ่านหินและฐานลกูค้า สภาพคลอ่ง
ทางการเงินที$ดี ตลอดจนรายได้เงินปันผลที$แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้ อนัดบัเครดิตยงัพิจารณาถึงแผนการนําบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และความสาํเร็จในการลดภาระ
หนี >ของบริษัทด้วย ในขณะที$ภาวะอปุทานสว่นเกินในอตุสาหกรรมถ่านหินทําให้ความต้องการใช้ถา่นหินทั$วโลกชะลอ
ตวัลงโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ$งเป็นผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ที$สดุในโลก ตลอดจนมาตรการที$เข้มงวดของประเทศตา่งๆ 
ที$จะกําหนดใช้เพื$อลดก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจยัเสี$ยงตอ่อนัดบัเครดิตของบริษัทฯ 

o เมื$อวนัที$ 18 กมุภาพนัธ์ 2559 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.00 บาท ซึ$งเป็นการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558 
ซึ$งได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื$อวนัที$ 25 กนัยายน 2558 ดงันั >นคงเหลอืจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที$ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท โดยจ่ายจากกําไรที$ได้รับยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับ
เครดิตภาษี กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที$ 13 พฤษภาคม 2559 
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ปี 2559 
o ตามมติที$ประชมุคณะอนกุรรมการ (Board of Commissioners) ของ PT. Indo Tambangraya Megak Tbk. (ITM)  

ซึ$งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติให้ซื >อหุ้ นคืนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่สาธารณรัฐอินโดนีเซียดงันี >  
ก)  ในระหวา่งวนัที$ 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัที$ 25 พฤษภาคม 2559 สาํหรับหุ้นทนุซื >อคืนจํานวน 112,992,500 

หุ้น รวมเป็นเงินทั >งสิ >นไมเ่กินจํานวน 1.36 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย และ  
ข) ในระหวา่งวนัที$ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที$ 25 สงิหาคม 2559 สาํหรับหุ้นทนุซื >อคืนจํานวน 89,678,400 หุ้น 

รวมเป็นเงินทั >งสิ >นไมเ่กินจํานวน 1.19 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย  
บริษัท ITM ดําเนินการซื >อหุ้นคนืจํานวน 33,369,100 หุ้น เป็นจํานวนเงินทั >งสิ >น 0.26 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนีเซยี 
หรือเทียบเทา่กบั 19.21 ล้านเหรียญสหรัฐ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ$งทําให้สดัสว่นการ
ลงทนุของกลุม่บริษัทเพิ$มขึ >นจากเดิมร้อยละ 65.14  เป็นร้อยละ 68.09 

o วนัที$ 2 มีนาคม 2559 บริษัท หงสาพาวเวอร์ จํากดั (หงสา)   ซึ$งเป็นบริษัทร่วมทนุโดยบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) (BPP) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในขณะนั >น)  ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ได้เริ$ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์สาํหรับหนว่ยการผลติไฟฟา้หนว่ยที$ 3 เป็นไปตามกําหนดการ และเป็นการเริ$มดําเนินการเชิง
พาณิชย์อยา่งสมบรูณ์ของโรงไฟฟา้หงสาทั >ง 3 หนว่ยการผลติ ซึ$งโรงไฟฟา้มีกําลงัการผลติติดตั >ง 1,878 เมกะวตัต์ 
ประกอบด้วย หนว่ยการผลติ 3 หนว่ย กําลงัการผลติหนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  

o วนัที$ 10 มีนาคม 2559 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทมมีตเิสนอให้ที$ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (“ที$ประชมุ
สามญั”) พิจารณาอนมุตัดิงันี > 
1.) การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็นจํานวน 

2,581,878,550 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัที$ได้จดทะเบียนไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจําหนา่ยของบริษัทจํานวน 
823,026,240 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

2.) การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที$จะซื >อหุ้นสามญัของบริษัทครั >งที$ 3 (ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU- 
W3) จํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที$จองซื >อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ$มทนุที$ออกและเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ$มทนุ ตอ่ 1 
หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่และมีราคาใช้สทิธิซื >อหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 
ดงักลา่ว เทา่กบั 5 บาทตอ่หุ้น 

3.) การเพิ$มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจํานวน 
5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ$มทนุที$ออกใหมจํ่านวน 2,581,878,550 หุ้น ในมลูคา่ที$ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  โดยจดัสรรหุ้นเพิ$มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื$อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นเพิ$ม
ทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท  และจดัสรรหุ้นเพิ$มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื$อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ที$บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที$จองซื >อและได้รับจดัสรรหุ้นเพิ$มทนุที$ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right 
Offering) 
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o วนัที$ 11 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกของนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
และนายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั >งแตห่ลงัจากวนัที$ 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  ซึ$งเป็นตามหลกั
บรรษัทภิบาลที$ดีของบริษัทฯ ที$กําหนดให้กรรมการเกษียณเมื$ออายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 

o วนัที$ 19 เมษายน 2559  บริษัทฯ ได้นําเสนอพฒันาการของแผนกลยทุธ์และการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยที$บริษัท
ยงัคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟา้ถ่านหินอยา่งตอ่เนื$อง แผนกลยทุธ์ที$ได้พฒันาเพิ$มเติมให้
ความสาํคญัมากขึ >นกบันวตักรรมของเทคโนโลยีพลงังาน การพฒันาแหลง่พลงังานที$เป็นมิตรตอ่สิ$งแวดล้อม และการ
สร้างความเชื$อมโยงของระบบหว่งโซอ่ปุทานพลงังาน เพื$อให้สอดคล้องกบัแผนงานดงักลา่ว ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ จะ
ยงัคงเน้นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ที$มีประสิทธิภาพสงูและปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซที$ตํ$า (High-efficiency, low-
emissions : HELE) รวมถึงการลงทนุในธุรกิจไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนควบคู่ไปด้วยกนั   นอกจากนี >ธุรกิจใหมที่$บริษัทฯ 
ให้ความสนใจในการศกึษาลงทนุจะครอบคลมุถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติต้นนํ >าที$ใช้เทคโนโลยีสาํรวจและขดุเจาะแบบ 
unconventional รวมถึงธุรกิจที$สามารถสร้างมลูคา่เพิ$ม ตลอดหว่งโซอ่ปุทานพลงังานและนวตักรรมของเทคโนโลยี
พลงังานอื$นๆ ด้วย 
การลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตินั >น บริษัทฯ ได้ลงทนุในกองทนุที$มีนโยบายการลงทนุด้วยการถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
29.4 ในสนิทรัพย์ Chaffee Corners Joint Exploration Agreement (JEA) ซึ$งเป็นผู้ผลติก๊าซที$มีต้นทนุการผลิตตํ$า มี
แหลง่ผลติอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มลูคา่
การลงทนุจํานวน 109.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อนึ$งแหลง่ Marcellus เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาติที$ใหญ่ที$สดุในสหรัฐอเมริกา
และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของทั$วโลกด้วยเช่นกนั สว่นสนิทรัพย์ Chaffee Corners JEA นั >นมีปริมาณสาํรองก๊าซ
ธรรมชาติ “P1”  จํานวน 156 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ   

o วนัที$ 19 เมษายน 2559 ที$ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนและการ 
เพิ$มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นเพิ$มทนุและการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิซื >อหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี > 
ก) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,404,904,790 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็นการลดหุ้นสามญัจดทะเบียนเดิมที$ยงัไมไ่ด้
จําหนา่ยจํานวน 823,026,240 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ข) ให้ เพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ$ม จํานวน 
2,581,878,550 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ$มทนุตอ่ 2 หุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 5 บาท  
หุ้ นสามัญจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น จะถูกจัดสรรโดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื >อหุ้ นสามัญ 
(BANPU-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที$จองซื >อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ$มทนุตามการเสนอขายโดย
ไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามญัต่อ 1 หุ้นเพิ$มทนุ ในจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย โดยมีราคาใช้สทิธิซื >อหุ้นสามญัในราคา 5 บาทตอ่หุ้น  

บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวน 1,290,939,725 หุ้น   จากผู้ ถือหุ้นเดิม (Right offering)  
รวมเป็นจํานวนเงินทั >งสิ >น 6,454.7 ล้านบาท     และบริษัทดําเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื$อวนัที$ 
7 มิถนุายน 2559    มีผลทําให้ทนุที$ชําระแล้วของบริษัทเพิ$มขึ >นเป็น 3,872,817,825 บาท    (มลูค่าที$ตราไว้ 1 บาท
ตอ่หุ้น) 
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o วนัที$ 28 เมษายน 2559 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีตแิตง่ตั >ง นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ให้ดํารงตําแหนง่
ประธานกรรมการ และแตง่ตั >งนายรัตน์ พานิชพนัธ์ เป็นรองประธานกรรมการ  โดยมีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 
2559 เป็นต้นไป 

o วนัที$ 3 พฤษภาคม 2559  บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน  จํานวน 823,026,240 บาท จากทนุ
จดทะเบียนจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 2,581,878,550 บาท  โดยการตดัหุ้น
สามญัที$ยงัไมไ่ด้จําหนา่ย จํานวน 823,026,240 หุ้น ซึ$งมมีลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้ดาํเนินการเพิ$มทนุจด
ทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จํานวน 5,163,757,100 บาท  ซึ$งมีมลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

o วนัที$ 10 พฤษภาคม 2559  บริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ซึ$งเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเพื$อครอบครองสทิธิในการซื >อหุ้นในอนาคตในสดัสว่นร้อยละ 100 ในโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 4 โครงการในมณฑลซานตง  ซึ$งมกํีาลงัการผลติไฟฟา้รวมทั >งหมด 
78.5 เมกะวตัต์ การซื >อหุ้นภายใต้สญัญานี >จะกระทําบนเงื$อนไขที$โครงการโรงไฟฟา้ทั >งหมดได้ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์
และเริ$มจา่ยกระแสไฟฟา้เข้าสูเ่ครือขา่ยสายสง่เรียบร้อยแล้ว 
วนัที$ 7 กรกฎาคม 2559  โครงการทั >ง 4 ซึ$งตั >งอยูใ่นมณฑลซานตง มีกําลงัการผลติไฟฟา้รวมทั >งหมด 90 เมกะวตัต์  
ได้เริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ตามกําหนดการแล้วจํานวน 3 โครงการ รวมเป็น 70 เมกะวตัต์ ดงันี > 

1)  โครงการ Jinshan ขนาด 30 เมกะวตัต์ เริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ วนัที$ 29 เมษายน 2559 
2)  โครงการ Huineng โครงการที$ 1 ขนาด 10 เมกะวตัต์ เริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์ วนัที$ 29 เมษายน 2559 
     และโครงการที$ 2 ขนาด 10 เมกะวตัต์ เริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ วนัที$ 8 มิถนุายน 2559 
3)  โครงการ Haoyuan ขนาด 20 เมกะวตัต์ เริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ วนัที$ 30 มิถนุายน 2559 
       โครงการที$ 4 คือ โครงการ Hui’en ขนาด 20 เมกะวตัต์ เริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคม 2559   

o วนัที$ 6 มิถนุายน 2559 บริษัทออกใบสาํคญัแสดงสทิธิซื >อหุ้นสามญั (BANPU-W3) มีระยะเวลาในการใช้สทิธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที$ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ$งกําหนดการใช้สทิธิซื >อหุ้นสามญั
ในวนัที$ 5 กนัยายน 2559, วนัที$ 2 ธนัวาคม 2559, วนัที$ 3 มีนาคม 2560, และวนัที$ 5 มิถนุายน 2560 โดยมีราคาใช้
สทิธิซื >อหุ้นสามญัในราคา 5 บาทตอ่หุ้น 

เมื$อวนัที$ 5 กนัยายน 2559 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซื >อหุ้นสามญั (BANPU-W3) ได้มีการใช้สทิธิครั >งแรกจํานวน 
993,887,223 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 76.99 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั >งหมดที$ออกและเสนอขาย มลูคา่
รวมทั >งสิ >นจํานวน 4,969.44 ล้านบาท สง่ผลให้ทนุที$ออกและชําระแล้วของบริษัทเพิ$มขึ >นจํานวน 993.89 ล้านบาท 
และบริษัทดําเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื$อวนัที$ 8 กนัยายน 2559     มีผลทําให้ทนุที$ชําระแล้ว
ของบริษัทเพิ$มขึ >นเป็น 4,866,705,048 บาท  (มลูคา่ที$ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 

ตอ่มาเมื$อวนัที$ 2 ธนัวาคม 2559 จํานวนการใช้สทิธิในครั >งที$ 2 จํานวน 70,464,974 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
5.46 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั >งหมดที$ได้ออกและเสนอขาย เป็นมลูคา่รวมทั >งสิ >นจํานวน 352.32 ล้านบาท  เมื$อรวม
การใช้สทิธิทั >ง 2 ครั >ง มีผลทําให้จํานวนการใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ 82.45 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทั >งหมด หรือ 
1,064,352,197 หนว่ย  สง่ผลให้ทนุที$ออกและชําระแล้วของบริษัทเพิ$มขึ >นจํานวน 70.46 ล้านบาท  และบริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื$อวนัที$ 8 ธนัวาคม 2559     มีผลทําให้ทนุที$ชําระแล้วของบริษัท
เพิ$มขึ >นเป็น 4,937,170,022 บาท  (มลูคา่ที$ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 
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o วนัที$ 25 สงิหาคม 2559 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิ >นสดุวนัที$ 30 มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท สาํหรับหุ้น
จํานวน 4,866,705,048 หุ้น รวมเป็นเงินทั >งสิ >นจํานวน 1,216.64 ล้านบาท โดยจา่ยจากกําไรที$ได้ยกเว้นไมต้่องนํามา
รวมคาํนวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที$ 23 
กนัยายน 2559  

o เมื$อวนัที$ 28 ตลุาคม 2559 บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทได้ทําการซื >อขายในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก โดยออกและเสนอขายหุ้นที$ออกใหมต่อ่ประชาชน จํานวน 648,492,500 หุ้น ด้วยราคา

เสนอขายที$ 21 บาทตอ่หุ้น  โดยการเสนอขายหุ้นสามญัครั >งนี >แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 195,072,871 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทที$มีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้น และหุ้นสามญัจํานวน 453,419,629 หุ้น เพื$อเสนอขายตอ่ประชาชนทั$วไป 

หลงัจากการเสนอขายหุ้นแล้วบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยดงักลา่วลดลงจากร้อยละ 100  เป็นร้อยละ 78.71 

o วนัที$ 27 ธนัวาคม 2559 บริษัท ทริสเรทติ >ง จํากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ที$ระดบั “A+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ "Stable" หรือ "คงที$"   ซึ$งอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความ

เป็นผู้ นําของบริษัทในอตุสาหกรรมถ่านหินในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก    ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูค้าและแหลง่

ถ่านหิน ความยดืหยุน่ทางการเงินที$เพิ$มขึ >นหลงัการนําบริษัทยอ่ยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และรายได้เงินปันผลที$

แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  

o เมื$อวนัที$ 16 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าไปซื >อสทิธิการได้รับผลประโยชน์ในสดัสว่นร้อยละ 10.24 ในแหลง่ก๊าซธรรมชาต ิ

Marcellus shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมมีลูคา่การลงทนุจํานวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ

เทียบเทา่ประมาณ 2,230 ล้านบาท  ซึ$งรายละเอียดของแหลง่ดงักลา่วตามสดัสว่นที$บริษัทลงทนุ  มีปริมาณสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติ 1P จํานวน 133 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุจากการประเมินโดยบริษัทที$ปรึกษา ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติคดิตาม

สดัสว่นการลงทนุ ประมาณ 18 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั โดยปริมาณการผลติที$คดิเป็นรายได้สทุธิเทา่กบั 15 ล้านลกูบาศก์ฟตุ

ตอ่วนั   จํานวนหลมุเจาะมากกวา่ 170 หลมุเจาะ บนเนื >อที$ประมาณ 10,000 เอเคอร์ 

o เมื$อวนัที$ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

ซึ$งเป็นการจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559 ซึ$งได้จา่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.25 บาท เมื$อวนัที$ 23 กนัยายน 2559 ดงันั >นคงเหลอืจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2559 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.25 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที$ 

1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจา่ยจากกําไรที$ได้รับยกเว้นไมต้่อง

นํามารวมคาํนวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที$ 28 เมษายน 

2560 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจหลกัที$สาํคญั คอื ธุรกิจถ่านหิน (Coal 
Business) ธุรกิจไฟฟา้ (Power Business) และธุรกิจพลงังานทดแทนและพลงังานอื$น (Renewable and Other Energy 
Business) รายละเอียดดงันี > 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี > 
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  พลงังาน - 

2) บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั  ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 

3) บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 

4) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั  ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

5) Banpu Singapore Pte.Ltd.  ค้าถ่านหนิ 75.00% 
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal, Inc.) 

25.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

6) Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหินใน
ตา่งประเทศ 

50.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

50.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Coal Investment Co.,Ltd.) 

7) PT.Indo Tambangraya Megah Tbk  Construction, trading, 
transportation, 
industry, repair and 
services related to coal 
mining and electricity 
business 

68.09% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 

8) PT.Indominco Mandiri  ผลิตถ่านหนิในประเทศ
อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 

ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจถ่านหิน  ธุรกิจอ ื�น 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

9) PT.Kitadin  ผลิตถ่านหนิ, จําหน่าย และ
ให้บริการ  ทําเหมืองถ่านหิน 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 

10) PT.Trubaindo Coal Mining  ผลิตถ่านหนิในประเทศ
อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
11) PT.Jorong Barutama Greston  ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
12) PT.Bharinto Ekatama ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

99.00% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
13) PT Tambang  Raya Usaha Tama Mining Support services 99.99% 

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 

14) PT. ITM Indonesia  Trading, land transportation, 
industry, agriculture, 
construction, repair and 
services 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 

15) PT. ITM Energi Utma Energy business 99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
16) PT. ITM Batubara Utama Coal mining business 99.99% 

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 

17) Banpu Coal Sales Co., Ltd   ค้าถ่านหนิ 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

18) BMS Coal Sales  Pte. Ltd. Coal trading inclouding coal 
agent and coal blending 

 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 

19) BP Overseas Development Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 

20) Banpu Coal Investment Co., Ltd. ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
 (ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

21) Asian American Coal Inc.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย BP Overseas Development 

Co., Ltd) 
22) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Asian American Coal Inc.) 
23) Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 45.00% 

(ถือหุ้นโดย Asian American Coal Inc.) 
24) Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 40.00% 

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 
25) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 37.50% 

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 
26) Banpu Australia Co. Pty Ltd. Investment incoal mining in 

Australia 
100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Singapore Pte.,Ltd.) 



 

หน้า 13 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

27) Banpu Australia Resources Pty. Ltd. Investment in coal mining 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty Ltd.) 

28) Centennial Coal Company Ltd Coal Mining and Marketing 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty Ltd.) 

29) Centennial Inglenook Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

30) Centennial Coal Sales & Marketing Pty 
Ltd 

Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

31) Centennial Northern Coal Services Pty 
Ltd. 

Employer Company for 
Newstan Washery 

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

32) Centennial Airly Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

33) Berrima Coal Pty Ltd. Dormant 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

34) Centennial Angus Place Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

35) Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd. Coal exporting logistics and 
infrastructure 

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

36) Centennial Fassifern Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

37) Centennial Northern Mining Services 
Pty Ltd. 

Employer Company for 
Newstan 

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

38) Centennial Mandalong Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

39) Centennial Mannering Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

40) Centennial Munmorah Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

41) Centennial Myuna Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

42) Centennial Newstan Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

43) Centennial Springvale Holding Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

44) Charbon Coal Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

45) Ivanhoe Coal Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

46) Coalex Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

47) Centennial Clarence Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

48) Hartley Valley Coal Company Pty Ltd. Dormant  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

49) Powercoal Employee Entitlements 
Company Pty Ltd. 

Employee Trust Company 
Ex Powercoal 

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

50) Centennial Drilling Services Pty Ltd. Dormant  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 
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51) Powercoal Pty Ltd. Dormant Holding company 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Fassifern Pty.,Ltd.) 

52) Elcom Collieries Pty Ltd. Dormant  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.) 

53) Huntley Colliery Pty Ltd. Dormant  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.) 

54) Mandalong Pastoral Management Pty 
Ltd. 

Dormant  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.) 

55) Collieries Superannuation Pty Ltd. Superannuation Company    
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.) 

56) Powercoal Superannuation Pty Ltd. Superannuation Company    
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Ltd.) 

57) Centennial Springvale Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale 

Holding Pty Ltd.) 
58) Springvale Coal Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

Centennial Springvale Pty Ltd. 
59) Boulder Mining Pty Ltd Coal Mining  100.00% 

Centennial Springvale Pty Ltd. 
60) Springvale Coal Sales Pty Ltd. Coal Marketing 50.00% 

Centennial Springvale Pty Ltd. 
61) Clarence Coal Investments Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Ltd.) 
62) Clarence Colliery Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Ltd.) 
63) Clarence Coal Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Ltd.) 
64) AFE Investments Pty Limited Mining Investment 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty Ltd.) 
65) Port Kembla Coal Terminal Ltd. Shiploading Coal Port 16.66% 

(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 
66) Hunnu Coal Pty Ltd Coal mining and trading 100.00% 

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

67) Hunnu Investment Pty Ltd. Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Ltd) 

68) Hunnu Resources LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Ltd) 

69) Munkh Sumber Uul LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

70) Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade Mineral 
exploration 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

71) Great East Minerals LLC Foreign Trade Mineral 
exploration 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

72) Bilegt Khairkhan Uul LLC Foreign Trade Mineral 
exploration 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

73) Hunnu Power LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 
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74) Borganchan LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

75) Munkhnoyon Suvraga LLC Foreign Trade, Minerals 
mining,  Tourism and 
Construction 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

76) Hunnu Altai LLC Foreign Trade,  Minerals 
Mining 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Investment Pte. Ltd.) 

77) Hunnu Altai Minerals LLC Foreign Trade Mineral 
exploration 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC) 

78) Hunnu Gobi Altai LLC Foreign Trade Mineral 
exploration 

80.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC) 

 
 
 
ธ ุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี > 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

79) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั(มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 78.71% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 

80) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

81) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

82) Banpu Power International Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

83) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power 

 International Ltd. ) 
84) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 

Ltd  
ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า
และไอนํ >า 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  

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

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  
Co., Ltd. ) 

86) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment   

Co., Ltd. ) 
87) Pan-Western Energy corporation LLC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment 
 Co., Ltd. ) 

88) BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

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

และไอนํ >า 
70.00% 

(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.) 
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90) Tangshan Banpu Heat and Power  
Co., Ltd.  

ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า
และไอนํ >า 

87.92% 
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy 

corporation) 
12.08% 

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

91) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ   
เอนเนอร์จี) 

92) PT ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 70.00% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

 Megah Tbk) 
30.00% 

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

93) บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั ผลิตและจําหน่ายพลงังาน
แสงอาทติย์ที$ติดตั >งบนหลงัคา 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี) 
94) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั  ผลิตและจําหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า 
50.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ 
จํากดั) 

95) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจําหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

40.00% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

96) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลิตและจําหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า 

30.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  

Co., Ltd. ) 
97) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 
100.00% 

(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 
(China) Co., Ltd.) 

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
 

99) Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
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100) บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 

101) บริษัท บีโอจี จํากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 

102) Banpu North America Corporation Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บีโอจี) 

103) บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ >ง 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง  

เซอร์วสิเซส) 
104) บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)) 
105) บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส  

(ไทยแลนด์) จํากดั 
ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง  
เซอร์วสิเซส) 

106) Banpu Energy Services Japan  
Co., Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 
107) Banpu Renewable Singapore Ptd. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ 
 เอนเนอร์จี) 

108) Akira Energy Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี) 
109) Akira Energy (South) Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited) 
110) Hokkaido Solar Estate  Land owner of Solar project 60.00% 

(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  
เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 

111) Aura Land Development Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 
112) Aizu Land Solar GK ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Aura Land Development  
Pte. Ltd) 

113) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี) 
114) บริษัท บีพีพีอาร์ จํากดั ลงทนุในธุรกิจบริการให้

คําปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟ้า 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส(ไทยแลนด์)) 

115) BPPR Japan Co., Ltd.  Consultancy services to the 
operator of power 
generation in Japan 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บีพีพีอาร์) 
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116) บริษัท ราชสีมา กรีน เอเนอร์ยี จํากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 30.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ 

โฮลดิ >ง) 
 

 
 

 

o นโยบายการแบง่การดาํเนินงานของบริษัทในกลุม่ 
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยของกลุม่ธรุกิจถา่นหินที$มีการผลติถ่านหินจะจําหนา่ยถา่นหินให้กบัตลาดในประเทศนั >นๆ  

และจําหนา่ยไปยงัลกูค้าตา่งประเทศ  โดยกําหนดราคาซื >อขายตามราคาตลาดที$ซื >อขายกบัลกูค้าปกติทั$วไป  นอกจากนั >น
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการตลาดโดยจดัให้มีศนูย์กลางการจดัจําหนา่ยอยูที่$ประเทศสงิคโปร์ เพื$ออํานวยความสะดวก
และเพิ$มประสทิธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที$สดุ 

บริษัทยอ่ยของกลุม่ธุรกิจไฟฟา้ดาํเนินการผลติและจําหนา่ยไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดใหญ่ที$ตั >งอยูใ่น
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนั >นบริษัทฯ ขยายการลงทนุไปยงั
ธุรกิจการผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนจากพลงังานแสงอาทิตย์ทั >งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี$ปุ่ น 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านป ู
ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 

 (สว่นที$ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึ >นไป) 

 

   

บริษัท บ้านป ู

จํากัด 

(มหาชน)
99.99%

100.00%

99.99%

100.00%

บริษัท เหมืองเชียงม่วน 

จํากดั

Banpu Minerals

(Singapore) Pte. Ltd.

50.00%

Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd.

40.00%

100.00%

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

45.00%

25.00%

50.00%

AACI SAADEC (BVI)

Holdings Limited

100.00%

78.71%

BP Overseas
Development 

Company Limited

บริษัท บ้านปู
 มินเนอรัล จํากดั

100.00%

Banpu 

Australia Co. Pty Ltd.

99.99%

99.99%

99.00%

PT.Indominco
Mandiri

PT.Kitadin

PT.Trubaindo

Coal Mining

PT.Bharinto

Ekatama

99.99%

PT.Jorong

Barutama Greston

99.99%

PT.Indo
Tambangraya

Megah Tbk

68.09%

100.00%

99.99%

AFE Investments  
Pty Limited

100.00%

100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Banpu Australia 
Resources Pty. Ltd.

100.00%

100.00%

BMS Coal Sales  
Pte. Ltd.

PT. ITM Indonesia

99.99%

PT Tambang  Raya

Usaha Tama

99.99%

75.00%

99.99%

PT ITM Energi

Utama

PT ITM Batubara 

Utama

99.99%

บริษัท บีโอจี จํากดั

99.99%

Banpu North America 
Corporation

99.99%

บริษัท บ้านป ูอินเตอร์
เนชั$นแนล จํากดั

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 
จํากดั (มหาชน)

บริษัท บ้านป ูเอน็จิเนียริ$ง 

เซอร์วสิเซส จํากดั 

100.00%

บริษัท บ้านป ู

โคล เซลส์ จํากดั

99.99%

PT ITM Banpu 
Power 

70.00%

30.00%

Banpu Coal Investment
Company Limited

Centennial Coal 

Co., Ltd.

Asian American
Coal, Inc.

บริษัท บ้านปู
 อินฟิเนอร์จี จํากดั

99.99%

รายละเอียดหน้าที$ 20 

รายละเอียดหน้าที$ 20 

รายละเอียดหน้าที$ 22 

อ้างอิงหน้าที$ 21 
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บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากดั

50.00%

Tangshan Banpu
Heat and Power 

Co., Ltd

12.08%

100.00%

100.00%

Zouping Peak 
Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Investment 
(China)  Co., Ltd

Shijiazhuang 

Chengfeng

Cogen Co., Ltd

Pan-Western Energy 
Corporation  LLC

Zouping Peak 
CHP Co., Ltd

70.00%

100.00% 87.92%

78.71%

Banpu Power 
Investment Co., Ltd.

100.00% 100.00%

Hongsa Power 
Company Limited

40.00%

Phu Fai Mining 
Company Limited

37.50%

99.99%

บริษัท บ้านป ูโคล
เพาเวอร์ จํากดั 

Aizu Energy 
Pte. Ltd.

99.99%

75.00%

Akira Energy (South) 
Limited

100.00%

99.99%

99.99%

บริษัท ไบโอฟูเอล เด
เวลอปเมนท์ 

โฮลดิ >งส์ จํากดั

30.00%

บริษัท ราชสมีา กรีน 

เอ็นเนอร์ย ีจํากดั

75.00%

Aura Land 
Development 

Pte. Ltd.

บริษัท บ้านป ูเอน็จิเนียริ$ง 
เซอร์วสิเซส จํากดั 

99.99%

Banpu Energy 
Services 

Japan Co., Ltd.

100.00%

บริษัท บีพีพีอาร์ จํากดั

75.00%

Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.

30.00%

Akira Energy 
Limited

100.00%

Hokkaido Solar
Estate 

60.00%

Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.

100.00%

BPPR 
Japan Co., Ltd.

100.00%บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี 

เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 
จํากดั 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล 

เอนเนอร์จี จํากดั 

Banpu Power 
International Limited

100.00%

Anqiu Huineng
New Energy Co., Ltd.

100.00%

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
(เจแปน) จํากัด 

100.00%

บริษัท ไทย โซลา่ร์ 
คอนซลัแตนท์ จํากัด

99.99%

100.00%
Weifang Tian’en Jinshan

Comprehensive 
Energy Co., Ltd.

Aizu Land Solar GK

100.00%

100.00%
Dongping Haoyuan

Solar Power Generation
Co., Ltd.

BPP Renewable 
Investment (China) 

Co., Ltd.

บริษัท บ้านป ู
จํากดั 

(มหาชน)

30.00%

PT ITM Banpu
Power*

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุ : 

* PT ITM Banpu Power Co., Ltd.
70.00% ถือโดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

30.00% ถือโดยบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)

อ้างอิงจากหน้าที$ 1

อ้างอิงจากหน้าที$ 1

อ้างอิงจากหน้าที$ 19 

อ้างอิงจากหน้าที$ 19 
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Centennial 
Coal 

Company 

Ltd. 

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%

Centennial  Angus Place 

Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Coal 
Infrastructure Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Fassifern Pty 
Ltd.

100.00%

Centennial  Northern Mining 
Services Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Mandalong
Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Mannering 

Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Munmorah 
Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Myuna
Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Springvale 

Holdings Pty Ltd.

100.00%

Centennial  Newstan Pty 
Ltd.

100.00%

Charbon Coal Pty Ltd.

100.00%

Coalex Pty Ltd.

100.00%

Hartley Valley Coal 
Co Pty Ltd.

100.00%

Centennial Clarence Pty Ltd.
100.00%

Ivanhoe Coal Pty Ltd. 100.00%

Powercoal Employee 
Entitlements Company Pty Ltd.100.00%

Centennial Drilling Services 
Pty Ltd.

Powercoal Pty Ltd

100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.

100.00%

Mandalong Pastoral 
Management Pty Ltd.

100.00%

Huntley Colliery Pty Ltd.

100.00%

Collieries       
Superannuation Pty Ltd.

100.00%

Powercoal
Superannuation Pty Ltd.

Boulder Mining Pty Ltd.

Springvale Coal Sales 
Pty Ltd.

Springvale Coal Pty Ltd.

Clarence Coal Investments 
Pty Ltd.

Clarence Colliery Pty Ltd.

Clarence Coal Pty Ltd.

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Port  Kembla Coal Terminal 

Ltd.

16.66%

Centennial Springvale 
Pty Ltd.

100.00%

อ้างอิงจากหน้าที$ 12อ้างอิงจากหน้าที$ 19 
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Hunnu 
Coal  Pty 

Ltd.

Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

Hunnu Resources LLC

100.00%

Munkh Sumber Uul LLC

99.99%

Great East Minerals LLC

100.00%

Golden Gobi Mining LLC

100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%

Hunnu Power LLC

Borganchan LLC

Hunnu Gobi Altai LLC

Hunnu Altai Minerals LLC

Hunnu Altai LLC

100.00%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC

อ้างอิงจากหน้าที$ 19 



 

หน้า 23 

2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
ในระยะ 3 ปีท ี� ผ่านมา สาํหรับสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 

o บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน)      
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดําเนินการ % ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 

โดย 
 
 

การถือหุ้น
ของ

บริษัท 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
% 
 

รายได้จากการขาย:         
1. ถ่านหนิในประเทศ BP 100.00 0.09 0.12 0.47 0.32 0.15 0.21 
2. ถ่านหนินําเข้า BP 100.00 77.88 99.33 146.05 99.44 71.33 99.52 
3. รายได้อื$น BP 100.00 0.43 0.55 0.35 0.24 0.19 0.27 

รวมรายได้จากการขาย   78.40 100.00 146.87 100.00 71.67 100.00 
 

o บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดําเนินการ % 

การถือหุ้น
ของ

บริษัท 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 

โดย 
 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
% 
 

รายได้จากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหนิในประเทศไทย/นําเข้า BP 100.00 77.97 3.45 146.52 5.92 61.98 1.97 
 BMC 99.99 54.72 2.42 41.37 1.67 - - 
 BPI 99.99 - - 6.68 0.27 27.87 0.89 
 CMMC 100.00 - - 0.02 0.00 94.43 3.00 
2. ถ่านหนิในประเทศอินโดนีเซีย Indominco 68.08 107.39 4.75 150.60 6.08 183.93 5.85 
 Kitadin 68.08 - - - - 5.32 0.17 
 Bharinto 67.41 19.18 0.85 21.41 0.86 25.10 0.80 
 Trubaindo 68.08 46.36 2.05 24.71 1.00 19.22 0.61 
 Jorong 68.08 14.82 0.66 17.33 0.70 22.69 0.72 
3. ถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย CEY 100.00 379.16 16.78 343.74 13.88 469.97 15.80 
4. รายได้อื$น   25.00 1.11 22.39 0.90 27.92 0.89 
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ 724.60 32.07 774.77 31.28 774.77 31.28 
รายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ:         
1. ถ่านหนิขายระหวา่งประเทศ Indominco 68.08 610.02 27.00 599.62 24.21 914.40 29.08 
 Kitadin 68.08 9.26 0.41 31.18 1.26 40.18 1.28 
 Bharinto 67.41 117.60 5.21 131.30 5.30 111.58 3.55 
 Trubaindo 68.08 328.72 14.55 432.55 17.47 471.05 14.98 
 Jorong 68.08 16.50 0.73 14.14 0.57 14.40 0.46 

 
CEY 100.00 281.27 12.45 302.42 12.21 459.80 14.61 
BMC 99.99 - - 21.49 0.87 - - 

2. ธุรกิจไฟฟ้า 
3. ธุรกิจก๊าซ 

BIC 
BNAC 

78.71 
100.00 

156.60 
14.64 

6.93 
0.65 

169.11 
- 

6.83 
- 

168.09 
- 

168.09 
- 

รวมรายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ 1,534.61 67.93 1,701.81 68.72 2,476.31 73.90 
รวมรายได้จากการขาย 2,259.21 100.00 2,476.58 100.00 3,144.93 100.00 
ส่วนแบง่กําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 118.37  51.87  86.55  
รวมรายได้ 2,377.58  2,528.45  3,231.48  

หมายเหต ุ:  1. รายได้อื$น ประกอบด้วย บริการอื$นๆ 

  2. บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟา้ในสว่นของรายได้จากการขาย ที$มีสดัสว่นการถือหุ้นที$น้อยกวา่ร้อยละ 50 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
1. ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) 

ถ่านหินเป็นเชื >อเพลงิแข็ง โดยทั$วไปมีสเีข้มตั >งแตส่นํี >าตาลถงึดําสนิท  กระบวนการผลติถา่นหินจะเริ$มจากการสาํรวจ
หาแหลง่ถา่นหินที$มีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ทําการผลติ (ขดุและขน)  การคดัเลอืกถ่านหิน  การนําถ่านหินที$ได้มาบด
ให้มีขนาดและคณุภาพตรงตามที$ลกูค้าต้องการ และกองเก็บไว้ที$เหมืองเพื$อรอสง่มอบให้ลกูค้าตอ่ไป 
 
เหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐอ ินโดนีเซ ีย ปี 2559 มีการผลติรวม  25.6  ล้านตนั ประกอบด้วย 
 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT. 
Indominco Mandiri   ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
68.08  ตั >งอยูใ่นอําเภอบอนตงั จงัหวดักาลมินัตนั
ตะวนัออก  (Bontang, East Kalimantan Province) 
มีปริมาณถา่นหินสาํรอง (Reserves) 59.91 ล้านตนั  
วิธีการทําเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2559 
มีปริมาณการผลติ  15.5  ล้านตนั 
เหมืองอินโดมินโคมีทา่เรือขนสง่ที$สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 
20 ล้านตนัตอ่ปี 

 
 

2)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT. 
Trubaindo Coal Mining ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
68.08 ตั >งอยูใ่นอําเภอกไูตตะวนัตก  จงัหวดักาลมินั
ตนัตะวนัออก  (West Kutai, East Kalimantan) มี
ปริมาณถา่นหินสาํรอง (Reserves) 39.62 ล้านตนั     
วิธีการทําเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2559 
มีปริมาณการผลติ  5.8  ล้านตนั 

 
 

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong 
Barutama Greston (Jorong)   ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 68.08  ตั >งอยูบ่ริเวณอําเภอตานาห์ลาอทุ 
จงัหวดักาลมินัตนัใต้ (Tanah Laut, South 
Kalimantan Province)  มีปริมาณถา่นหินสาํรอง 
(Reserves) 0.07 ล้านตนั  วิธีการทําเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2559 มีปริมาณการผลติ  1.0  
ล้านตนั 
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4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin 

ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 68.08 ตั >งอยูใ่นอําเภอ
บอนตงั และอําเภอกไูตการ์ตาเนอการา จงัหวดักาลิ
มนัตนัตะวนัออก (Bontang and Kutaikartanegara, 
East Kalimantan) มีปริมาณถา่นหินสาํรอง 
(Reserves) 3.42 ล้านตนั  วิธีการทําเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2559 มีปริมาณการผลติ  0.8  
ล้านตนั 

 
5) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ดําเนินการโดย 

PT.Bharinto Ekatama ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
67.41 ตั >งอยูใ่นเขตรอยตอ่ของอําเภอบาริโตเหนือ 
จงัหวดักาลมินัตนักลาง (North Barito, Central 
Kalimantan) กบัอําเภอกไูตตะวนัตก จงัหวดักาลมินั
ตนัตะวนัออก (West Kutai, East Kalimantan) 
ตอ่เนื$องกบัแหลง่ถา่นหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มี
ปริมาณถา่นหินสาํรอง (Reserves) 94.44 ล้านตนั     
วิธีการทําเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2559 
มีปริมาณการผลติ  2.6  ล้านตนั 

 

 
เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย   
Centennial เป็นหนึ$งในผู้ดําเนินการเหมอืงถา่นหินใต้ดินที$ใหญ่ที$สดุในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ 40 
ของการผลติไฟฟา้จากถา่นหินในรัฐ New South Wales ใช้ถา่นหินที$ผลติและจําหนา่ยขึ >นโดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลกัที$ใช้ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสทิธิ�ในการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวนัตกของรัฐ New South Wales ในปี 2559 มีปริมาณการผลติรวม 12.4 ล้านตนั ประกอบด้วยเหมือง
ดงัตอ่ไปนี > 
 
1) เหมือง Airly  

เหมือง Airly ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100  ตั >งอยู่
ใกล้เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินด้านตะวนัตกของรัฐ 
New South Wales มีปริมาณถา่นหินสาํรอง 
(Reserves) 30.94 ล้านตนั ปี 2559 มีปริมาณการ
ผลติ  0.8 ล้านตนั เหมือง Airly ใช้เทคโนโลยีการทํา
เหมืองใต้ดิน  แบบ continuous miner   
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2) เหมือง Angus Place  

เหมือง Angus Place เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Angus Place ตั >งอยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales  มีปริมาณถ่านหินสาํรอง 

(Reserves) 66.18 ล้านตนั ตั >งแตส่ิ >นเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

เป็นต้นไป เหมืองได้เข้าสูก่ารพกัการผลิต (Care & 
Maintenance) เพื$อนําเครื$องจกัรและบคุลากรมาขยาย
การผลติที$เหมือง Springvale และจะกลบัมาดําเนินการ
ผลติที$เหมือง Angus Place อีกครั >งภายหลงั  

 
3) เหมือง Springvale   

เหมือง Springvale เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Springvale ตั >งอยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales  มีปริมาณถ่านหิน
สาํรอง (Reserves) 31.63 ล้านตนั  ปี 2559 มีปริมาณ
การผลติ  4.3 ล้านตนั  เหมือง Springvale ใช้เทคโนโลยี
การทําเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining 

เหมือง Angus Place และเหมอืง Springvale ผลติถ่านหินที$ใช้เป็นเชื >อเพลงิให้ความร้อนสาํหรับตลาดทั >งใน
ประเทศและตา่งประเทศ และมีสายพานสาํหรับขนสง่ถา่นหินไปยงัลกูค้า (โรงไฟฟา้) ในประเทศโดยเฉพาะ  โดย
มี Lidsdale Sliding ที$ได้รับการขยายกําลงัการขนสง่แล้วเพื$อให้สามารถรองรับปริมาณการสง่ออกถา่นหินที$
เพิ$มขึ >นตอ่ไป 

 
4) เหมือง Charbon  

เหมือง Charbon เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 95) และ SK Energy 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) ตั >งอยูที่$เมือง Kandos ใน
เขตถา่นหินตะวนัตกของรัฐ New South Wales ปี 2558 
เป็นปีสดุท้ายในการดําเนินการผลติ ตอ่จากนั >นเหมือง 
Charbon ได้เข้าสูก่ระบวนการฟื>นฟสูภาพพื >นที$ภายหลงั
การทําเหมือง  
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5) เหมือง Clarence 

เหมือง Clarence เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 85) และ SK Energy  
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 15) บริหารงานโดย 
Centennial เหมือง Clarence ตั >งอยูใ่กล้เมือง Lithgow 
ในเขตถ่านหินตะวนัตก รัฐ New South Wales มีปริมาณ
ถ่านหินสาํรอง (Reserves) 41.52 ล้านตนั ปี 2559 มี
ปริมาณการผลติ  2.7 ล้านตนั  
เหมือง Clarence เป็นเหมืองใต้ดนิแบบ Continuous Mining ที$มีประสทิธิภาพสงู นอกจากนี > Clarence เป็น
เหมืองที$เน้นการสง่ถ่านหินออกไปตา่งประเทศ ผา่นทา่เรือ Kembla เป็นหลกั  

 
 

6) เหมือง Mandalong 

เหมือง Mandalong บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตั >งอยู่
ใกล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินสาํรอง (Reserves) 83.0 ล้านตนั  ปี 2559 มีปริมาณ
การผลติ  5.7 ล้านตนั เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้

ดินแบบ Longwall Mining มีกําลงัการผลติสงู สามารถขดุ
ชั >นถ่านหินความหนากวา่ 5 เมตร โดยถ่านหินที$ผลติได้จะ
ใช้สาํหรับตลาดภายในประเทศและเพื$อการสง่ออกผา่น
ทา่เรือ Newcastle 
 

7) เหมือง Mannering  

เหมือง Mannering บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตั >งอยู่

บนบริเวณชั >นถา่นหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิวคาส

เซิล รัฐ New South Wales ขณะนี >อยูใ่นแผนของการพกั

การผลติ (Care & Maintenance) 

ในปี 2556 เหมอืง Mannering ได้เริ$มโครงการเพื$อสร้างมลูคา่ โดยให้เหมืองใกล้เคียงเข้ามาช่วยดาํเนินการผลติ 

และสง่มอบถ่านหินให้กบัลกูค้าในประเทศ ทําให้บริษัทยงัสามารถเพิ$มมลูคา่ของปริมาณสาํรองถ่านหิน และ

ประหยดัคา่ใช้จ่าย 
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8) เหมือง Myuna 

เหมือง Myuna ซึ$งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตั >งอยู่
บริเวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถา่นหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริมาณถา่นหินสาํรอง
(Reserves) 30.43 ล้านตนั ปี 2559 มีปริมาณการผลติ 
1.4 ล้านตนั ใช้วิธีการทําเหมืองใต้ดินแบบ Continuous 
Mining ใช้สายพานสาํหรับลาํเลยีงถ่านหินให้ลกูค้าหลกั
โดยตรงซึ$งอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
  

9) Northern Coal Services (NCS) 

Northern Coal Services เป็นโรงล้างถา่นหิน  ตั >งอยูใ่น
เขตถา่นหินนิวคาสเซิลของรัฐ New South Wales 
เนื$องจากที$ตั >งอยูใ่กล้ทา่เรือ Newcastle  NCS ล้างถ่าน
หินที$ใช้เป็นเชื >อเพลงิให้ความร้อน และถ่านหินโค้ก
ประเภท Semi-Soft ที$ขดุขึ >นจากเหมืองตา่งๆ เพื$อเตรียม
สาํหรับการสง่ตอ่ไปยงัตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
การเชื$อมตอ่กบัรถไฟรางคูทํ่าให้การขนสง่สนิค้าไปยงั
ทา่เรือขนสง่ถา่นหิน Newcastle เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและรวดเร็ว  
Northern Coal Services มีกําลงัการผลติประมาณ 4 ล้านตนัตอ่ปี  และมีเส้นทางลาํเลยีงที$ใช้สาํหรับสง่ออก
และจดัสง่ไปที$ลกูค้าในประเทศโดยเฉพาะ 
 

โครงการในอนาคต 
1. Newstan Extension 
 โครงการ Newstan Extension เป็นโครงการสาํรวจและศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์โครงสร้าง

พื >นฐานของจากเหมืองที$มีอยู ่ เพื$อขยายปริมาณสาํรองถา่นหินและกําลงัการผลติ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการทํา 
Feasibility Study ถ่านหินสาํรองที$มีคณุสมบตัิของถา่นหินโค้กประเภท Semi-Soft  

2. Mandalong Southern Extension 
 โครงการ Mandalong South เป็นสว่นตอ่ขยายจากเหมือง Mandalong ปัจจบุนั  ขณะนี >อยูใ่นระหวา่งการเจาะ

สาํรวจเพื$อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถกูออกแบบให้มีประสทิธิภาพ
โดยการเชื$อมรวมกบัเหมือง Mandalong ในปัจจบุนั 

3. Neubeck 
 โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่นเขตตะวนัตกของรัฐ New South Wales ใกล้กบัโรงไฟฟา้ที$เป็นลกูค้าในประเทศ

คณุภาพถ่านหิน สามารถใช้ได้กบัตลาดในประเทศและสาํหรับการสง่ออก การสง่ออกถ่านหินจะถกูสง่ไปยงั
ทา่เรือ Kembla ขณะนี >อยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 
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o การลงทุนเหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ)  โดย  BP Overseas 

Development  Co., Ltd. (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) 
ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ 100 
บริษัท AACI จดัตั >งขึ >นเพื$อดาํเนินธุรกิจพฒันาและร่วม
ลงทนุในธุรกิจเหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กบั Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd.     
ซึ$งเป็นผู้ผลติถา่นหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร่วมจดัตั >งบริษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. โดย
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45 และ 55 ตามลาํดบั 
เหมือง Gaohe เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining ตั >งอยูใ่นมณฑลซานซ ี (Shanxi)  มีปริมาณสาํรองถ่านหิน 
(Reserves) 153.64 ล้านตนั  ปี 2559 มีปริมาณการผลติ 9.2 ล้านตนั   
 

2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี >) โดย Banpu Mineral Company 
Limited (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ)  ได้ร่วมทนุกบั Hebi 
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
40 และ 60 ตามลาํดบั  จดัตั >งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining 
Co., Ltd. (HZTM)  เพื$อดําเนินธุรกิจการผลติและจําหนา่ย
ถ่านหินจากเหมือง Hebi (เฮ่อปี >) ตั >งอยูใ่นมณฑลเหอหนาน 
(Henan) เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining มีปริมาณ
สาํรองถา่นหิน (Reserves) 19.82 ล้านตนั  ปี 2559 มีปริมาณการผลติ 1.1 ล้านตนั   

 
แหล่งถ่านหนิในประเทศมองโกเลีย 

 ประเทศมองโกเลยีมแีหลง่สาํรองถ่านหินขนาดใหญ่ที$มีโอกาสที$จะพฒันาเป็นแหลง่สง่ออกถา่นหินที$สาํคญัในอนาคต 
มีพรมแดนอยูต่ิดกบัสหพนัธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ$งเป็นประเทศที$มีอตุสาหกรรมหนกัที$มีการใช้ถ่าน
หินมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก บริษัทฯ ได้ครอบครองแหลง่ถ่านหินในประเทศมองโกเลยีเมื$อปี 2554 โดยผา่นการ
ซื >อหุ้นทั >งหมดของ Hunnu Coal Pty., Ltd.  โดยบริษัทฯ มแีหลง่ถา่นหิน ครอบคลมุพื >นที$ South Gobi, Middle Gobi 
และภาคตะวนัตกของประเทศ ซึ$งประกอบด้วยโครงการหลกัๆ ที$อยูร่ะหวา่งการศกึษาเพื$อการพฒันา ดงันี > 

 1. Tsant Uul 

โครงการ Tsant Uul ตั >งอยูที่$จงัหวดั South Gobi ทางทิศใต้ของ
ประเทศมองโกเลยี ใกล้พรมแดนของจีน (เขตปกครองตนเอง 
จงัหวดั Inner Mongolia) ได้รับประทานบตัรในปี 2554 มีอายุ
ประทานบตัร 30 ปี ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันาและ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิ$มมลูคา่ของถ่านหินที$มีอยู ่ เพื$อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศจีน  



 

หน้า 30 

โดยได้มีการติดตั >งเตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการนําร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในขบวนการผลติจะเป็นการแยก
นํ >ามนัทาร์ออกจากถา่นหิน (Coal to coal tar) ซึ$งจากการทดลองเบื >องต้นสามารถผลตินํ >ามนัทาร์ได้ปริมาณรวม 
5,000 ลติร ซึ$งเป็นการยืนยนัวา่ถ่านหินจากแหลง่ Tsant Uul สามารถแยกนํ >ามนัทาร์ออกมาได้ รวมทั >งกําลงัศกึษา
ความเป็นไปได้ในการเพิ$มมลูคา่ของนํ >ามนัทาร์ ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊สที$ได้จากกระบวนการผลติเพื$อเตรียม
สาํหรับการผลติในเชิงพาณิชย์ในลาํดบัตอ่ไป 

 

 2. Altai Nuurs 

โครงการ Altai Nuurs ตั >งอยูที่$จงัหวดั Gobi Altai ทางทิศ
ตะวนัตกของประเทศมองโกเลยี มีถ่านหินทั >งประเภท Coking 
coal และ Thermal coal บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัเิปลี$ยนสถานะ
จากอาชญาบตัรสาํรวจแร่เป็นประทานบตัรแล้ว   และกําลงั
ศกึษาเพื$อยื$นขออนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการทําเหมืองให้แล้วเสร็จในปี 2560 

 

3. Unst Khudag 

โครงการ Unst Khudag ตั >งอยูที่$จงัหวดั Middle Gobi ทางตอน    
กลางของประเทศมองโกเลยี โดยมีถา่นหินประเภท Thermal 
coal ในปี 2558 ได้รับการอนมุตัิเปลี$ยนสถานะจากอาชญาบตัร
สาํรวจแร่เป็นประทานบตัรแล้ว มีอายปุระทานบตัร 30 ปี และ
สามารถตอ่อายปุระทานบตัรได้เมื$อหมดอาย ุ

ในปี 2559 ได้ทําการศกึษาและยื$นขออนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการทําเหมือง   และได้รับ
อนมุตัิจากหนว่ยงานราชการที$เกี$ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  รวมทั >งศกึษาปริมาณสาํรองนํ >าดบิเพื$อใช้ในโครงการ    
นอกจากนี >ยงัได้ทําการศกึษาความเป็นได้เบื >องต้นทางด้านวศิวกรรม การลงทนุ และต้นทนุการผลติในการเปลี$ยนถา่น
หินให้เป็นเคมีภณัฑ์และพลงังานไฟฟา้ รวมถึงทําการศกึษาตลาดของเคมีภณัฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน    
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2. ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) 
2.1 ธุรกิจไฟฟ้า 
1.) Banpu Power Investment Co., Ltd  (BIC) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  BPP ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC) ซึ$งจดทะเบียนอยูใ่น
ประเทศสงิคโปร์   โดยผา่นบริษัท บ้านป ูพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั (BPPI)   มีการลงทนุในโรงไฟฟา้
พลงังานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 
แหง่ ซึ$งมีกําลงัการผลติไฟฟา้ 273 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลติไอนํ >า 948 ตนัตอ่ชั$วโมง รวมเป็น 389 เมกะ
วตัต์เทียบเทา่ มีรายละเอียดดงันี > 

 
1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน (Luannan) ตั >งอยูใ่น

เขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟา้ที$ผลติไฟฟา้และไอนํ >า โดยใช้ถา่นหินเป็น
เชื >อเพลงิ มีกําลงัการผลติติดตั >งจํานวน 100 เมกะ
วตัต์  และกําลงัการผลติไอนํ >า 128 ตนัตอ่ชั$วโมง รวม
เป็น 123 เมกะวตัต์เทียบเทา่  

 
 

2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิ >งติ >ง (Zhengding) ตั >งอยูใ่น
เขตเจิ >งติ >ง เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟา้ที$ผลติทั >งไฟฟา้ ไอนํ >า นํ >าร้อน และนํ >าเย็น 
โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื >อเพลงิ มีกําลงัการผลติตดิตั >ง
จํานวน 73 เมกะวตัต์  และกําลงัการผลติไอนํ >า 370 
ตนัตอ่ชั$วโมง รวมเป็น 139 เมกะวตัต์เทียบเทา่  

 
3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง (Zouping) ตั >งอยูใ่นเขต

โจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟา้ที$
ผลติทั >งไฟฟา้และไอนํ >า โดยใช้ถา่นหินเป็นเชื >อเพลงิมี
กําลงัการผลติติดตั >งจํานวน 100 เมกะวตัต์  และ
กําลงัการผลติไอนํ >า 450 ตนัตอ่ชั$วโมง รวมเป็น 127 
เมกะวตัต์เทียบเทา่ ตามสดัสว่นการลงทนุ  
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2.) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  BPP ถือหุ้น
ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั ซึ$งเป็นผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็น
โรงไฟฟา้พลงัความร้อนขนาด 1,434 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟา้ขนาดกําลงัผลติติดตั >ง 717 เมกะวตัต์ 
จํานวน 2 หนว่ย  โดยใช้ถา่นหินคณุภาพดีชนิดบิทมูินสั (Bituminous) เป็นเชื >อเพลงิ โดยการนําเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลยีเป็นหลกั ตั >งอยูที่$นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญาซื >อขายไฟฟา้ (Power 
Purchase Agreement - PPA)  กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตั >งแตว่นัเปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ของหนว่ยการผลติที$ 2 โรงไฟฟา้ BLCP เริ$มก่อสร้าง
โรงไฟฟา้เดือนสงิหาคม 2546  และเปิดดําเนินการในเชิง
พาณิชย์สาํหรับหนว่ยการผลติที$หนึ$ง เดือนตลุาคม 2549 
หนว่ยการผลติที$สองเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เมื$อเดือน
กมุภาพนัธ์ 2550 ปัจจบุนัโรงไฟฟา้ BLCP ได้เปิดดาํเนินการใน
เชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 10  ปี 

 
3.)  Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) (ซึ$งเป็นบริษัท
ยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  ได้ร่วมทนุกบับริษัทยอ่ย 
ของบริษัท ผลติไฟฟา้ราชบรีุโฮลดิ >ง จํากดั (มหาชน) 
(RATCH) และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) ซึ$ง
เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว)  เพื$อร่วมจดัตั >ง Hongsa Power 
Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company 
Limited (PFMC) โดยทั >งสองบริษัทมีสาํนกังานใหญ่ตั >งอยูที่$เมืองเวียงจนัทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มี
วตัถปุระสงค์ดาํเนินโรงไฟฟา้หงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสาํคญัการร่วมทนุสรุปได้ดงันี > 
- HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ ที$มีสทิธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟา้

หงสา โดยสทิธิตามสมัปทานเริ$มตั >งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบกําหนด 25 ปีนบัแตว่นัเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหนว่ยที$ 3 ในเดอืนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี > BPP ถือหุ้น
ร้อยละ  40  RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40  และ LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20 

- PFMC ได้รับสมัปทานในการทําเหมืองถ่านหินลกิไนต์ มีสดัสว่นถือหุ้นดงันี >  BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 
RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5   และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 

 
โรงไฟฟา้หงสาเป็นโรงไฟฟา้ปากเหมืองที$ใช้พลงังานถา่นหินลกิไนต์ มีกําลงัการผลติตดิตั >งรวมจํานวน 1,878 เม
กะวตัต์ ประกอบด้วยหนว่ยผลติไฟฟา้จํานวน 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  หนว่ยการผลติที$ 1 เปิด
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ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวนัที$ 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที$ 2 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวนัที$ 2 
พฤศจิกายน 2558   และหนว่ยการผลติที$ 3  เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559 
 

4.) โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang)   บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึ$งเป็น
บริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  BPP ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วในบริษัท Banpu Power 
Investment Co., Ltd. ที$ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพื$อศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Lu 
Guang ซึ$งเป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัความร้อนถ่านหินแหง่ใหมข่นาด 1,320 เมกะวตัต์ ตั >งอยูใ่นเมืองฉางจื >อ 
มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หา่งจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ผู้ ถือหุ้นและ
สดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Banpu Power Investment Ltd. ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International 
Energy Co., Ltd “Gemeng” ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an”  ร้อยละ 35   

 อนึ$ง Lu’an เป็นหนึ$งในผู้ ร่วมทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึ$งถือหุ้นและดําเนินการเหมือง
ถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  และบริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟา้แหง่นี >ได้รับอนมุตัิโครงการขั >นสดุท้ายจากคณะกรรมการการพฒันา
และปฎิรูปแหง่มณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื$อเดือน
พฤศจิกายน 2558 และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ทั >งนี >บริษัทฯ คาดวา่โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงจะสามารถ
เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561  เมื$อเปิดดาํเนินการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงจะจําหนา่ยไฟฟา้ให้แก่
มณฑลหเูป่ย  
ข้อมูลเบื 5องต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang: 
กําลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต์ (2 x 660 เมกะวตัต์) 
เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)  
ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตนัตอ่ปี 
แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลาํเลยีงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an 

และจากเหมืองอื$นๆ 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ บ้านป ูพาวเวอร์ (ร้อยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2561 

 
2.2 ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable power generation) 
1.) โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  BPP ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd ได้ทําสญัญาซื >อหุ้นกบั
บคุคลภายนอกที$ไมไ่ด้มีความเกี$ยวข้องกบับริษัทฯ เพื$อให้ได้มาซึ$งสทิธิในการซื >อหุ้นทั >งหมดของโครงการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 โครงการ รวมกําลงัการผลติทั >งสิ >น 138.95 

เมกะวตัต์ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุย่เหนิง โครงการเฮา่หยวน โครงการฮุ่ยเอิน และโครงการเตอ๋หยวน1 

                                                 
1
 ชื$อโครงการเดิม คือโครงการไป๋หยตูั >ง ตามที$ได้ระบใุนหนงัสือชี >ชวนเสนอขายหุ้นสามญัเพิ$มทนุบริษัท เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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1. โครงการจินซาน ตั >งอยูที่$เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีกําลงัการผลติทั >งสิ >น 
28.95 เมกะวตัต์ โดยเริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็นกรรมสทิธิ�ภายใต้ BPP ในเดือนกนัยายน 2559 ซึ$ง
มีโครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

2. โครงการฮุ่ยเหนิง ตั >งอยูที่$เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลงัการผลติทั >งสิ >น 
21.50 เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีกําลงัการผลติ 10.48 
เมกะวตัต์ และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มีกําลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ โดยเริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์และเป็น
กรรมสทิธิ�ภายใต้ BPP ในเดือนกรกฏาคม 2559 ซึ$งมีโครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in 
Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

3. โครงการเฮ่าหยวน ตั >งอยูที่$เมืองไทอนั มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีกําลงัการผลติทั >งสิ >น 
20.00 เมกะวตัต์ โดยเริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็นกรรมสทิธิ�ภายใต้ BPP ในเดือนตลุาคม 2559 ซึ$งมี
โครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

4. โครงการฮุ่ยเอิน ตั >งอยูที่$เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน   มีกําลงัการผลติทั >งสิ >น 
18.50 เมกะวตัต์ โดยเริ$มดําเนินการเชิงพาณิชย์และเป็นกรรมสทิธิ�ภายใต้ BPP ในเดือนธนัวาคม 2559 ซึ$งมี
โครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

5. โครงการเตอ๋หยวน ตั >งอยูที่$จงัหวดัเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกํีาลงัการผลติทั >งสิ >น 
50.00 เมกะวตัต์ เป็นกรรมสทิธิ�ภายใต้ BPP ในเดือนธนัวาคม 2559 และคาดวา่จะสามารถเปิดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ภายในครึ$งปีแรกของปี 2560 ซึ$งมีโครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff 
(FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 
2.6 โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี$ปุ่ น   

บริษัทฯ ได้เริ$มขยายฐานการลงทนุของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่การผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน  ตั >งแตต้่นปี 2557 
บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ได้ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี$ปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ยของ BPP  ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์
จํานวน 10 โครงการ ดงันี > 
1) โครงการโอลมิเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีกําลงัการผลติไฟฟา้รวม

ทั >งสิ >น 10 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดักนุมะ จงัหวดัโทชิงิ และจงัหวดัอิบารากิ ประเทศ
ญี$ปุ่ น โครงการโอลมิเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่  โครงการฮิตาชิโอมิยะ 1, โครงการฮิตาชิโอมิยะ 2,   
โครงการโอเซโนะซาโตะ คาตะชินะ, โครงการซากรุะ 1, และโครงการซากรุะ 2 โดยแตล่ะโครงการมีกําลงั
การผลติไฟฟา้ติดตั >ง 2 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั)  ทั >ง 5 โครงการได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
กรกฎาคม 2556, เดือนมกราคม 2558, เดือนมกราคม 2558, เดือนธนัวาคม 2558 และเดือนตลุาคม 2558 
ซึ$งบริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 40 

 
2) โครงการฮิโนะ (Hino) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มกํีาลงัการผลติไฟฟา้ 3.5 เมกะ

วตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดัชิงะ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$งบริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
(BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 โดยโครงการฮิโนะเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 
2559 
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3) โครงการอวาจิ (Awaji) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มีกําลงั
การผลติติดตั >ง 8 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั)  ตั >งอยูใ่นเมืองไอส ึจงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$งบริษัท 
บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการอวาจิจะเปิดดาํเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 

 

4) โครงการนาริไอส ึ (Nari Aizu) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลงัการผลติติดตั >ง 20 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นเมืองไอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$ง
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการนาริไอสจึะเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

 

5) โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์
ที$มีกําลงัการผลติตดิตั >ง 20 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$ง
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่โครงการยามางาตะจะ
เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

 

6) โครงการมกุะวะ (Mukawa) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลงัการผลติติดตั >ง 17 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นเมืองมกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศ
ญี$ปุ่ น ซึ$งบริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 56 คาดวา่โครงการมกุะวะ
จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

 

7) โครงการยาบกิู (Yabuki) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มีกําลงั
การผลติติดตั >ง 7 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$งบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการยาบกิูจะเปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

8) โครงการโอนามิ (Onami) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มีกําลงั
การผลติติดตั >ง 16 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญี$ปุ่ น   ซึ$งบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP)  ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่โครงการโอนามิจะเปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในปี 2563 

 

9) โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลงัการผลติติดตั >ง 10 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$งบริษัท 
บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100  คาดวา่โครงการยามางาตะจะเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

 

10) โครงการคโุรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที$มี
กําลงัการผลติติดตั >ง 18.9 เมกะวตัต์ (ไฟฟา้กระแสสลบั) ตั >งอยูใ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญี$ปุ่ น ซึ$งบริษัท 
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บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่โครงการยามางาตะจะเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

 
3. ธ ุรกิจอ ื�น (New Business) 

1. ธ ุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) 
 ก๊าซธรรมชาติเป็นแหลง่เชื >อเพลงิที$สาํคญัในการผลติกระแสไฟฟา้และให้ความร้อน โดยก๊าซธรรมชาตจิะถกู
เก็บกกัไว้ใต้ดินในชั >นหิน การที$จะได้มาซึ$งก๊าซธรรมชาตินั >นจะประกอบด้วยกระบวนการเจาะสาํรวจและผลติที$ต้อง
อาศยัความชํานาญและเทคโนโลยีที$ซบัซ้อน เพื$อที$จะทําให้ได้มาซึ$งก๊าซธรรมชาติที$มีคณุภาพกอ่นที$จะสง่ตอ่ไปยงั
ภาคอตุสาหกรรมและครัวเรือนที$เกี$ยวข้องผา่นทางระบบทอ่ตอ่ไป 
 
การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บริษัทฯ ได้เริ$มศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื$อปี 
2556 โดยบริษัทได้เลอืกเข้าลงทนุในธุรกิจต้นนํ >า (Upstream) ผ่านกองทนุที$ได้รับการจดัตั >งโดยมแีนวทางการลงทนุ
ในสนิทรัพย์ที$มีความเสี$ยงตํ$าแตใ่ห้ได้รับผลตอบแทนการลงทนุที$ดใีนอนาคต จากการฟื>นตวัของราคาก๊าซธรรมชาติที$
มีความต้องการปริมาณก๊าซธรรมชาติที$สงูขึ >นทั >งจากในประเทศสหรัฐอเมริกาและตลาดโลก  
เมื$อวนัที$ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงทนุผา่นกองทนุโดยใช้เงินลงทนุทั >งสิ >น 112 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยถือครอง
สทิธิร้อยละ 29.4 ในสญัญาร่วมสาํรวจ (Joint Exploration Agreement: JEA) ภายใต้ชื$อ Chaffee Corners ซึ$งเป็น
โครงการผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที$ตั >งอยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus มล
รัฐเพนซิลเวเนีย โดยที$แหลง่ดงักลา่วเป็นแหลง่ที$มีต้นทนุการผลติตํ$าในขณะที$มีปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติใหญ่ที$สดุ
ของสหรัฐอเมริกา 
 
โครงการ Chaffee Corners 
 สาํหรับโครงการ Chaffee Corners ภายหลงัจากการเข้าซื >อสดัสว่นในสญัญาร่วมสาํรวจ (JEA) ซึ$งเป็น
โครงการผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที$ตั >งอยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus มล
รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการลงทนุผา่นกองทนุที$มีสทิธิถือครองสดัสว่นร้อยละ 29.4 ร่วมกบัผู้ ร่วม
ลงทนุอีกสองราย โดยหนึ$งในนั >นคือบริษัท Repsol ที$ถือครองสทิธิร้อยละ 65.4 โดยทําหน้าที$เป็นผู้ดําเนินการผลติ
ก๊าซธรรมชาติภายใต้สญัญาร่วมสาํรวจและหน้าที$ในการขายให้กบัผู้ รับซื >อในประเทศเพื$อใช้ในอตุสาหกรรมการผลติ
กระแสไฟฟา้เป็นหลกั ซึ$งหากพิจารณาตามสดัสว่นการถือครองพบวา่กองทนุที$ร่วมจดัตั >งโดยบริษัทฯ นั >นจะได้รับ
ปริมาณสาํรอง (P�) ที$ 156,000 ล้าน ลกูบาศก์ฟตุ  โดยมีกําลงัการผลติตามสดัสว่นการถือครองรวมทั >งสิ >น 21 ล้าน 
ลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
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2.2  การตลาดและการแข่งข ัน 

(ก) นโยบายการตลาด 
1. การตลาดธุรกิจถ่านหนิ 

นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานด้านการตลาดที$โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสยีตา่งๆ เพื$อมุง่เน้นการเติบโตอยา่งยั$งยืนและการบรรลเุปา้หมายแหง่ความสาํเร็จร่วมกนั ดงันี > 
1. สร้างฐานลกูค้าเพื$อความเป็นบริษัทชั >นนําในภมูิภาคเอเชีย 
2. สร้างมลูคา่เพิ$มของสนิค้าและบริการ 
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพื$อให้เป็นทางเลอืกที$ดีที$สดุอยูเ่สมอ 
4. มีความเป็นมืออาชีพ 
5. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมเีกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและ

ผู้มีสว่นได้เสยี 
6. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความนา่เชื$อถือและความซื$อสตัย์ และรักษาจดุยืน

ทางการตลาดที$มั$นคง 
 

1.1  ตลาดถ่านหนิโลก 
ความต้องการถ่านหินนําเข้าชนิดใช้เป็นเชื >อเพลงิให้ความร้อนได้ลงไปถึงจดุตํ$าสดุในไตรมาส 1 ปี 

2559 และเริ$มมกีารฟื>นตวัตั >งแตไ่ตรมาส 2 การฟื>นตวัของตลาดถ่านหินนําเข้าเกิดจากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจถา่นหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน การมีฝนตกหนกัในจีนและสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ$งทําให้กระทบ
กบัการผลติและการขนสง่ถา่นหิน และการหยดุเดินเครื$องของโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ที$ทําให้ความต้องการใช้
ถ่านหินคงตวัอยูใ่นระดบัสงู การที$ปริมาณถ่านหินมีจํากดัแตค่วามต้องการใช้ถ่านหินอยูใ่นระดบัสงู ทําให้
ราคาถ่านหินที$ทา่เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ประเทศออสเตรเลยี ปรับขึ >นไปแตะระดบัสงูสดุที$ 116 
เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในช่วงต้นเดอืนพฤศจิกายน 2559 เพิ$มขึ >นจาก 49 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในช่วงต้นปี 
2559 หรือเพิ$มขึ >นถึงร้อยละ 137 

การปรับโครงสร้างธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนมีบทบาทสาํคญัตอ่ตลาดถา่นหินโลกมาก โดยในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 รัฐบาลจีนได้ประกาศนโยบายที$จะลดกําลงัผลติถ่านหินสว่นเกิน 500 ล้านตนั ภายในปี 
2563 และได้กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนวนัทํางานของเหมืองถา่นหินไว้ที$ 276 วนัตอ่ปี โดยให้เหมืองถา่น
หินใช้จํานวนวนัทํางาน 276 วนัตอ่ปีคํานวณกําลงัการผลติของเหมือง แทนที$จะใช้ 330 วนัตอ่ปี ทําให้กําลงั
การผลติลดลงทนัทีร้อยละ 16 นโยบายนี >มีผลบงัคบัใช้ตั >งแตเ่ดือนมีนาคม 2559 โดยเริ$มบงัคบัใช้กบัเหมือง
รัฐบาลก่อน และมีการบงัคบัใช้ทั$วประเทศในเดือนมถินุายน 2559 พร้อมทั >งมีระบบการติดตามและ
ตรวจสอบที$เข้มข้น ประกอบกบัรัฐบาลจีนมกีารบงัคบัใช้มาตรฐานความปลอดภยัในการทําเหมืองที$เข้มงวด
เพื$อลดการเกิดอบุตัิเหตจุากการทําเหมืองทําให้หลายเหมืองต้องหยดุผลติชั$วคราวเพื$อตรวจสอบและ
ปรับปรุงระบบความปลอดภยัในการทํางาน ทําให้ปริมาณการผลติถ่านหินลดลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบั
เกิดภาวะฝนตกหนกัทางภาคใต้ของจีนทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การขนสง่ถ่านหิน สต๊อกถ่านหินที$โรงไฟฟา้และ
ทา่เรือปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนขึ >น เป็นผลให้ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตวั



 

หน้า 38 

เพิ$มขึ >นกวา่ 2 เทา่ภายในเวลาเพียง 5 เดือน จีนเพิ$มปริมาณการนําเข้าถ่านหินเพื$อชดเชยความต้องการใช้
ภายในในประเทศสง่ผลให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับเพิ$มขึ >นไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาถ่านหินใน
ประเทศจีน 

เดือนกนัยายน 2559 รัฐบาลจีนเริ$มผอ่นคลายนโยบายการจํากดัจํานวนวนัทํางาน 276 วนัตอ่ปี โดย
อนญุาตให้เหมืองถา่นหินมาตรฐานความปลอดภยัสงู (Advanced coal mines) จํานวน 74 เหมืองและ
เหมืองถ่านหินที$ผา่นมาตรฐานความปลอดภยัอีก 791 เหมือง ขยายจํานวนวนัทํางานจาก 276 วนัเป็น 330 
วนัตอ่ปีไปจนถงึสิ >นปี 2559 เพื$อเพิ$มปริมาณถ่านหินในตลาดให้พอเพียงกบัความต้องการ อีกทั >งพยงุให้
ราคาถ่านหินมเีสถียรภาพ อยา่งไรก็ดีราคาถ่านหินยงัคงปรับตวัเพิ$มขึ >นเนื$องจากการเพิ$มการผลติถ่านหิน
จะต้องใช้เวลากวา่ถา่นหินจะไปถึงผู้บริโภค ดงันั >นในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลจีนจึงได้เพิ$มมาตรการ
ผอ่นคลายมากขึ >นโดยการอนญุาตให้เหมืองที$ผา่นมาตรฐานความปลอดภยัทั >งหมดสามารถขยายจํานวน
วนัทํางานจาก 276 วนัเป็น 330 วนัตอ่ปีไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 พร้อมกบัการเข้าแทรกแซงการ
ประกาศดชันีราคาถ่านหินของภาคเอกชน โดยได้เข้าทําการตรวจสอบวิธีการจดัทําดชันีราคาถา่นหินของ
บริษัทเอกชนรายหนึ$งซึ$งเป็นผู้จดัทําดชันีราคาถ่านหิน Thermal coal indices (CCI) ที$ใช้อ้างอิงอยา่ง
แพร่หลายในประเทศจีน โดยขอให้บริษัทวา่จ้างผู้เชี$ยวชาญจากภายนอกมาทําการตรวจสอบความถกูต้อง
และความโปร่งใสของวิธีการจดัทําดชันีราคาถ่านหิน ทําให้บริษัทดงักลา่วต้องหยดุการประกาศดชันีราคา
ถ่านหินไว้ชั$วคราว 

ในขณะเดียวกนัรัฐบาลจีนได้ขอให้ผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ลดราคาถ่านหินลงและเร่งรัดให้ทําสญัญา
ซื >อขายถ่านหินสาํหรับสง่มอบปี 2560 กบัโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่พร้อมทั >งกําหนดโครงสร้างราคาใหมโ่ดยใช้
ราคา 535 หยวนตอ่ตนัเป็นราคาอ้างอิง ซึ$งตํ$ากวา่ราคาตลาดจรมากและกําหนดให้ร้อยละ 50 ของราคา
อ้างอิงนี >อยูใ่นระดบัคงที$ สว่นอีกร้อยละ 50 ให้ปรับไปตามราคาตลาดจร สง่ผลให้ผู้ซื >อถา่นหินตามสญัญา
สามารถซื >อถา่นหินได้ในราคาตํ$ากวา่ราคาในตลาดจร ผู้ซื >อถ่านหินจึงได้ทยอยทําสญัญากบัผู้ผลติถ่านหิน
ได้ถึงประมาณร้อยละ 75 ของความต้องการใช้ถา่นหินชนิดเชื >อเพลงิให้ความร้อนในประเทศจีน  สาํหรับปี 
2560 ได้มีการลงนามสญัญาซื >อขายถา่นหินไปก่อนสิ >นปี 2559 ทําให้ความต้องการถ่านหินในตลาดจร
ลดลงมาก ราคาถา่นหินในจีนจงึลดลงในชว่งปลายปี 2559 และสง่ผลให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกออ่นลง
ตาม 

ตลาดเอเชียเหนือในปี 2559 นี >มีการนําเข้าถ่านหินลดลง โดยเฉพาะญี$ปุ่ น จากการที$โรงไฟฟา้ถ่านหิน
หลายโรงมีการหยดุซอ่มบํารุง ในขณะที$มีการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนเพิ$มขึ >น การนําเข้าถ่านหิน
ของเกาหลใีต้ลดลงเลก็น้อย เนื$องจากการชะลอตวัทางเศรฐกิจและการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้ไฟฟา้ 
ทําให้ความต้องการใช้ไฟฟา้เติบโตอยา่งจํากดั ในขณะที$การผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนและนิวเคลยีร์
เพิ$มขึ >น ถึงแม้โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์หลายโรงต้องหยดุเดินเครื$องในช่วงปลายปีเพื$อซอ่มบํารุงและตรวจสอบ
ความปลอดภยัจากเหตแุผน่ดินไหวเมื$อเดือนกนัยายน 2559 แตไ่มไ่ด้กระตุ้นให้มีการใช้ถ่านหินเพิ$มขึ >นอยา่ง
มีนยัสาํคญั เกาหลใีต้มกํีาหนดการที$จะเดินเครื$องโรงไฟฟา้ถา่นหินใหมซ่ึ$งมีกําลงัผลติไฟฟา้รวมกวา่ 5 กิกะ
วตัต์ (GW) ในปี 2559 แตเ่กิดความลา่ช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟา้และสายสง่ไฟฟา้แรงสงูทําให้การ
เดินเครื$องต้องเลื$อนออกไป การนําเข้าถ่านหินของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) ในปี 2559 คาดวา่จะใกล้เคียง
กบัปีที$ผา่นมา เนื$องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและมกีารผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนเพิ$มขึ >น อยา่งไร



 

หน้า 39 

ก็ตามปริมาณการใช้ถา่นหินของโรงไฟฟา้สงูกวา่ปริมาณที$นําเข้า ซึ$งเกิดจากการที$โรงไฟฟา้ได้ใช้ถา่นหิน
ในสต๊อกและชะลอการนําเข้าถ่านหินในช่วงที$ราคาถา่นหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึ >น 

ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นตลาดที$มกีารเติบโตสงูโดยเฉพาะสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ และสหพนัธรัฐมาเลเซยี เนื$องจากมีโรงไฟฟา้แหง่ใหมท่ยอยเดินเครื$องอยา่งตอ่เนื$อง 
ในขณะที$ตลาดสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักามีการเติบโต
เช่นกนัและถือเป็นตลาดเกิดใหมที่$จะมีอตัราการเติบโตสงูในอนาคต 

สาธารณรัฐอินเดียซึ$งเป็นผู้ นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ที$สดุของโลกในปี 2558 ได้ลดการนําเข้าถา่นหินลง
ในปี 2559 จากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และการผลติไฟฟา้จากพลงังานนํ >าที$ผลติได้มากในชว่งกลางปี 
2559 ทําให้การใช้ถา่นหินลดลง นอกจากนี >นโยบายรัฐบาลอินเดียที$ต้องการลดการพึ$งพาถ่านหินนําเข้าโดย
ผลกัดนัให้มีการผลติถ่านหินในประเทศเพิ$มขึ >น และผลกัดนัให้โรงไฟฟา้ของรัฐบาลใช้ถา่นหินที$ผลติใน
ประเทศเพื$อลดการนําเข้าถ่านหิน ประกอบกบัผู้ซื >อถ่านหินอื$นๆ ในอินเดยีต้องการซื >อถา่นหินที$ราคาตํ$าที$สดุ 
ในช่วงที$ราคาถา่นหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึ >น ทําให้ผู้ใช้ถ่านหินในอินเดียหนัมาใช้ถา่นหินที$ผลติใน
ประเทศมากขึ >น ในช่วงปลายปีรัฐบาลอินเดยีได้ยกเลกิการใช้ธนบตัรใบละ 500 และ 1,000 รูปี อยา่ง
กระทนัหนั ทําให้กระทบกบัการดาํเนินงานของธุรกิจขนาดเลก็ที$ปกติจะใช้เงินสดในการซื >อขาย สง่ผลให้การ
ใช้และการนําเข้าถ่านหินสาํหรับลกูค้ากลุม่นี >ลดลง 

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและออสเตรเลยีเป็นผู้ผลติและผู้สง่ออกถา่นหินหลกัในเอเชีย ผู้ผลติถ่านหิน

จากทั >งสองประเทศไมส่ามารถเพิ$มปริมาณการผลติเพื$อตอบสนองความต้องการถ่านหินนําเข้าที$เพิ$มขึ >น
อยา่งกระทนัหนัของจีนในชว่งครึ$งหลงัของปี 2559 ได้ทนั เนื$องจากผู้ผลติในประเทศเหลา่นี >ได้ลดต้นทนุการ
ผลติในช่วงที$ราคาถา่นหินปรับตวัลดลงและเลื$อนการลงทนุใหม่ๆ  ออกไป นอกจากนี >ปริมาณฝนที$ตกมาก
ผิดปกติเกือบตลอดทั >งปีในสาธารณรัฐอินโดนีเซียยงัเป็นอปุสรรคตอ่การเพิ$มกําลงัการผลติ และทําให้การ
สง่ออกถ่านหินในชว่งครึ$งปีหลงัเพิ$มขึ >นได้ไมม่ากนกั ปริมาณสง่ออกทั >งปีจงึยงัหดตวัอยู ่ การผลติถ่านหินใน
ออสเตรเลยีได้รับผลกระทบจากสถาวะฝนเป็นช่วงๆ ประกอบกบัมีการซอ่มบํารุงรางรถไฟและทา่เรือ ทําให้
กระทบกบัการสง่ออก และในชว่งครึ$งปีหลงัผู้ผลติถ่านหินให้ความสาํคญักบัการสง่ออกถา่นโค้ก (Coking 
Coal) เพราะมีราคาสงูกวา่ถา่นหินชนิดเชื >อเพลงิให้ความร้อนมาก ทําให้ภาพรวมการสง่ออกถา่นหินชนิด
เชื >อเพลงิให้ความร้อนลดลงเลก็น้อย 
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สาํหรับสถาวะตลาดถ่านหินในฝั$งตลาดแอตแลนติกนั >นความต้องการใช้ถา่นหินในภมูิภาคยโุรปมีการ
หดตวัมากในปี 2559 เนื$องด้วยสหราชอาณาจกัรใช้ถ่านหินที$มีอยูใ่นสต๊อกซึ$งนําเข้ามากองเก็บตั >งแตปี่ก่อน
หน้า ก่อนที$จะมีการขึ >นภาษีคาร์บอน (Carbon tax) ทําให้การนําเข้าถา่นหินในปี 2559 นี >ลดลงมาก ในขณะ
ที$ราคาก๊าซธรรมชาตใินองักฤษอยูใ่นระดบัตํ$าทําให้ต้นทนุการผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ถา่นหินมีต้นทนุสงู
กวา่โรงไฟฟา้ที$ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื >อเพลงิ ในขณะที$ประเทศอื$นๆ ในยโุรปได้เลื$อนการเก็บภาษีคาร์บอน
ออกไป จึงทําให้โรงไฟฟา้ถ่านหินมีต้นทนุตํ$ากวา่โรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติ แตใ่นชว่งปลายปี 2559 ราคาถา่น
หินขึ >นไปสงูมากทําให้โรงไฟฟา้ถา่นหินไมส่ามารถแขง่ขนักบัโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติได้ การผลติไฟฟา้จาก
โรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติจงึเพิ$มขึ >น  
 ผู้ นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ในยโุรป ได้แก่ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอิตาล ี ราชอาณาจกัร
สเปน และราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ ตา่งก็ลดการนําเข้าถ่านหินลง มีเพียงสาธารณรัฐตรุกีที$มีการนําเข้า
ถ่านหินเพิ$มขึ >นจากการเดินเครื$องโรงไฟฟา้ใหม ่นอกจากนี >สหภาพยโุรปยงัคงทยอยปลดระวางโรงไฟฟา้ถ่าน
หินเก่าตามแผนการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Industrial Emission Directive, IED) ประกอบ
กบัมีการเพิ$มกําลงัการผลติกระแสไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนอยา่งตอ่เนื$อง ทําให้ความต้องการใช้ถา่นหิน
ในยโุรปลดลง 

ผู้ผลติและสง่ออกถ่านหินให้กบัตลาดยโุรปหลกัๆ ได้แก่ สาธารณรัฐโคลอมเบีย สหพนัธรัฐรัสเซยี 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา ในภาวะที$ความต้องการถ่านหินในยโุรปลดลง รัสเซียและ
แอฟริกาได้สง่ออกถ่านหินมายงัเอเชียมากขึ >น และในปีนี >โคลอมเบียก็ได้สง่ถา่นหินมาจําหนา่ยในเอเชียมาก
ขึ >นด้วยเช่นกนัเนื$องจากคา่ระวางเรือตํ$า แตถ้่าคา่ระวางเรือปรับขึ >นถ่านหินจากโคลอมเบียจะไมส่ามารถ
แขง่ขนัในตลาดเอเชียได้ สว่นสหรัฐอเมริกามต้ีนทนุการผลติสงูไมส่ามารถแขง่ขนัได้จึงต้องลดกําลงัการผลติ  

ในปี 2559 บริษัทฯ จําหนา่ยถา่นหินที$ผลติจากสาธารณรัฐอินโดนีเซยีจํานวน 25.6 ล้านตนั โดย
สง่ออกไปยงัจีนมากที$สดุในสดัสว่นร้อยละ 25 ของปริมาณการจําหนา่ยถ่านหินทั >งหมด รองลงมาได้แก่
ญี$ปุ่ นและอินโดนีเซีย มีสดัสว่นการขายร้อยละ 19 และร้อยละ 14 ตามลาํดบั บริษัทฯ ได้เพิ$มปริมาณการ
ขายถา่นหินไปยงัจีนมากขึ >นในชว่งครึ$งปีหลงั 
เนื$องจากราคาถ่านหินในจีนมกีารปรับตวัขึ >น
อยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัยงัคงมุง่เน้น
รักษาฐานลกูค้าญี$ปุ่ นเพราะเป็นตลาดที$ให้
ราคาพรีเมี$ยมแก่ถา่นหินคณุภาพสงู พร้อมกบั
การรักษาตลาดอินโดนีเซียซึ$งเป็นฐานการผลติ
ของบริษัทฯ ไว้  
รวมทั >งตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพราะอยู่
ใกล้แหลง่ผลติของบริษัทฯ และเป็นตลาดที$มี
แนวโน้มเติบโตสงูในอนาคต 
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1.2  ตลาดถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซ ีย 
การผลติถ่านหินในอินโดนีเซียมกีารปรับตวัลดลงในชว่ง 2 ปีที$ผา่นมา เนื$องจากความต้องการถา่นหิน

ในตลาดโลกลดลงและราคาถา่นหินได้ปรับตวัลดลงมาก ผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซียได้พยายามลดต้นทนุ
การผลติโดยการลดอตัราสว่นดินตอ่แร่ (Strip Ratios) ลง ปิดแหลง่ผลติที$มีต้นทนุสงู และเลื$อนการลงทนุ
ใหมอ่อกไป อยา่งไรก็ตามการผลติถ่านหินในอินโดนีเซียเริ$มมกีารฟื>นตวัในช่วงครึ$งปีหลงัของปี 2559 จาก
ความต้องการของจีนที$เพิ$มขึ >นอยา่งรวดเร็วทําให้ราคาถา่นหินในตลาดโลกปรับเพิ$มขึ >น ภาพรวมการผลติ
ถ่านหินในอินโดนีเซียในปี 2559 มีปริมาณการผลติอยูที่$ประมาณ 460 ล้านตนั เพิ$มขึ >นร้อยละ 0.6 จากปี
ก่อนหน้า ผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซยีไมส่ามารถเพิ$มการผลติขึ >นได้มากนกัในชว่งครึ$งปีหลงัเนื$องจากมีฝน
ตกตอ่เนื$องในอินโดนีเซยีเกือบตลอดทั >งปี และจากการที$ผู้ผลติถ่านหินได้เลื$อนการลงทนุใหม่ๆ  ออกไป
ในช่วง 2 ปีที$ผา่นมา ทําให้การเพิ$มการผลติไมส่ามารถทําได้อยา่งรวดเร็ว อีกทั >งความไมแ่นน่อนเรื$องราคา
ถ่านหินในระยะยาวทําให้ผู้ผลติถา่นหินหลายรายชะลอการเพิ$มกําลงัการผลติออกไป 

 ในปี 2559 คาดวา่อินโดนีเซยีจะสง่ถา่นหินออกไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศประมาณ 365 ล้านตนั 
ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีกอ่นหน้า คิดเป็นร้อยละ 79 ของปริมาณถ่านหินทั >งหมดที$ผลติในอินโดนีเซีย โดย
สว่นใหญ่สง่ออกไปยงั จีน อินเดยี ญี$ปุ่ น เกาหลใีต้ ไต้หวนั และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ความ
ต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเองคาดวา่จะอยูที่$ 95 ล้านตนั เพิ$มขึ >นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า จากการ
เดินเครื$องโรงไฟฟา้ใหมข่องรัฐบาล ทั >งนี >การใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียกวา่ร้อยละ 80 ใช้ในการผลติ
กระแสไฟฟา้ ร้อยละ10 ใช้ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ สว่นที$เหลอืใช้ในอตุสาหกรรมอื$นๆ 

ในปี 2559 บริษัทฯ จําหนา่ยถา่นหินภายในอินโดนีเซียจํานวน 3.7 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ปริมาณการจําหนา่ยถ่านหินทั >งหมดของบริษัทฯ ที$ผลติในอินโดนีเซีย แตค่ิดเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณ
ร้อยละ 3.9 ของความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซยีเทา่นั >น โดยมีลกูค้าหลกัเป็นกลุม่โรงไฟฟา้ถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซยีมีสดัสว่นร้อยละ 82 ของปริมาณการจําหนา่ยถ่านหินภายในอินโดนีเซีย รองลงมาเป็น
การจําหนา่ยให้กบัอตุสาหกรรมกระดาษร้อยละ 12 และโรงงานปนูซีเมนต์ร้อยละ 6 

ในปีที$ผา่นมารัฐบาลอินโดนีเซียประสบความสาํเร็จในการควบคมุการผลติถ่านหินจากเหมืองที$ไมไ่ด้
รับใบอนญุาตหรือผู้ผลติถา่นหินที$ไมไ่ด้เสยีภาษีอยา่งถกูต้อง (Illegal miners) จากการบงัคบัใช้มาตรการ
ตา่งๆ ที$ออกมาในปีก่อนหน้าอยา่งเข้มงวด และการที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกได้ปรับตวัลดลงมาอยา่งมาก
ก่อนหน้านี >ก็มีสว่นชว่ยลดการผลติถ่านหินจากเหมืองผิดกฏหมายเช่นกนัเนื$องจากมีความจําเป็นต้องปิดตวั
ลงจากราคาถา่นหินที$ลดลงมาตํ$ากวา่ต้นทนุการผลติ 

รัฐบาลอินโดนีเซยีมีแผนที$จะนําระบบออนไลน์มาใช้ในการติดตามและตรวจสอบใบอนญุาตและการ
จ่ายภาษีของบริษัทผลติถา่นหินในปี 2560 ซึ$งจะทําให้การควบคมุเหมืองผิดกฎหมายทําได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึ >น นอกจากนี >รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที$จะนําระบบการชําระเงินที$ไมต้่องใช้เงินสด 
(Cashless System) มาใช้ ซึ$งจะทําให้การจา่ยคา่ภาคหลวงและภาษีของบริษัทผลติถ่านหินสามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ >น ซึ$งจะชว่ยให้การผลติถ่านหินจากเหมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง
อยา่งมีนยัสาํคญัในอนาคต 
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กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 
การเปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในตลาดถา่นหินโลกในปี 2559 จากการเปลี$ยนนโยบายของจีนทําให้อปุทาน
สว่นเกินหายไปอยา่งรวดเร็วและตลาดเริ$มปรับตวัเข้าสูส่มดลุ บริษัทฯจึงต้องมีการปรับเปลี$ยนกลยทุธ์การ
แขง่ขนัให้ทนักบัการเปลี$ยนแปลงของตลาดโลก กลยทุธ์หลกัๆ มีดงันี > 

o การมุง่เน้นผลติถา่นหินที$มีมลูคา่เพิ$มสงู 
บริษัทฯ ตั >งเปา้หมายในการผลติถ่านหินที$มคีณุภาพสงูมากขึ >นเพื$อตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ในตลาดที$ให้ราคาสงู โดยได้มีการซื >อถ่านหินคณุภาพดจีากแหลง่ภายนอกเพื$อนํามาใช้ปรับปรุง
คณุภาพถ่านหินของบริษัทฯมากขึ >น ทําให้บริษัทฯมีปริมาณถ่านหินคณุภาพดีเพิ$มขึ >น และสามารถ
จําหนา่ยไปยงัตลาดที$ให้ราคาสงูได้มากขึ >น 

o การมุง่เน้นตลาดที$ให้ราคาสงู 
บริษัทฯ ได้นําถ่านหินคณุภาพดีเข้าไปจําหน่ายในตลาดที$ให้ราคาพรีเมี$ยมแก่ถ่านหินคณุภาพสงู เช่น
ตลาดประเทศญี$ปุ่ น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เพิ$มการจําหน่ายถ่านหินเข้าไปในตลาดประเทศจีน
มากขึ >นเนื$องจากราคาตลาดในปีนี >มีการปรับตวัสงูขึ >นอย่างรวดเร็วเมื$อเทียบกบัตลาดอื$น พร้อมๆ กับ
การลดการขายในตลาดประเทศอินเดียได้ลดปริมาณลงเนื$องจากเป็นตลาดที$มีการแขง่ขนัสงู การปรับ
สัดส่วนตลาดที$เหมาะสมทําให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการเพิ$มขึ >นของราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกในช่วงครึ$งปีหลงัได้ 

o การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
บริษัทฯ มุง่เน้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที$ดตีอ่ลกูค้า โดยให้พนกังานขายนําเสนอการขายและ
ติดตอ่สื$อสาร มีปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยตรงผา่นช่องทางที$หลากหลาย อาทิเช่น การประชมุทั >งแบบ
พบปะหรือการประชมุผา่นทางโทรศพัท์และวิดีทศัน์ รวมทั >งอีเมล์ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้รับทราบปัญหา
และข้อกงัวลใจของลกูค้าไปพร้อมๆ กบัการให้ความรู้แก่ลกูค้าโดยมุง่หวงัการเป็นหุ้นสว่นความสาํเร็จ
ของลกูค้าในระยะยาวเพื$อสร้างความไว้วางใจซึ$งกนัและกนั บริษัทฯ มีระบบฐานข้อมลูลกูค้า มกีารนํา
ข้อมลูที$ได้มาวิเคราะห์เพื$อนํามาใช้ในการวางแผนพฒันาสนิค้าและบริการเพื$อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในระยะยาว บริษัทฯ เน้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที$ดีกบัลกูค้าผา่นกิจกรรมตา่งๆ 
เช่น การแจ้งผลการดาํเนินงานและแผนงานของบริษัทฯให้ลกูค้าทราบอยา่งสมํ$าเสมอ การแลกเปลี$ยน
ข้อมลูภาวะตลาดถา่นหิน การเชิญลกูค้าเยี$ยมชมกิจการของบริษัทฯ การให้ความชว่ยเหลอืลกูค้าทาง
เทคนิค การจดัให้ผู้บริหารระดบัสงูไปเยี$ยมลกูค้า เป็นต้น เพื$อให้บริษัทฯ มีความใกล้ชิดกบัลกูค้ามาก
ขึ >น อนัจะเป็นการสร้างฐานลกูค้าในฐานะหุ้นสว่นธุรกิจในระยะยาว 

o ระบบบริหารคณุภาพและการสง่มอบสนิค้า 
บริษัทฯ ได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารหว่งโซอ่ปุทานทั >งระบบ ทําให้สามารถวางแผนการ
ผลติ การควบคมุคณุภาพ การกองเก็บ การขนสง่และการผสมถา่นหินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ
จึงสามารถสง่มอบถา่นหินให้ลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง เเมน่ยํา ทั >งปริมาณและคณุภาพ นอกจากนี >การที$
บริษัทฯมีทา่เรือขนถา่ยถา่นหินเอง ทําให้บริษัทฯ สามาถสง่มอบถ่านหินได้ตรงตามกําหนดเวลาที$ตก
ลงกบัลกูค้า บริษัทฯ จงึได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าและมีภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ผลติและผู้
จําหนา่ยถา่นหินที$มีความมั$นคงในการสง่มอบและมีคณุภาพถ่านหินที$สมํ$าเสมอตรงตามข้อตกลง  
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คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญั 
คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญัในตลาดถ่านหินอินโดนีเซียได้แก่ผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ เช่น PT Kaltim Prima 
Coal, PT Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT 
Berau Coal, PT Golden Energy Mines เป็นต้น และคูแ่ขง่ขนัรายเลก็อีกเป็นจํานวนมาก ผู้ผลิตที$มีแหลง่
ถ่านหินเป็นของตนเองจะมีความได้เปรียบ เนื$องจากผู้ซื >อถา่นหินรายใหญ่จะเป็นโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่มี
ต้องการมั$นคงในการสง่มอบถ่านหินสงู อีกทั >งโรงไฟฟา้เหลา่นี >จําเป็นต้องซื >อถ่านหินจากเหมืองถกูกฎหมาย
เทา่นั >น เพราะการไฟฟา้อินโดนีเซียซึ$งเป็นหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจและเป็นผู้ รับซื >อไฟฟา้รายใหญ่จะมีสว่นใน
การเจรจาซื >อถา่นหินด้วย ทําให้การแขง่ขนัในกลุม่นี >ไมรุ่นแรงมากนกัเพราะจํากดัอยูที่$ผู้ผลติรายใหญ่และ
ราคามกัจะใช้ราคาอ้างอิงที$รัฐบาลกําหนดไมม่กีารแขง่ขนัด้านราคามากนกั ในขณะที$การขายให้กบัผู้ใช้
อื$นๆ จะมีการแขง่ขนัมากกวา่เพราะมีผู้ขายหลายราย 
คูแ่ขง่ที$สาํคญัในตลาดโลกนอกจากจะเป็นผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซียด้วยกนัเองแล้ว ยงัมีผู้ผลติและผู้ ค้า
ถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลยี แอฟริกาใต้ และรัสเซีย ที$มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ซึ$งสว่นใหญ่เป็นคูแ่ขง่ขนัใน
กลุม่เดมิ ไมม่ีการเปลี$ยนแปลงมากนกั แตใ่นปี 2559 มีคูแ่ขง่ขนัจากประเทศโคลอมเบียเพิ$มขึ >น เพราะคา่
ระวางเรือตํ$าทําให้ถา่นหินจากประเทศโคลอมเบียสามารถเข้ามาแขง่ขนัได้ในตลาดเอเชียได้ระดบัหนึ$ง  

นโยบายด้านราคา 
ราคาจําหนา่ยถา่นหินจะอิงกบัราคาถา่นหินในตลาดโลกในช่วงที$มกีารเสนอขาย โดยจะมกีารปรับราคาถ่าน
หินไปตามคณุภาพถ่านหินที$จะจําหนา่ยจริงและจะต้องไมต่ํ$ากวา่ราคาขั >นตํ$าที$รัฐบาลอินโดนีเซยีกําหนด 
ถ่านหินคณุภาพดีจะเสนอขายไปยงัตลาดที$ให้ราคาสว่นเพิ$มจากราคาอ้างอิง ในขณะที$ถา่นหินคณุภาพตํ$า
จะมีสว่นลดตามคณุภาพจริงของถ่านหินที$จําหนา่ย การจําหนา่ยถ่านหินจะมีทั >งแบบราคาคงที$ และราคาที$
เปลี$ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที$เรียกวา่ Index Link โดยมีการปรับสดัสว่นการขายให้สอดคล้อง
กบัภาวะตลาดในขณะนั >นๆ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เพิ$มการขายแบบ Index Link และการขายถ่านหินใน
ตลาดจรมากขึ >นในชว่งครึ$งหลงัของปี เพื$อให้ได้ประโยชน์จากการเพิ$มขึ >นของราคาถา่นหินในตลาดโลก 
สาํหรับการขายถา่นหินในอินโดนีเซียนั >นบริษัทฯ จะใช้ราคาอ้างอิงที$กําหนดโดยรัฐบาลเป็นหลกั ซึ$งรัฐบาล
อินโดนีเซียมกีลไกการปรับราคาให้เป็นไปตามราคาถ่านหินในตลาดโลกเช่นกนั นอกจากนี >บริษัทฯได้ใช้การ
ซื >อขายถ่านหินในตลาดอนพุนัธ์ (Coal Swap) ช่วยลดความเสี$ยงจากความผนัผวนของตลาด 

ลกัษณะของลกูค้า 
ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศญี$ปุ่ น เกาหลใีต้ ไต้หวนั จีน อินเดีย มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และในยโุรป  เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที$มคีวามมั$นคงสงู  มีการซื >อถา่นหินเป็นจํานวน
มากในแตล่ะปี มีกระบวนการคดัเลอืกผู้ขายถ่านหินที$เข้มงวดและโปร่งใสเพราะต้องการผู้ขายที$มีความ
นา่เชื$อถือและมีความมั$นคงในการสง่มอบ บริษัทเหลา่นี >สว่นใหญ่เป็นบริษัทที$อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ จะให้
ความสาํคญัเรื$องธรรมาภิบาลและการกํากบัดแูลกิจการที$ดี จึงต้องการผู้ขายที$มีการกํากบัดแูลกิจการที$ดี
และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเช่นกนั นอกจากนี >บริษัทฯ ยงัได้จําหนา่ยถา่นหินให้กบัอตุสาหกรรมอื$นๆ 
ด้วย เช่น ปนูซีเมนต์  ปิโตรเคม ี กระดาษ พลาสติกและเคมีภณัฑ์ เป็นต้น ลกูค้าในกลุม่นี >จะซื >อถ่านหินใน
ปริมาณที$น้อยกวา่กลุม่โรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ โดยทั$วไปจะเป็นการทําสญัญาซื >อถา่นหินระยะสั >นกบัผู้ผลติ
หรือผู้ ค้าถ่านหิน บางสว่นจะซื >อในตลาดจร 
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การจดัจําหนา่ยและช่องทางการจดัจําหนา่ย 
การจําหนา่ยถ่านหินในตา่งประเทศจะดาํเนินการโดย BMS Coal Sales Pte Ltd ซี$งเป็นบริษัทฯ ในเครือ
บ้านปทีู$จดัตั >งขึ >นที$ประเทศสงิคโปร์ โดยการจดัจําหนา่ยถา่นหินจะมีทั >งการจําหนา่ยตรงไปยงัผู้ใช้ปลายทาง
หรือผู้ ค้าถ่านหินในประเทศเปา้หมายและการขายผา่นตวัแทนจําหนา่ย (Agent) การขายสว่นใหญ่ของ
บริษัทฯจะเป็นการเสนอขายตรงไปยงัผู้ใช้งานมีทั >งการเข้าประมลูและการเจรจากบัผู้ซื >อโดยตรง ในบาง
ประเทศบริษัทฯ เสนอขายถา่นหินผา่นบริษัทเพื$อการค้า (Trading Company) และให้บริษัทเพื$อการค้า
นําไปขายให้กบัผู้ใช้ปลายทางอีกทอดหนึ$ง เพื$อเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายในด้านการตลาด 

 
1.3   ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 

 ถ่านหินสว่นใหญ่ที$บริษัท Centennial Coal Company Ltd ผลตินั >นถกูนําไปใช้ในโรงไฟฟา้ใน New 
South Wales ในขณะเดยีวกนัการสง่ออกไปยงัโรงไฟฟา้ในเอเชียยงัคงเพิ$มขึ >นอยา่งตอ่เนื$อง ปัจจบุนั 
Centennial เป็นผู้จดัสง่ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชื >อเพลงิที$ต้องใช้ในโรงไฟฟา้ถา่นหินขนาดใหญ่ใน 
Western Region การขายถ่านหินให้กบัโรงไฟฟา้เหลา่นี >จะทําภายใต้สญัญาระยะยาวที$มกีารกําหนด
ปริมาณถา่นหินและราคาซื >อขายลว่งหน้า การทําสญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศที$ทํากบัโรงผลติไฟฟา้ใน 
New South Wales  มีข้อดีดงันี > 
� ตําแหนง่ของเหมือง Centennial มีการเชื$อมตอ่ระบบขนสง่ถา่นหินเข้าไปยงัโรงไฟฟา้โดยตรง (มี

ลกัษณะเป็น mine-mouth) ทําให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนสง่โดยมถีนนและ
สายพานเฉพาะสาํหรับการขนสง่ถ่านหินไปยงัโรงไฟฟา้ ซึ$งชว่ยลดต้นทนุการขนสง่ของ Centennial 
รวมไปถึงผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถิ$น 

� สญัญาเหลา่นี >อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี  จงึช่วยจํากดัความเสี$ยงจากการเคลื$อนไหวของ 
อตัราแลกเปลี$ยน 

� การจดัสง่ถา่นหินในประเทศเป็นธุรกิจที$ตอ่เนื$อง จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ซื >อที$สว่นใหญ่มี
อนัดบัความนา่เชื$อถือดใีนระยะยาว ให้แก่ Centennial ได้อยา่งตอ่เนื$อง 

 
การเปลี$ยนแปลงตา่งๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง 

� ราคาถ่านหินเปลี$ยนแปลงจากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางต้นทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน
ใหม่ๆ  ความไมแ่นน่อนของอปุทานใหม ่ และต้นทนุการผลติไฟฟา้จากถา่นหิน ที$ยงัถกูกวา่โดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชื >อเพลงิประเภทอื$น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

� การเพิ$มขีดความสามารถของโครงสร้างพื >นฐานเคยเป็นข้อจํากดัตอ่การสง่ออกถ่านหิน 
� โรงไฟฟา้ตา่งประเทศเห็นวา่การมีแหลง่ถา่นหินที$มั$นคงมีความสาํคญั โดยมีโรงไฟฟา้ตา่งประเทศ

เข้ามาลงทนุในโครงการเหมืองถา่นหินในออสเตรเลยี เพื$อทําสญัญาระยะยาวโดยซื >อถา่นหินที$
ราคาตลาด 

� ขั >นตอนการอนมุตัิการทําเหมืองเริ$มมีความยากขึ >นในช่วง 4 ถึง 5 ปีที$ผา่นมา ทําให้โครงการขยาย
หรือเพิ$มอปุทานถา่นหินเกิดขึ >นได้ยากยิ$งขึ >น ดงันั >นโรงไฟฟา้ในประเทศจงึอาจต้องซื >อถา่นหินใน
ราคาที$สงูขึ >นเพื$อให้แนใ่จวา่จะมถี่านหินสาํหรับใช้ในการผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะการซื >อจากแหลง่
ถ่านหินปัจจบุนัให้มากที$สดุ รวมไปถึงการซื >อถ่านหินจากแหลง่ผลติที$อยูใ่กล้กบัโรงไฟฟา้ 
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� อตัราแลกเปลี$ยนสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีมกีารออ่นคา่ลง (เมื$อเปรียบเทียบกบัสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ชดเชยกบัการปรับตวัลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก ทําให้การสง่ออก
ถ่านหินราคาไมล่ดลงในสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีจึงเป็นอีกหนึ$งปัจจยัที$ช่วยเพิ$มความสามารถ
ในการแขง่ขนัของผู้ผลติถ่านหินในประเทศออสเตรเลยี 

 
ดงันั >นความต้องการใช้พลงังานที$สงูขึ >น บวกกบัความท้าทายในการจดัหาแหลง่พลงังานใหมที่$เพิ$มมาก

ขึ >น จะทําให้แหลง่ถ่านหินที$มีอยูปั่จจบุนัมมีลูคา่มากขึ >น และจากปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี > Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและเพื$อตอบสนองตอ่ความต้องการถ่านหินที$ใช้เป็น
เชื >อเพลงิให้ความร้อนที$เพิ$มขึ >นอยา่งตอ่เนื$อง 
เมื$อภาระผกูพนัภายใต้สญัญาในประเทศเริ$มหมดลง Centennial จะยงัคงรักษาความสาํคญัในการจดัสง่
ถ่านหินให้แก่โรงไฟฟา้ในประเทศ เป็นหนึ$งในยทุธศาสตร์หลกั 

 
1.4   ตลาดถ่านหินในประเทศไทย 

ถ่านหินที$ใช้ในประเทศสว่นใหญ่จะเป็นถา่นหินนําเข้าจากตา่งประเทศ เพราะถา่นหินที$ผลติในไทยมี
ปริมาณน้อย จากข้อจํากดัเรื$องแหลง่ถ่านหิน อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์เป็นกลุม่ผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที$สดุใน
ประเทศ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณการใช้ถ่านหินประมาณ 7.04 ล้านตนั เพิ$มขึ >นจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 0.09 ล้านตนั อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ในประเทศมีการแขง่ขนัเพิ$มสงูขึ >นจากกําลงั
การผลติที$มีมากเกินความต้องการและแนวโน้มการสง่ออกที$ลดลง เพราะโรงงานปนูซีเมนต์ในประเทศเพื$อ
บ้าน ซึ$งลงทนุโดยผู้ผลติรายใหญ่ของไทย ทยอยเดินเครื$องเพิ$มขึ >นเรื$อยๆ ทําให้ความต้องการนําเข้า
ปนูซีเมนต์จากไทยมีแนวโน้มลดลง 
ในขณะที$ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ชะลอตวัและโคงการลงทนุภาครัฐยงัอยู่
ในช่วงเริ$มต้นทําให้ความต้องการใช้
ปนูซีเมนต์ไมเ่พิ$มขึ >นมากนกั สง่ผลให้
ความต้องการใช้ถ่านหินในอตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต์อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อน
หน้า กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 
(Independent Power Producers: 
IPPs) มีปริมาณการใช้ถา่นหินเป็นอนัดบั 2 รองจากอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 
2559 มีปริมาณการใช้รวม 5.64 ล้านตนั เพิ$มขึ >นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 0.25 ล้านตนั จากการกลบัมา
เดินเครื$องของโรงไฟฟา้บีแอลซีพี หลงัจากมีการหยดุซอ่มบํารุงในปีก่อนหน้า  

กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producers : SPPs) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในชว่ง 11 เดือน
แรกของปี 2559  ประมาณ 2.08 ล้านตนั ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.04 ล้านตนั ที$เหลอื
เป็นการใช้ถา่นหินในอตุสาหกรรมอื$นๆ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิ$งทอ และอาหาร เป็นต้น 
รวมถงึถ่านหินที$นําเข้ามากองเก็บยงัคลงัสนิค้าของผู้ ค้าถ่านหิน ซึ$งมีปริมาณรวมทั >งหมดประมาณ 5.77 
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ล้านตนัในชว่ง 11 เดือนแรกของปี 2559 ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนประมาณ 0.60 ล้านตนั การใช้
ถ่านหินที$ลดลงของ 2 กลุม่นี > เกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทยที$ทําให้โรงงานผลติสนิค้าน้อยลง 
ประกอบกบัราคาถา่นหินในตลาดโลกมีการปรับตวัขึ >นอยา่งรวดเร็วในชว่งครึ$งปีหลงั ทําให้ผู้ใช้หรือผู้ ค้าถ่าน
หินที$มีสต๊อกถา่นมากชะลอการซื >อถ่านหินออกไป 

ลกัษณะตลาดถา่นหินในไทยแบง่ตามพฤตกิรรมการซื >อถา่นหินได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี > 

1. กลุม่ผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ ได้แก่ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี อตุสาหกรรม
กระดาษ รวมถึงกลุม่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPPs) ผู้ใช้ถ่านหินในกลุม่นี >จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มี
ปริมาณการใช้สมํ$าเสมอ เป็นบริษัทที$มีความมั$นคง มีระบบการจดัซื >อที$มีมาตราฐาน ผู้ซื >อสว่นใหญ่
ในกลุม่นี >มศีกัยภาพที$จะนําเข้าถา่นหินจากตา่งประเทศโดยตรง ทําให้ผู้ประกอบการค้าถ่านหินราย
ใหญ่จากตา่งประเทศเข้ามาแขง่ขนัได้ อยา่งไรก็ตามผู้ซื >อถา่นหินในกลุม่นี >ต้องการทําสญัญาซื >อถา่น
หินสว่นใหญ่จากผู้ผลติถ่านหินที$มีความมั$นคงในการสง่มอบ ทําให้ผู้ ค้าถ่านหินรายเลก็เข้ามา
จําหนา่ยได้ในปริมาณที$จํากดั 

2. กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (IPPs) เป็นโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ถา่นหินมากและสมํ$าเสมอ 
กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้อิสระจะทําสญัญาซื >อถา่นหินระยะยาวกบัผู้ผลติถ่านหินในตา่งประเทศจึงมี
ปริมาณเหลอืสาํหรับซื >อในตลาดจรเพียงเลก็น้อย ทําให้ตลาดนี >ไมม่ีการแขง่ขนัมาก 

3. กลุม่ผู้ใช้ถา่นหินรายเลก็ ตลาดถา่นหินในกลุม่นี >มีผู้ใช้จํานวนมาก ผู้ใช้สว่นใหญ่จะเป็นโรงงานขนาด
เลก็ แตล่ะรายจะใช้ถา่นหินในปริมาณน้อยและมีพื >นที$กองเก็บถา่นหินน้อย ทําให้ต้องซื >อถา่นหินแต่
ละครั >งในปริมาณที$น้อย ไมส่ามารถนําเข้าโดยตรงจากตา่งประเทศได้ ต้องซื >อถ่านหินจาก
ผู้ประกอบการค้าถา่นหินที$สามารถทยอยสง่มอบให้ได้ ตลาดนี >จะมกีารแขง่ขนัสงูเพราะมีผู้ขาย
หลายราย 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

ตลาดถา่นหินในประเทศไทยเป็นตลาดที$มกีารแขง่ขนัสงู เพราะมีผู้ประกอบการหลายราย และถ่านหินที$
จําหนา่ยสว่นใหญ่เป็นการนําเข้ามาจากตา่งประเทศ สามารถจดัหาได้จากหลายแหลง่ ทําให้มีผู้ประกอบการ
รายใหมเ่ข้ามาได้งา่ย บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัหลกัๆ ดงันี > 

• มุง่เน้นลกูค้าระยะยาว 

จากการที$บริษัทฯ มีแหลง่ถ่านหินของตนเองในอินโดนีเซียที$มีปริมาณสาํรองมากเพียงพอที$จะตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าในระยะยาวได้ ประกอบกบัในระยะเวลาที$ผา่นมาบริษัทฯได้แสดงให้ลกูค้าเห็น
แล้ววา่บริษัทฯมคีวามมั$นคงในการสง่มอบถา่นหิน ทั >งในด้านปริมาณ คณุภาพและการสง่มอบที$ตรงตอ่
เวลา ทําให้บริษัทฯ ได้รับความเชื$อถือจากผู้ซื >อรายใหญ่และทําให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัราย
อื$นๆ 
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• การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 

บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางเดยีวกบั BMS Coal Sales Pte Ltd ซึ$งเป็นผู้ดแูลการจําหนา่ยถ่านหินของบริษัทฯ
ในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ โดยมุง่เน้นไปที$การใช้พนกังานขายในการเสนอขายและติดตอ่สื$อสาร มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยตรง รวมทั >งตดิตามการขายและประสานงานกบัลกูค้าในการสง่มอบถ่านหิน 
นอกจากนี > บริษัทฯ ยงัได้เน้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที$ดกีบัลกูค้า ผา่นกิจกรรมตา่งๆ เช่น การแจ้งผล
การดาํเนินงานและแผนงานของบริษัทฯให้ลกูค้าทราบอยา่งสมํ$าเสมอ การพบปะระหวา่งผู้บริหาร การ
ประชมุร่วมกนั เป็นต้น เพื$อให้เกิดความไว้วางใจซึ$งกนัและกนั และพฒันาไปสูก่ารเป็นหุ้นสว่นธุรกิจใน
ระยะยาว 

• ระบบบริหารคณุภาพและคลงัสนิค้า (Coal Distribution Center) 

บริษัทฯ ใช้คลงัสนิค้าทั >ง 2 แหง่ของบริษัทเป็นศนูย์กระจายถา่นหินให้กบัลกูค้า เพื$อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าที$ต้องการลดปริมาณการกองเก็บและลดภาระการดแูลรักษากองสต๊อก โดยบริษัทฯ จะ
ทําหน้าที$ในการบริหารหว่งโซอ่ปุทานให้ลกูค้าตั >งแตก่ารนําเข้าถ่านหินจากแหลง่ผลติในอินโดนีเซีย การ
วา่จ้างเรือเดินสมทุร การขนถ่ายถ่านหินมายงัคลงัสนิค้าของบริษัทฯ และการบริหารคลงัสนิค้า เพื$อให้
แนใ่จวา่มีปริมาณถ่านหินเพียงพอตอ่การใช้งานของลกูค้าอยูต่ลอดเวลา นอกจากนี >บริษัทฯ ยงัมกีาร
ควบคมุการปฏิบตังิานในพื >นที$ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการรักษาสิ$งแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด มีการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ$งแวดล้อมเป็นประจํา พร้อมทั >งดแูลเรื$องผลกระทบตอ่ชมุชนในบริเวณ
ใกล้เคยีง เพื$อให้เป็นตวัอยา่งของคลงัสนิค้าที$ได้มาตราฐานสากล อนัเป็นการสร้างความมั$นใจให้กบัลกูค้า
วา่บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งยั$งยืน 

คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญั 
คูแ่ขง่ที$สาํคญัมีทั >งผู้ประกอบการค้าถา่นหินในประเทศและผู้ประกอบการค้าถ่านหินจากตา่งประเทศ ซึ$งมีจดุ
แข็งและจดุออ่นที$ตา่งกนั คูแ่ขง่ที$เป็นผู้ประกอบการค้าถา่นหินในประเทศที$สาํคญัในปี 2559 มี 6 ราย ได้แก ่
บริษัท เอสซีจี เทรดดิ >ง จํากดั บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากดั 
(มหาชน) บริษัท เอ็นเนอร์ยี$ เอิร์ธ จํากดั (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น เพิล จํากดั และบริษัท ซิงเฮงเสง็ จํากดั 
นอกจากนี >ยงัมีผู้ ค้าถ่านหินรายเลก็อีกเป็นจํานวนมาก บางรายไมไ่ด้นําถ่านหินเข้ามาจากตา่งประเทศแตซ่ื >อ
ถ่านหินจากผู้ ค้าถ่านหินรายอื$นที$นําถ่านหินเข้ามาจากตา่งประเทศแล้วนําไปจําหนา่ยตอ่  ผู้ ค้าถ่านหินหลาย
รายจะมีคลงัสนิค้าสาํหรับกองเก็บถ่านหินและสามารถขายในลกัษณะทยอยสง่มอบให้ลกูค้าได้ ทําให้ผู้ ค้าถ่าน
หินกลุม่นี >สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้ารายเลก็ได้ ผู้ประกอบการค้าถา่นหินในประเทศสว่นใหญ่
จะไมม่ีแหลง่ถ่านหินเองต้องซื >อถา่นหินจากผู้ผลติอื$นทําให้ควบคมุต้นทนุได้ยาก ถ้าซื >อจากผู้ผลติรายเลก็จะมี
ความเสี$ยงเรื$องความไมแ่นน่อนของคณุภาพ ปริมาณ และระยะเวลาสง่มอบได้ ทําให้ผู้ประกอบการค้าถ่านหิน
รายใหญ่มีความได้เปรียบในการขายถา่นหินให้กบักลุม่ผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ เนื$องจากมีความนา่เชื$อถือและมี
ความมั$นคงในการสง่มอบสงูกวา่ สาํหรับผู้ประกอบการค้าถ่านหินจากตา่งประเทศจะมเีปา้หมายไปที$กลุม่ผู้ใช้
ถ่านหินรายใหญ่เทา่นั >นเพราะต้องสง่มอบครั >งละหนึ$งลาํเรือซึ$งผู้ใช้ถ่านหินขนาดเลก็ไมส่ามารถรับได้ คูแ่ขง่ใน
กลุม่นี > เช่น Rio Tinto, Glencore, PT Swiss Singapore, Mitsui, AVRA และผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซีย เป็น
ต้น 
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นโยบายด้านราคา 
ราคาจําหนา่ยถา่นหินในประเทศไทยจะอิงกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกเช่นกนั โดยจะมกีารปรับราคาถ่านหิน
ไปตามคณุภาพของถา่นหินที$จําหนา่ยจริง และจะขึ >นกบัปริมาณการซื >อ ข้อกําหนดด้านคณุภาพ และเงื$อนไข
อื$นๆ ที$ตกลงกบัลกูค้า โดยจะมีทั >งแบบราคาคงที$ (Fixed Price) และราคาที$ปรับตามราคาถ่านหินในตลาดโลก 
(Index Link) โดยใช้ราคาตลาดโลกในชว่งที$มกีารสง่มอบเป็นตวัอ้างอิง ทั >งนี >ขึ >นกบัการตกลงกบัลกูค้าแตล่ะราย 

ลกัษณะของลกูค้า 

• ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ได้แก ่ อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ อตุสาหกรรมผลติกระแสไฟฟา้และไอนํ >า 
อตุสาหกรรมกระดาษ และอตุสาหกรรมสิ$งทอ ซึ$งสว่นใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มคีวามมั$นคงสงูและ
มีความต้องการใช้ถา่นหินที$สมํ$าเสมอ ดงันั >นลกูค้าในกลุม่นี >มกัจะซื >อถา่นหินจากผู้ผลติหรือผู้จดั
จําหนา่ยที$มีความนา่เชื$อถือสงู การซื >อถา่นหินสว่นใหญ่จะมกีารทําสญัญาซื >อขาย มีการกําหนด
คณุภาพและปริมาณการสง่มอบถ่านหินที$แนน่อน จะเหลอืปริมาณสว่นน้อยที$ไปซื >อในตลาดจรซึ$งผู้ ค้า
รายเลก็มีโอกาสที$จะเสนอขายเข้ามาในสว่นนี > ลกูค้าบางรายต้องการซื >อถา่นหินในลกัษณะให้ผู้ขาย
ทยอยสง่มอบถ่านหิน เพื$อลดภาระการกองเก็บ การบริหารจดัการสต๊อก และลดต้นทนุสนิค้าคงคลงั 
จึงได้ทําสญัญาซื >อถ่านหินจากบริษัทฯในลกัษณะทยอยสง่มอบจากคลงัสนิค้าของบริษัทฯ นอกจากนี >
ลกูค้าสว่นใหญ่ในกลุม่นี >ยงัให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อม จงึผลกัดนัให้
ผู้ประกอบการค้าถา่นหินหนัมาให้ความสาํคญัในเรื$องดงักลา่วด้วย พร้อมทั >งมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านดงักลา่วจากผู้ประกอบการค้าถา่นหินเป็นประจํา เพื$อไมใ่ห้มีผลกระทบกลบัไปถงึผู้ใช้
ถ่านหินเอง 

 
 

2.  การตลาดธุรกิจไฟฟ้า 
2.1  บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (BPP) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  BPP ถือ

หุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั โรงไฟฟา้บีแอลซีพี (BLCP) มีกําลงัการ
ผลติไฟฟา้ตามสดัสว่นการถือหุ้นทั >งสิ >น 717 เมกะวตัต์  ซึ$งจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer  (IPP)    
กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 
� โรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศไทย 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการรักษาสิ$งแวดล้อมและการยอมรับของชมุชนเป็นหลกั ในชว่งระยะเวลาที$
ผา่นมา ประเทศไทยมีการตื$นตวัในเรื$องสิ$งแวดล้อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานตา่งๆ ให้
สงูขึ >น ตลอดจนการตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหินในพื >นที$ตา่งๆ ทั$วประเทศ    
แตด้่วยกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ มีการลงทนุในการปรับปรุงประสทิธิภาพโรงไฟฟา้และบํารุงรักษา
อปุกรณ์เพื$อลดมลภาวะตอ่สิ$งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื$อง ทั >งให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการทําความ
เข้าใจกบัชมุชนในพื >นที$ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานได้อยา่งครบถ้วน
และความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัที$ดี  
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คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญั 
� ผู้ผลติไฟฟา้รายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิ >ง จํากดั 

(มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี$ จํากดั (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) 
และ บริษัท กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั$น จํากดั 

� ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 

2.2 ธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในปี 2559 บริษัทฯ เน้นการบริหารประสทิธิภาพของการผลติเพื$อบริหารรายได้และต้นทนุการผลติให้
เหมาะสมกบัฤดกูาลและสอดคล้องกบัสถาวะต้นทนุถ่านหินที$ใช้เป็นเชื >อเพลงิ กลา่วคอื ในชว่งฤดหูนาวที$มี
ความต้องการไอนํ >าและไอร้อนสงู บริษัทฯ จะผลติและจําหนา่ยไฟฟา้ ไอนํ >าและไอร้อนอยา่งเต็มที$ ขณะที$ใน
ปี 2559 ราคาคา่ไฟฟา้มกีารปรับลดลงตามต้นทนุคา่เชื >อเพลงิหลกั แตไ่มไ่ด้มีผลกระทบอยา่งมนียัตอ่ผล
ประกอบการของบริษัทฯ และความสามารถในการทํากําไรโดยรวม  เนื$องจากอตัราการลดราคาของราคา
เชื >อเพลงิมากกวา่อตัราการลดของราคาคา่ไฟ และบริษัทฯ มีเเผนควบคมุต้นทนุการผลติโดยรวมอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ทั >งนี >บริษัทฯ ได้เริ$มขยายกําลงัการผลติในโรงไฟฟา้ที$มีความพร้อม เพื$อให้สามารถตอบสนอง
ตอ่ความต้องการไอนํ >าที$เพิ$มขึ >นตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ$นนั >น 
แม้วา่รัฐบาลจีนได้เพิ$มความเข้มงวดกบันโยบายสิ$งแวดล้อมและการควบคมุมลภาวะ แตไ่มไ่ด้สง่ผลกระทบ
ตอ่การดาํเนินการของบริษัทฯ เนื$องจากบริษัทฯ ได้มีการควบคมุการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สิ$งแวดล้อม พร้อมทั >งมีการปรับปรุงและเพิ$มอปุกรณ์ควบคมุสิ$งแวดล้อมเพื$อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สิ$งแวดล้อมใหมที่$จะบงัคบัใช้ในปีหน้า  
สาํหรับโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์นั >น ประกอบด้วย � สว่น คอื อตัราคา่
ไฟฟา้ที$คิด ณ จดุเชื$อมตอ่เครือขา่ยเชื$อมโยงไฟฟา้ (On-grid tariff) และเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล (On-grid 
subsidy)   นอกจากนี >ในบางพื >นที$อาจได้รับเงินสนบัสนนุเพิ$มเติมจากรัฐบาลท้องถิ$น (Local subsidy) โดย
คา่ไฟฟา้ที$คดิ ณ จดุเชื$อมตอ่เครือขา่ยเชื$อมโยงไฟฟา้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคา่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้
พลงังานความร้อนร่วมโดยทั$วไปซึ$งกําหนดโดยคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแหง่ชาติจีน ที$มีการปรับ
ตามราคาถ่านหิน ในบางครั >งคา่ไฟฟา้ที$คิด ณ จดุเชื$อมตอ่เครือขา่ยเชื$อมโยงไฟฟา้มกีารเปลี$ยนแปลง เงิน
สนบัสนนุจะถกูปรับเพื$อให้มั$นใจวา่ผู้ผลติไฟฟา้จะได้รับคา่ไฟฟา้ในระดบัที$คอ่นข้างคงที$ (Feed-in Tariff) 
กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 
ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมและพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการที$
ได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล เนื$องจากมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟา้ทั$วๆ ไป และควบคมุมลภาวะได้ดีกวา่ 
ทําให้ได้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ประกอบด้วย การได้การประกนัการขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้ท้องถิ$น  ได้รับ
สทิธิพิเศษในการขายไอนํ >าและความร้อนในเขตพื >นที$ที$ได้รับอนญุาต และได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล
ท้องถิ$น ซึ$งเป็นปัจจยัสาํคญัที$สามารถนํามาใช้กําหนดกลยทุธ์แขง่ขนั  ดงันี >  
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� คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า   
 บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มคีวามพร้อมและความมั$นคงในการผลติ

และจําหนา่ยของทั >งไฟฟา้และไอนํ >า เพื$อสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจา่ยไอร้อนในหน้าหนาวให้กบัลกูค้า การรักษาความสมัพนัธ์ที$ดกีบัลกูค้าบนพื >นฐานของ
ความซื$อตรงและผลประโยชน์ร่วมกนั ทําให้ได้รับความเชื$อถือและไว้วางใจจากลกูค้า ในขณะเดยีวกนั
ได้มีการทําสญัญากบัลกูค้าอตุสาหกรรมไอนํ >าทําให้สามารถปรับราคาไอนํ >าได้หากคา่เชื >อเพลงิเพิ$ม
สงูขึ >นกวา่ราคาที$กําหนดไว้ในสญัญา ทําให้สามารถลดภาระในเรื$องต้นทนุของคา่เชื >อเพลงิที$สงูขึ >นได้ 

� การบริหารต้นทนุ   
บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ$งต้นทนุเชื >อเพลงิหรือถ่านหิน 
โดยมีกลยทุธ์การจดัซื >อและสาํรองถ่านหินในชว่งเวลาที$ราคาถ่านหินลดลง และสาํรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที$
ราคาสงูตลอดจนการเพิ$มประสทิธิภาพในการผลติเพื$อลดต้นทนุการผลติ 

� ความพร้อมในการปรับตวัสงู 
 เนื$องจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมกีารเปลี$ยนแปลงของภาวะตลาดอยูต่ลอดเวลา บริษัทฯ จึง

มีการตดิตามภาวะตลาดอยา่งใกล้ชิด และปรับแผนการดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบัภาวะตลาด หรือ
สถานการณ์ในชว่งนั >นๆ เพื$อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจได้ เช่น
โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิ >งติ >ง มกีารผลตินํ >าหลอ่เย็น (Chilled water) เพื$อจําหนา่ยในฤดรู้อนได้อีกด้วย 
เป็นผลให้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี$ยนการจําหนา่ยทั >งไฟฟา้ ไอนํ >า นํ >าร้อน และนํ >าเยน็ตาม
ปัจจยัตา่งๆ เช่น ตามปริมาณการผลติไอนํ >าที$เพิ$มขึ >น หรือเครือขา่ยเชื$อมโยงไฟฟา้ต้องการการจา่ยไฟฟา้
เพิ$มเติม 

� การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถิ$นและชมุชน  
บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ$นบนพื >นฐานของความเป็นพันธมิตรที$มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในการให้บริการสาธารณปูโภคพื >นฐาน (ไฟฟา้และไอนํ >า) ให้กบัชมุชนท้องถิ$น สร้าง
ความเชื$อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื$อง อีกทั >งยงัได้รับการ
ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็นบริษัทตวัอย่างในท้องถิ$น ทําให้สามารถขอรับความสนบัสนนุจาก
หน่วยราชการท้องถิ$นได้ในกรณีที$บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น การให้เงินสนบัสนนุ
หรืออนมุตัิให้ขึ >นราคาไอนํ >า เมื$อราคาถ่านหินเพิ$มสงูขึ >นมาก     

� ความชดัเจนในนโยบายทางพลงังานของประเทศ  
การบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ รวมไปถึงการกําหนดนโยบายทางพลงังานที$ชดัเจน 
เเละมีความเสี$ยงในการลงทนุตํ$า เนื$องจากมีการกําหนดมาตรฐานสาํหรับราคาพลงังานหมนุเวียน และ
โครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอตัรารับซื >อไฟฟา้คงที$ตลอดอายุ
โครงการ  พร้อมด้วยการให้เงินอดุหนนุสาํหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ตั >งแตปี่ 2556 เป็น
ต้นมา  นอกจากนี >รัฐบาลยงัมีนโยบายจดัตั >ง การทดลองซื >อขายคาร์บอนเครดติ (Carbon Trading) เพื$อ
รองรับโนบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนบัสนนุการลงทนุในพลงังาน
หมนุเวยีนมากขึ >น 

คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญั 
� ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศรายอื$นๆ 
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2.3  ธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71)  BPP ถือ
หุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (HPC) และ บริษัท Phu Fai Mining Company Limited 
(PFMC) ในสดัสว่นร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลาํดบั  มีกําลงัการผลติไฟฟา้ตามสดัสว่นการถือหุ้นทั >งสิ >น 
751 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยหนว่ยการผลติไฟฟา้ 3 หนว่ยจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer  (IPP)   และจําหนา่ย
ไฟฟา้บางสว่นให้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หนว่ยการผลติไฟฟา้ทั >ง 3 หนว่ยเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เป็นไปตามกําหนดการ โดยที$หนว่ยการผลติที$ 1 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวนัที$ 
2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที$ � เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื$อวนัที$ 2 พฤศจิกายน 2558   และหนว่ย
การผลติที$ 3 เปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เมื$อวนัที$ 2 มีนาคม 2559 
กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 
� โรงไฟฟา้ถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบที$อาจจะเกิดขึ >นตอ่ชมุชนจากการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้

หงสา บริษัทฯ จงึมุง่เน้นด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในพื >นที$ควบคูไ่ปกบัพฒันามาตรฐาน
ชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในชมุชนเหลา่นั >น ซึ$งมาตรการดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิด
ริเริ$มแผนงานในการพฒันาชมุชนตา่งๆ เช่น การพฒันาสาธารณปูโภค นํ >าประปา ไฟฟา้ ถนน การ
อพยพชมุชนบางสว่นพร้อมกบัการสร้างที$อยูอ่าศยัใหมท่ดแทนในที$เหมาะสม และการสง่เสริมพฒันา
อาชีพ เป็นต้น 

คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญั 
� ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศรายอื$นๆ 

 
2.4 ธุรกิจไฟฟา้ในประเทศญี$ปุ่ น 

บริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ผา่นบริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
(“BPP”) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.71) ทั >งในตอนเหนือและตอนกลางของประเทศญี$ปุ่ น 
ปัจจบุนัมีกําลงัการผลติติดตั >งตามสดัสว่นการลงทนุที$เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 6.6 เมกะวตัต์ 
และโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันากวา่ 100 เมกะวตัต์  
กลยทุธ์ในการแขง่ขนั 
บริษัทฯ เริ$มลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปุ่ น ประกอบกบัศกึษาและเตรียม
ความพร้อมสาํหรับการประเมินโอกาสการลงทนุและการพฒันาโครงการ ทั >งด้านพนัธมติร ทีมงาน และ
บคุลากรตา่งๆ เพื$อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศญี$ปุ่ นอยา่งชดัเจน นอกจากนี >
การสนบัสนนุของรัฐบาล และการสง่เสริมการลงทนุของสถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัที$สามารถ
ขบัเคลื$อนธุรกิจได้อยา่งรวดเร็ว 
� ระยะเวลาพฒันาโครงการสั >น 

บริษัทฯ  สามารถเริ$มต้นดําเนินการผลติ จําหนา่ยกระแสไฟฟา้ และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืน
ทนุได้ในเวลาอนัสั >น  
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� ความชดัเจนในนโยบายทางพลงังานของประเทศ 
การบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ รวมไปถึงการกําหนดนโยบายทางพลงังานที$ชดัเจน 
เเละมีความเสี$ยงในการลงทนุตํ$า เนื$องจากมีการกําหนดโครงสร้างราคารับซื >อไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff 
(FIT) ด้วยรูปแบบอตัรารับซื >อไฟฟา้คงที$ตลอดอายโุครงการ  

คูแ่ขง่ขนัที$สาํคญั 
� ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถิ$นในประเทศญี$ปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

 

(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

1. สภาพการแข่งข ันในธุรกจิถ่านหนิ 
การแขง่ขนัในชว่งครึ$งแรกของปี 2559 ยงัคงมคีวามรุนแรง

เพราะตลาดยงัมีอปุทานสว่นเกินอยูม่าก แตส่ภาพการแขง่ขนั
ลดลงมากในชว่งครึ$งปีหลงั เพราะความต้องการถา่นหินนําเข้า
เริ$มมีการฟื>นตวั จากการเพิ$มการนําเข้าของจีนเพื$อชดเชยการลด
การผลติถ่านหินภายในประเทศ ในขณะที$ประเทศผู้สง่ออกถา่น
หินไมส่ามารถเพิ$มกําลงัการผลติขึ >นได้มากนกัเพราะขาดการ
ลงทนุใหม่ๆ  และหลายประเทศมีฝนตกหนกัและมกีารซอ่มบํารุง
เครื$องจกัร เป็นผลให้ราคาถา่นหินที$ทา่เรือนิวคาสเซิล (FOB 
Newcastle) ออสเตรเลยีในชว่งสิ >นปีปรับตวัเพิ$มขึ >นกวา่ร้อยละ 100 เมื$อเทียบกบัชว่งต้นปี ในขณะที$ราคาถ่านหินใน
ยโุรป (CIF ARA) ก็ปรับตวัเพิ$มขึ >นกวา่ร้อยละ 94 ถึงแม้ความต้องการถา่นหินในตลาดยโุรปจะหดตวัลงมากก็ตาม 

 
ภาพรวมความต้องการถ่านหินนําเข้าชนิด

เชื >อเพลงิให้ความร้อนในปี 2559 มีการเติบโต
ประมาณ 4 ล้านตนัหรือเพิ$มขึ >นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
0.4 โดยมีปริมาณการนําเข้าประมาณ 929 ล้านตนั 
ร้อยละ 80 เป็นการนําเข้าของทวปีเอเชีย มีการนําเข้า
ประมาณ 744 ล้านตนั เพิ$มขึ >นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
3.7 

จีน  มีการนําเข้าถา่นหินชนิดเชื >อเพลงิให้ความ
ร้อนในปี 2559 ประมาณ 197 ล้านตนั เพิ$มขึ >นจาก
ปีก่อนหน้า 41 ล้านตนัหรือเพิ$มขึ >นร้อยละ 26 
ถึงแม้วา่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอ
ตวัลงก็ตาม เนื$องจากความเข้มงวดกบันโยบายการ
ลดกําลงัการผลติสว่นเกิน ประกอบกบัเกิดฝนตก
หนกัทางภาคใต้ของจีนทําให้ไมส่ามารถขนสง่ถา่น
หินได้ จึงทําให้เกิดภาวะถ่านหินขาดตลาดขึ >น 
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ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตวัเพิ$มขึ >นอยา่งรวดเร็วไปแตะจดุสงูสดุในเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะปรับตวัลดลงจาก
การผอ่นคลายนโยบายลดกําลงัการผลติและการแทรกแซงจากรัฐบาลจีน ผู้ใช้ถา่นหินในจีนได้เพิ$มการนําเข้าถา่นหิน
จากตา่งประเทศในชว่งครึ$งหลงัของปี 2559 ผลกัดนัให้ราคาถา่นหินในตา่งประเทศเพิ$มขึ >นอยา่งรวดเร็วเช่นกนั การ
แขง่ขนัในตลาดจีนนอกจากผู้สง่ออกถ่านหินจะแขง่ขนัระหวา่งกนัแล้วยงัต้องแขง่ขนักบัผู้ผลติในประเทศจีน และ
ราคาถ่านหินมกัจะถกูแทรกแซงจากรัฐบาลทําให้ไมเ่ป็นไปตามกลไกตลาด แตอ่ยา่งไรก็ตามราคาเปา้หมายของ
รัฐบาลจีนก็ยงัอยูใ่นระดบัสงูและเป็นที$นา่พอใจของผู้สง่ออก 

อินเดีย มีการนําเข้าถา่นหินในปีนี >ประมาณ 145 ล้านตนั ลดลง 19 ล้านตนัหรือลดลงร้อยละ 12 เนื$องจากการ
ชะลอตวัทางเศรฐกิจ และความสามารถในการผลติไฟฟา้จากพลงังานนํ >าได้มากในชว่งกลางปี 2559 ทําให้การใช้
ถ่านหินลดลง อีกทั >งนโยบายรัฐบาลอินเดยีที$ต้องการลดการนําเข้าถา่นหิน และจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที$
ปรับตวัสงูขึ >นมาก ทําให้ความต้องการถ่านหินนําเข้าลดลง  

ตลาดเอเซยีตอนเหนือในปีนี >คาดวา่จะหดตวัลงประมาณ 5 ล้านตนั หรือประมาณ 1.6% จากปีก่อนหน้า 
เนื$องจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและการหยดุซอ่มบํารุงโรงไฟฟา้  

ญี�ปุ่ น  มีการนําเข้าถา่นหินประมาณ 129 ล้านตนั ลดลง 3.7% จากปีก่อนหน้า   เนื$องจากโรงไฟฟา้ถ่านหิน
หลายโรงต้องหยดุซอ่มบํารุง สภาพการแขง่ขนัในตลาดญี$ปุ่ นมีไมม่ากนกัเพราะผู้ใช้ถ่านหินสว่นใหญ่ทําสญัญาซื >อ
ถ่านหินตั >งแตช่ว่งต้นปีทําให้มีปริมาณเหลอืซื >อในชว่งครึ$งหลงัของปีไมม่ากนกั อีกทั >งผู้ใช้ซื >อถา่นหินสว่นใหญ่จาก
สญัญาเหลอืปริมาณมาซื >อในตลาดจรไมม่ากนกั 

เกาหลีใต้ การนําเข้าถา่นหินลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.4 ถึงแม้โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์หลายโรงจะหยดุ
เดินเครื$องในช่วงปลายปีก็ตาม เนื$องจากโรงไฟฟา้หลกัได้ใช้ถา่นหินจากสต๊อกเพื$อชะลอการซื >อถา่นหินออกไปในชว่ง
ที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึ >นมาก ผู้ซื >อถ่านหินหลกัในเกาหลใีต้พยายามเพิ$มการแขง่ขนัในตลาดขึ >นโดย
การกระจายแหลง่ซื >อถา่นหินคณุภาพดีออกไป โดยในปีนี >ได้เพิ$มการซื >อถ่านหินจากรัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ 
และสหรัฐอเมริกา โดยลดการพึ$งพาจากออสเตรเลยีลง 

 
ตลาดถา่นหินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นบัเป็นตลาดที$มกีารเติบโตสงูคาดวา่จะมีการเติบโตประมาณ 11 ล้าน

ตนั หรือเพิ$มขึ >นร้อยละ 17.4 จากปีก่อนหน้า ตลาดที$มีการเติบโตมาก ได้แก่ เวียตนาม ฟิลปิปินส์และมาเลเซีย สภาพ
ตลาดมกีารแขง่ขนัลดลงอยา่งมากในชว่งครึ$งปีหลงัจากภาวะตลาดตงึตวั ถงึแม้ผู้ซื >อจะพยายามชะลอการซื >อถา่นหิน
ออกไปในช่วงที$ราคาถ่านหินมกีารปรับตวัสงูขึ >นมาก แตก่ารนําเข้าลดลงไมม่ากนกัเพราะผู้ใช้ถา่นหินมีความ
จําเป็นต้องใช้ถา่นหินอยา่งตอ่เนื$อง 

ความต้องการถ่านหินนําเข้าในตลาดยโุรปในปี 
2559 นี >หดตวัลงถงึ 27 ล้านตนั หรือลดลงร้อยละ 
16.9 จากปีก่อนหน้า องักฤษเป็นประเทศที$มีการ
นําเข้าถ่านหินลดลงมากที$สดุ โดยลดลงถึง 12 ล้าน
ตนัหรือลดลงถึงร้อยละ 70.6% ในขณะที$การนําเข้า
ถ่านหินในประเทศนําเข้าหลกั เช่น เยอรมนั อิตาล ี
สเปน ก็มีการนําเข้าลดลงเช่นกนั มีเพียงตรุกีที$คาด
วา่จะมีการนําเข้าเพิ$มขึ >นประมาณร้อยละ 9.8 จากปี
ก่อนหน้า ถึงแม้ความต้องการถา่นหินจะหดตวัลง 
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การแขง่ขนัในตลาดยโุรปไมไ่ด้รุนแรงมากนกัในช่วงครึ$งหลงัของปี เนื$องจากผู้ผลติถา่นหินได้สง่ถา่นหินมาขายใน
ภมูิภาคเอเชียมากขึ >น ทําให้อปุทานถ่านหินในยโุรปมีความสมดลุกบัอปุสงค์มากขึ >น 

 
ด้านการสง่ออกถ่านหินที$ใช้เป็นเชื >อเพลงิให้ความร้อนในปี 2559 มีปริมาณการสง่ออกทั >งหมดประมาณ 922 

ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.0 ประเทศผู้สง่ออกถา่นหินชนิดเชื >อเพลงิให้ความร้อนหลกัๆ ยงัคงมีเพียง 6 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี รัสเซยี โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา ครอบคลมุปริมาณการ
สง่ออกถึงร้อยละ 93 ของปริมาณการสง่ออกทั >งโลก ในชว่งครึ$งหลงัของปี 2559 ที$ราคาถ่านหินปรับตวัสงูขึ >นมาก 
ผู้ผลติถ่านหินไมส่ามารถเพิ$มปริมาณการผลติได้มากนกั เนื$องจากสภาวะอากาศไมเ่อื >ออํานวยและการขาดการลงทนุ
ขยายกําลงัการผลติในช่วง 2-3 ปีที$ผา่นมาซึ$งเป็นช่วงที$ราคาถา่นหินตกตํ$า อีกทั >งผู้ผลติถา่นหินยงัไมม่ีความมั$นใจใน
เสถียรภาพราคา ทําให้ชะลอการลงทนุใหมอ่อกไป การเพิ$มกําลงัการผลติจึงต้องใช้เวลา 

อินโดนีเซ ีย ยงัคงเป็นประเทศผู้สง่ออกถ่านหินชนิดเชื >อเพลงิให้ความร้อนรายใหญ่ที$สดุของโลก มีปริมาณการ
สง่ออกถ่านหินในปี 2559 ประมาณ 365 ล้านตนั ลดลง 7 ล้านตนัจากปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 1.8 การลดการ
นําเข้าของอินเดียกระทบการสง่ออกของอินโดนีเซียมาก แตค่วามต้องการถ่านหินของจีนที$เพิ$มขึ >นอยา่งรวดเร็วในช่วง
ครึ$งปีหลงัชว่ยให้การสง่ออกของอินโดนีเซียเริ$มฟื>นตวั ในขณะที$การผลติเพิ$มได้ไมม่ากนกัทําใหตลาดตงึตวั การ
แขง่ขนัด้านการขายลดลง 

ออสเตรเลีย เป็นประเทศผู้สง่ออกถ่านหิน
ชนิดเชื >อเพลงิให้ความร้อนอนัดบัสองรองจาก
อินโดนีเซีย มีปริมาณการสง่ออกในปี 2559 
ประมาณ 198 ล้านตนั ลดลง 3 ล้านตนัจากปี
ก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 1.7 ตลาดหลกัยงัคง
เป็นญี$ปนุ จีน เกาหลใีต้ และไต้หวนั การแขง่ขนั
ระหวา่งผู้ผลติในออสเตรเลยีในชว่งครึ$งปีหลงัไม่
รุนแรงเพราะกําลงัการผลติไมเ่พียงพอตอ่ความ
ต้องการที$เพิ$มขึ >น  

รัสเซ ีย การสง่ออกถ่านหินไปยงัประเทศนอกกลุม่สมาชิกอดตีสหภาพโซเวยีต (Non-CIS Country) ในปี 2559
เพิ$มขึ >นประมาณร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้า เนื$องจากการออ่นคา่ของเงินรูเบิลของรัสเซียถงึแม้คา่เงินรูเบิลในชว่งหลงั
จะแข็งคา่ขึ >นบ้างแตก็่ยงัอยูใ่นระดบัที$ยงัไมเ่อื >อให้ถา่นหินรัสเซยีสามารถแขง่ขนัได้ รัสเซยีสง่ออกถา่นหินมาเอเชียมาก
ขึ >นเนื$องจากตลาดยโุรปหดตวั โดยมีการขยายตลาดเข้าไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ในช่วงฤดหูนาว
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การสง่ออกถ่านหินจากรัสเซียจะได้รับผลกระทบจากการที$หิมะตกหนกัและการขาดแคลนตู้บรรทกุถ่านหิน (Railcar) 
ทําให้ขนสง่ถ่านหินได้น้อยลง การสง่ออกถ่านหินจากรัสเซียจึงอยูใ่นภาวะตงึตวัในช่วงปลายปี 

โคลอมเบีย เป็นอีกประเทศหนึ$งที$มีการสง่ออกถา่นหินเพิ$มขึ >นในปีนี > คาดวา่จะสง่ออกถ่านหินได้เพิ$มขึ >น
ประมาณร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า ถึงแม้จะเผชิญกบัภาวะฝนตกหนกัในช่วงปลายปี โคลอมเบียเป็นผู้สง่ออกถา่น
หินรายใหญ่ไปยงัตลาดยโุรปและมีต้นทนุตํ$าที$สดุในตลาดยโุรป แตก่ารหดตวัของตลาดยโุรปทําให้โคลอมเบียสง่ออก
ถ่านหินมาเอเชียมากขึ >น 

แอฟริกาใต้ คาดวา่จะสง่ออกถา่นหินลดลงจากปีที$ผา่นมาประมาณ 2 ล้านตนัหรือลดลงร้อยละ 2.1 เนื$องจาก
ความต้องการถ่านหินภายในประเทศเพิ$มขึ >น 

 
ในช่วงต้นปี 2559 ผู้ใช้ถา่นหินในญี$ปุ่ นกบัผู้ผลติถ่านหินหลกัในออสเตรเลยีได้มกีารตกลงราคาจําหนา่ยถา่นหิน

ตามสญัญาซื >อขายถา่นหินระยะยาว  (Australia-Japan Reference Price) สาํหรับการสง่มอบปี 2559 (เมษายน 
2559 ถึง มีนาคม 2560) ที$ 61.60 เหรียญสหรัฐ
ตอ่ตนั ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.1 
หลงัจากตกลงราคาซื >อขายกนัแล้ว ราคาถา่นหิน
ในตลาดโลกเริ$มฟื>นในไตรมาส 2 และเพิ$มขึ >น
อยา่งรวดเร็วในช่วงครึ$งหลงัของปี จากการลด
กําลงัผลติในจีน ราคาถ่านหินได้ขึ >นไปแตะระดบั
สงูสดุในเดือนพฤศจิกายนและได้มีการปรับตวั
ลงมาในชว่งปลายปี จากการที$ทางรัฐบาลจีน
เริ$มมีการผอ่นคลายมาตรการลดกําลงัการผลติ 
แตก็่ยงัอยูใ่นระดบัที$สงูเมื$อเทียบกบัช่วงต้นปี 

แนวโน้มภาวะการแขง่ขนัในปี 2560 คาดวา่จะมีความรุนแรงลดลง เนื$องจากรัฐบาลจีนได้ประกาศเปา้หมายใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที$ 13 (2559-2563) ที$จะคงนโยบายการลดกําลงัการผลติสว่นเกินตอ่ไป โดยจะทําการลด
กําลงัการผลติถา่นหินลง 800 ล้านตนัในชว่งเวลาดงักลา่วซึ$งสงูกวา่ที$ประกาศไว้ก่อนหน้านี > 300 ล้านตนั และคง
เปา้หมายการนําเข้าถ่านหินไว้ในระดบัใกล้เคียงกบัปี 2559 ทําให้คาดการณ์ได้วา่การนําเข้าถ่านหินของจีนจะคงตวั
อยูใ่นระดบัสงูตอ่ไป นอกจากนี >จีนยงัได้ประกาศนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาถ่านหินโดยกําหนดเปา้หมาย
ราคาถ่านหินไว้ในชว่ง 500-570 หยวนตอ่ตนั ถ้าราคาถ่านหินเพิ$มขึ >นหรือลดลงมากกวา่ช่วงที$กําหนด รัฐบาลจีนจะ
เข้าแทรกแซง ซึ$งราคาถา่นหินดงักลา่วถือได้วา่อยูใ่นระดบัสงู ทําให้มั$นใจได้วา่ราคาถ่านหินจะไมล่งไปตํ$าเช่นเดียวกบั
ช่วง 2-3 ปีที$ผา่นมา ความต้องการถา่นหินนําเข้าของอินเดยีคาดวา่จะลดลง แตจ่ะชดเชยด้วยความต้องการถา่นหิน
ของประเทศในเอเชียเหนือและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที$คาดวา่จะเพิ$มขึ >น ในด้านการเพิ$มกําลงัการผลติ ผู้ผลติ
จําเป็นจะต้องลงทนุเพิ$มอีกทั >งการเพิ$มกําลงัการผลติต้องใช้เวลา ดงันั >นจึงคาดการณ์วา่ภาวะการแขง่ขนัในตลาด
เอเชียจะยงัคงไมรุ่นแรง 

การแขง่ขนัในตลาดยโุรปจะมีความรุนแรงกวา่ตลาดเอเชียถึงแม้วา่ความต้องการถา่นหินคาดวา่จะเพิ$มขึ >นเพียง
เลก็น้อย แตร่าคาถ่านหินที$สงูขึ >นจะดงึดดูให้ผู้ผลติจากโคลอมเบีย รัสเซียและสหรัฐอเมริกา สง่ถา่นหินเข้าไปขายใน
ตลาดยโุรปมากขึ >น ในขณะที$การเพิ$มขึ >นของคา่ระวางเรือทําให้ถ่านหินจากโคลอมเบียมาแขง่ขนัในเอเชียได้ยากขึ >น 
อยา่งไรก็ตามผู้ผลติที$เสยีเปรียบในการแขง่ขนัในตลาดยโุรปคือผู้ผลติจากสหรัฐอเมริกาเพราะมต้ีนทนุสงูกวา่ 
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2. สภาพการแข่งข ันในธุรกจิถ่านหนิประเทศออสเตรเลีย 

 2.1 ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
� อปุสงค์หลกัของถ่านหินที$ใช้เป็นเชื >อเพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) สาํหรับการใช้ในประเทศ

ออสเตรเลยีคือใช้เป็นเชื >อเพลงิในธุรกิจผลติไฟฟา้ ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลยีจะอ้างอิงตาม
ราคาตลาดโลก โดยจะเป็นราคาที$สะท้อนคณุภาพคา่พลงังานและคณุสมบตัิของถ่านหิน อปุสงค์และ
อปุทานในโลกอนัเป็นผลจากการเติบโตและการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เนื$องจากออสเตรเลยีเป็นผู้
สง่ออกถ่านหินรายใหญ่จงึมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึ$งเป็นราคา Spot Market จากทา่เรือนิวคาส
เซิล ประเทศออสเตรเลยี โดยไมร่วมคา่ขนสง่ที$เกี$ยวข้อง สว่นราคาซื >อขายถา่นหินภายในประเทศจะใช้
การเจรจาระหวา่งบริษัทถ่านหินและลกูค้า โดยอาจใช้ราคาที$อ้างอิงกบัราคาสง่ออก (Export Parity) 
อยา่งไรก็ตามหากวา่บริษัทตา่งๆ มีสญัญาขายถา่นหินให้ลกูค้าเป็นระยะยาว ราคาที$แตล่ะบริษัทได้รับ
จริงอาจตา่งไปจากราคาของตลาดโลก 

� อปุทานของถา่นหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ทั$วประเทศออสเตรเลยีโดย Queensland และ 
New South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดาํ (Black Coal) ซึ$งประกอบด้วยถ่านซบับิทมูินสั ถา่นบิทมูินสั 
และถ่านหินแอนทราไซต์ที$มากที$สดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment 
ประเทศออสเตรเลยีมีเหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกวา่ 100 เหมืองและมเีหมืองอยูใ่นช่วงพฒันา
มากกวา่ 35 เหมืองประเทศออสเตรเลยีสง่ออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินโดนีเซยี แตถ่่าน
หินจากประเทศออสเตรเลยีก็ถือได้วา่เป็นถา่นหินคณุภาพดใีห้คา่ความร้อนสงู และมีซลัเฟอร์ตํ$า 

� การเข้าถงึระบบโครงสร้างพื >นฐาน (Infrastructure) 
 โครงสร้างพื >นฐานที$ดเีป็นปัจจยัสาํคญัในการเป็นผู้ นําการสง่ออกถา่นหินของประเทศออสเตรเลยีโดย

โครงสร้างพื >นฐานสาํหรับธุรกิจถา่นหินประกอบด้วยทา่เรือ ถนน สายพานลาํเลยีง และทางรถไฟ ทั >งนี >
เหมืองถ่านหินที$ผลติมานานและตั >งอยูใ่กล้ชายฝั$งจะมีระบบขนสง่ภายในประเทศที$พร้อมให้บริการ แต่
เหมืองถ่านหินที$ค้นพบใหมอ่าจจะอยูใ่นแหลง่ที$หา่งไกลจากทา่เรือ และจะต้องมีโครงสร้างพื >นฐาน
สาํหรับเคลื$อนย้ายถา่นหินมายงัทา่เรือ ประเทศออสเตรเลยีประสบปัญหาขีดจํากดัในการสง่ออก ซึ$ง
รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างทา่เรือเพิ$มเติม และให้บริษัทตา่งๆ ร่วมถือหุ้น  

 หนึ$งในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้อมของระบบขนสง่ที$มี
ประสทิธิภาพ พร้อมที$จะสง่ถ่านหินให้กบัโรงไฟฟา้ในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลาํเลยีงทางบก ซึ$ง
ทําให้มคีา่ขนสง่ตํ$า 

� สนิค้าทดแทน 
 จากการที$โรงไฟฟา้เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถา่นหินที$ใช้เป็นเชื >อเพลงิให้ความร้อน 

(Thermal Coal) ในปัจจบุนัการค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ$มขึ >นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชั >น
หินดินดาน (Shale gas) ซึ$งทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถกูลง กอปรกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกามีระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติที$ครอบคลมุอยูแ่ล้ว ทําให้ผู้ผลติไฟฟา้หลายรายเพิ$มกําลงัการ
ผลติในโรงที$ใช้ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ถา่นหิน แตเ่หตกุารณ์นี >เกิดได้ก็ตอ่เมื$อก๊าซธรรมชาตทีิ$พบมี
ปริมาณมากพอ มีระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติที$พร้อม แล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัตํ$า ดงันั >น
ผลกระทบนี >จึงเป็นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั นอกจากนี > การติดตั >งแผงโซลา่เซลล์ 
(Solar roof top) เพิ$มขึ >นในประเทศออสเตรเลยี อาจสง่ผลให้ความต้องการไฟฟา้จาก National 
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Electricity Market (NEM) ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นสดัสว่นที$เลก็มากและไมม่ีนยัสาํคญั เมื$อ
เทียบกบัความต้องการไฟฟา้ทั >งหมด 

 
2.2  ตลาดถ่านหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 
� สาํหรับลกูค้าตา่งประเทศ Centennial ใช้การขนสง่ถา่นหินผา่นทา่เรือ Kembla และทา่เรือนิวคาสเซิล 

ในช่วงสองสามปีที$ผา่นมา ปัญหาความแออดัของทา่เรือที$ Newcastle เป็นปัญหาที$ผู้ผลติถ่านหิน
ออสเตรเลยีประสบอยา่งตอ่เนื$อง ดงันั >นในเดือนกนัยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ทา่เรือสองทา่คือ ทา่เรือ Waratah Coal Services และทา่เรือ Newcastle Coal Infrastructure Group 
(NCIG) เห็นพ้องกบัโครงร่างข้อตกลงกําลงัการขนสง่ (“Capacity Framework Agreements”) ที$มีไว้
สาํหรับดแูลการขยายทา่เรือซึ$งมคีวามจําเป็นมากขึ >นเพื$อให้ทนัการเพิ$มขึ >นของอปุสงค์ 

� ทา่เรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ทําการขยายกําลงัการขนสง่ออกจากเดิม 133 ล้านตนั
ตอ่ปี เพิ$มขึ >นเป็น 145 ล้านตนัตอ่ปี  

� ปัจจบุนั NCIG มีการขยายกําลงัการขนสง่ของทา่เรือ 66 ล้านตนัตอ่ปี ซึ$งได้ดาํเนินการแล้วเสร็จตั >งแต่
เดือนมิถนุายน 2556 

� ทา่เรือ Kembla ถกูก่อสร้างขึ >นเพื$อรองรับการสง่ออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้และภาค
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales ปัจจบุนัสามารถรองรับปริมาณถ่านหินสาํหรับการสง่ออกประมาณ 
18 ล้านตนัตอ่ปี 

 

2.3 สภาพการแข่งข ันในธุรกจิถ่านหนิในประเทศไทย 
ความต้องการถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 อยูที่$ 20.5 ล้านตนั ลดลง 0.30 

ล้านตนัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ถ่านหินนําเข้าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณ 20.0 ล้านตนั ลดลง 
0.26 ล้านตนั จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน เนื$องจากราคาถา่นหินในตลาดโลกมีการปรับตวัขึ >นอยา่งรวดเร็วตั >งแตช่่วง
กลางปีที$ผา่นมา ทําให้ผู้ใช้ถา่นหินชะลอการซื >อถ่านหินออกไปและใช้ถา่นหินจากสต๊อกแทน ในขณะที$การใช้ถา่นหิน
ที$ผลติในประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณ 0.53 ล้านตนั ลดลง 0.04 ล้านตนั จากชว่งเดียวกนัของ
ปีก่อน เพราะแหลง่ผลติถา่นหินมจํีากดัและปริมาณสาํรองถา่นหินมีน้อย 

ภาวะการแขง่ขนัในประเทศไทยยงัคงมีความรุนแรงถงึแม้ตลาดถา่นหินโลกจะมีการปรับตวัเข้าสูส่มดลุมากขึ >น 
เนื$องจากเป็นตลาดเปิด มีผู้ประกอบการค้าถา่นหินหลายรายที$สามารถซื >อถา่นหินจากตา่งประเทศเข้ามาจําหนา่ยใน
ประเทศได้ อยา่งไรก็ตามผู้ประกอบการที$มีแหลง่ถ่านหินของตวัเองในตา่งประเทศจะมีความได้เปรียบ เพราะสามารถ
ควบคมุต้นทนุได้ มคีวามมั$นคงในการสง่มอบ และคณุภาพถา่นหินมีความสมํ$าเสมอ ทําให้ผู้ซื >อถ่านหินรายใหญ่ใน
ประเทศไทยยงัคงต้องการซื >อถ่านหินสว่นใหญ่จากผู้ประกอบการดงักลา่ว ในขณะที$ผู้ซื >อถา่นหินรายเลก็จะซื >อถ่านหิน
ในตลาดจรที$มีผู้ประกอบการหลายรายโดยเน้นที$ราคาตํ$าเป็นหลกั ทําให้ตลาดนี >มกีารแขง่ขนัสงู 
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ความต้องการถ่านหนิในภาคเอกชนของประเทศไทย 
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

หน่วย : ล้านตัน 

 
ที�มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

แนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินในปี 2560 คาดว่าจะปรับตวัเพิ$มขึ >นเล็กน้อยตามการฟื>นตัวของเศรษฐกิจ 
ความต้องการปูนซีเมนต์คาดว่าจะเพิ$มขึ >นจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื >นฐานของภาครัฐ แต่การส่งออก
ปนูซีเมนต์จะมีแนวโน้มลดลง จากการเดินเครื$องโรงงานปนูซีเมนต์ในประเทศเพื$อนบ้าน ในขณะที$ความต้องการใช้
ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื$นๆ คาดว่าจะมีการปรับตัวดีขึ >นเช่นกัน ภาวะการแข่งขันน่าจะยังคงรุนแรงอยู่เพราะมี
ผู้ ประกอบการมาก ในขณะที$ราคาถ่านหินในตลาดโลกคาดว่าจะคงตัวอยู่ในระดับที$สูงกว่าปีที$ผ่านมาและมี
เสถียรภาพมากขึ >นจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาถ่านหินของจีน 

 
3. สภาพการแข่งข ันในธุรกจิไฟฟ้า 

3.1 สภาพการแข่งข ันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 
2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 จากสภาวะเศรษฐกิจที$ชะลอตวัจากการบริโภคและการลงทนุของภาครัฐ   ประกอบ
กบัการลงทนุภาคเอกชนเติบโตได้ในระดบัตํ$า เนื$องด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที$ลดลง อยา่งไรก็ตามมี
ปัจจยับวกจากการฟื>นตวัของเศรษฐกิจในช่วงครึ$งแรกของปี    จากการบริโภคภาคเอกชนและการสง่ออกบริการ
ที$ขยายตวัได้ดีกําลงัการผลติติดตั >งไฟฟา้ในปี 2559 มีกําลงัการผลติติดตั >งอยูที่$ระดบั 41,556 เมกะวตัต์ เพิ$มขึ >น
จากปี 2558 ร้อยละ 7 ความต้องการไฟฟา้สงูสดุเกิดขึ >น ในเดือนพฤษภาคม ที$ระดบั 29,619 เมกะวตัต์ สงูกวา่
ความต้องการไฟฟา้สงูสดุของปี 2558 ที$ระดบั 27,346  เมกะวตัต์ อยู ่ 2,273 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8   
โดยปริมาณการผลติและการรับซื >อของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  ในปี 2559 มีจํานวน 
199,567 กิกะวตัต์ชั$วโมงเพิ$มขึ >นจากปีก่อนร้อยละ 3.8 สบืเนื$องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของภาครัฐและเอกชน โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเชื >อเพลงิชนิดตา่งๆ   ดงันี > จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 
63.2   จากถ่านหินร้อยละ 18.6 จากพลงันํ >าร้อยละ 1.8 นําเข้าร้อยละ 9.9 และพลงังานหมนุเวียนร้อยละ 6.2 
และจากนํ >ามนัร้อยละ 0.3 (ที$มา: สาํนกังานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลงังาน – EPPO )   

 

3.2 สภาพการแข่งข ันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นั >นมีความแตกตา่งจากประเทศอื$นๆ ในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้กลา่วคือกําลงัการผลติไฟฟา้ของ สปป.ลาวทั >งหมดมาจากโรงไฟฟา้พลงันํ >าเพียงอยา่งเดียว 
เนื$องจากไมม่ีแหลง่นํ >ามนัและก๊าซสาํรอง ทั >งยงัมีถา่นหินเชื >อเพลงิในปริมาณจํากดั อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์
ดงักลา่วเปลี$ยนไป  หลงัการเริ$มดาํเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้หงสาที$เป็นโรงไฟฟา้ถา่นหินแหง่แรกของ 
สปป.ลาว ในปี 2559 อยา่งไรก็ตาม เนื$องจากข้อจํากดัในเรื$องแหลง่ถ่านหิน จึงยงัไมม่ีโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหิน
อื$นที$มีแผนก่อสร้างในระหวา่ง ปี 2559 ถึงปี 2563  

2555 2556 2557 2558 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 (11 เดอืนแรก)

ถ่านหนิที	ผลติในประเทศ1.61 1.78 1.36 0.62 0.57 0.53 -43.6% 10.2% -23.6% -54.4% -7.1%

ถ่านหนินําเขา้ 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%

11 เดอืนแรก อตัราการเตบิโต
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สปป.ลาว มีกําลงัการผลติติดตั >ง 5,809 เมกะวตัต์* โดยแบง่เป็น แหลง่ผลติจาก บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟา้ลาว 624 เมกะวตัต์*  ภาคเอกชนลงทนุเพื$อใช้ในประเทศ 775 เมกะวตัต์* และภาคเอกชนลงทนุเพื$อการ
สง่ออก 4,410 เมกะวตัต์* ในขณะที$ความต้องการไฟฟา้ในสปป.ลาว เพิ$มสงูขึ >นอยา่งตอ่เนื$องเป็นผลสบื
เนื$องมาจากการพฒันาเข้าสูส่งัคมเมืองมากขึ >น สปป.ลาวจงึได้มุง่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื >นฐาน
ภายในประเทศ ซึ$งรวมถึงการให้บริการไฟฟา้อยา่งทั$วถงึและมเีสถียรภาพ เป็นผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟา้ปี 
2559 มีจํานวน 5,943 กิกะวตัต์-ชั$วโมง เมื$อเปรียบเทียบกบัปีกอ่นหน้าที$ �,404 กิกะวตัต์-ชั$วโมง อยา่งไรก็ด ี
สปป.ลาว ยงัคงเป็นผู้สง่ออกกระแสไฟฟา้ที$สาํคญัในภมูิภาค โดยภายในปี 2563 สปป.ลาว ได้ตกลงทําการ
สง่ออกกระแสไฟฟา้ภายใต้ข้อตกลงระหวา่งประเทศ จํานวน 7,000 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศไทย และ 5,000 เม
กะวตัต์ให้กบัประเทศเวียดนาม (ที$มา : กระทรวงพลงังานเละบอ่แร่ รัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว – EDL, *เดือน
กมุภาพนัธ์ 2559) 

 
3.3  สภาพการแข่งข ันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2559 มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณ
การใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี > 

 หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม  ร้อยละ 5 0.5 4.1 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟา้ของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ 2.6 -1.4 4.2 

อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัการผลติ ร้อยละ 8.2 10.4 8.9 
กําลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์ 1,645,750 1,506,730 1,360,190 

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

 

3.4 สภาพการแข่งข ันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่ น 
การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในประเทศญี$ปุ่ นในปี 2559 มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้
ในประเทศดงันี > 

 หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม  ร้อยละ -0.1* -1.2 -1.4 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟา้ของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ -0.2* -1.9 0.2 

อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัการผลติ ร้อยละ 4.8** 5.4 5.0 
กําลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์  301,242**  287,477   272,841  

ที$มา: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรม ประเทศญี$ปุ่ น “Ministry of Economy, Trade and Industry” (METI) 
คําอธิบายเพิ$มเติม 
* อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้ปี 2559 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน 
** กําลงัการผลิตรวมของปี 2559 เป็นตวัเลขคาดการณ์ลว่งหน้า (ไมร่วมกําลงัการผลิตจากโรงไฟฟา้นิวเคลียร์ที$หยดุดําเนินการ

ชั$วคราว) 
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ ึ�งผลติภณัฑ์ 

1.  สถานที$ตั >งของเหมืองถา่นหินและโรงไฟฟา้ 
 

เหมืองถ่านหนิ 

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. แหล่งถ่านหนิ Unst Khudag 
2. แหล่งถ่านหนิ Tsant Uul 
3. แหล่งถ่านหนิ 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 

 
 
 

โรงไฟฟ้า 

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
    นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
1. โรงไฟฟ้าหงสา 
โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศญี$ปุ่ น  
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โอลิมเปีย 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ฮิโนะ 
3. โครงการอวาจิ 
4. โครงการนาริไอส ึ
5. โครงการยามางาตะ 
6. โครงการมกุะวะ 
7. โครงการยาบกิู 
8. โครงการโอนามิ 
9. โครงการชิราคาวะ 
10. โครงการคโุรคาวะ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province 
2.  โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province 
3.  โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Province 
4. โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang   มณฑลซานซี 
5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จินซาน 
6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ฮุ่ยเหนิง 
7. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เฮ่าหยวน 
8. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ฮุ่ยเอิน 
9. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์เตอ๋หยวน* 
 
    หมายเหต ุ : *เดมิชื$อโครงการ “ไป๋หยตูั >ง” ตามที$ได้ระบุ

ไว้ในหนงัสือชี >ชวนเสนอขายหุ้นสามญัเพิ$มทนุ บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื$อเดือนตลุาคม 
2559 
 

แหล่งก๊าซ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
1. แหล่ง Chaffee Corners JEA, Marcellus,  
    มลรัฐเพนซลิเวเนีย 
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แผนที�แสดงธุรกิจถ่านหนิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท 
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2.  กําลงัการผลติและปริมาณการผลติ  
 บริษัทฯ มีกําลงัการผลติถ่านหินและปริมาณการผลติถ่านหินในชว่งปี 2557 –  2559 ดงันี > 

เหมืองถ่านหนิ หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2557 

เหมืองถ่านหิน Indominco*     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 

ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 14,834 13,858 14,843 

อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 98.89 92.39 98.95 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 7.04 -6.64 -1.68 

เหมืองถ่านหิน Trubaindo*     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั 8,000 8,000 8,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 5,242 7,169 7,517 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 65.53 89.61 93.96 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -26.88 -4.63 -4.21 

เหมืองถ่านหิน Jorong*     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 934 1,305 1,327 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 46.70 65.25 66.35 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -28.43 -1.66 4.74 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 811 1,216 1,243 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 40.55 60.80 62.15 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -33.31 -2.17 13.62 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Tandung Mayang*     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั - 2,500 2,500 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั - 1,902 1,920 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ - 76.00 76.80 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ - -0.93 -24.47 

เหมืองถ่านหิน Bharinto*     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั 3,000 3,000 3,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 2,110 2,527 3,000 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 70.33 84.23 100 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -16.50 -15.77 89.51 

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**     
กําลงัการผลิตเตม็ที$  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 12,361 13,040 15,216 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 82.41 86.93 101.44 
อตัราการเพิ$มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -5.49 -14.30 9.97 

หมายเหต ุ: * ในอตัราสดัสว่นร้อยละ 100 (100% basis) 
                 ** ตามวิธีสดัสว่นการถือหุ้น (equity basis) 

- เหมืองถ่านหนิ Kitadin Tandung Mayang ได้หยดุการผลติตั >งแตช่่วงต้นปี 2559 เนื$องจากปริมาณสํารองถ่านหนิได้หมดลง 
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 บริษัทฯ มีกําลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟา้และไอนํ >าในช่วงปี 2557 –  2559 ดงันี >  
 

โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     
กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 123 123 123 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 69.26 75.41 75.65 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง  503,547  512,990 521,213 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -1.84 -1.58 0.26 
ปริมาณไอนํ >าที$ขาย ตนั 1,210,089  967,380   855,632  
อตัราการเพิ$มของปริมาณไอนํ >าขาย ร้อยละ 25.09 13.06 14.60 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่  139   139   83  
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 72.35 68.18 80.92 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง  424,121  411,801 327,165 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.99 25.87 0.35 
ปริมาณไอนํ >าที$ขาย ตนั  1,358,687   1,263,550   1,037,719  
อตัราการเพิ$มของปริมาณไอนํ >าขาย ร้อยละ 7.53% 21.76% 6.15% 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 127 127 127 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 63.33 65.15 63.04 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง  550,167  531,164 522,546 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 3.58 1.65 -19.7 
ปริมาณไอนํ >าที$ขาย ตนั  2,932,658   2,770,554   2,542,933  
อตัราการเพิ$มของปริมาณไอนํ >าขาย ร้อยละ 5.85 8.95 -27.45 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 717 717 717 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 96.75 95.45 95.42 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 10,932,315 10,784,308 10,825,521 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1.35 -0.38 6.58 

โรงไฟฟ้าหงสา     
กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 751 501 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 68.27 90.31 - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 9,061,690 2,401,360 - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 73.5 - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Jinshan 

 
   

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 28.95 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.38 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 2,059 - - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Huineng 1     

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 10.43 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.56 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 835 - - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Huineng 2     

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 11.08 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.36 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 887 - - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
Haoyuan 

 
   

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 20 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.33 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 1,287 - - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 1) 

 
   

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.98 14.26 14.84 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 2,614 2,649 2,762 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -1.32 -4.09 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 2) 

    

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.40 13.70 - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 3,541 3,451 - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.61 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 1) 

    

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.90 4.27 - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 2,929 122 - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2,300 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 2) 

    

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.69 9.21 - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 3,217 359 - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 796 - - 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Katashina) 

 
   

กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 2 2 - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.78 14.00 - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 3,004 2,717 - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 10.56 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     
กําลงัการผลิตตดิตั >ง   เมกะวตัต์ 3.5 - - 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.45 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที$ขายทั >งหมด** เมกะวตัต์-ชั$วโมง 3,452 - - 
อตัราการเพิ$มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 

หมายเหต:ุ - แหลง่ผลิตจากโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟา้ Luannan, Zhengding, Zouping,Jinshan, 
Huineng1,Huineng2 และ Haoyuan)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟา้บีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (โรงไฟฟา้หงสา) และในประเทศญี$ปุ่ น ( โรงไฟฟา้ Olympia ทั >ง 5 โครงการ และโรงไฟฟา้ Hino )  

*  อตัราสว่นร้อยละของปริมาณพลงังานที$ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคณูของขนาดกําลงัการผลติติดตั >งและจํานวน
ชั$วโมงทั >งหมดในหนึ$งปี 

** ปริมาณการผลติที$โรงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และจา่ยไฟฟา้เข้าระบบ รวมถึงปริมาณจา่ยไฟฟา้ตรงให้อตุสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)  

 

3. วิธีการจดัหาวตัถดุิบ 

• บริษัทฯ ดําเนินการผลติถา่นหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีทั >ง 5 เหมือง ได้แก ่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดนิ 
(Kitadin) และเหมืองบารินโต (Bharinto)  ในประเทศออสเตรเลยีทั >ง ทั >ง 6 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly  เหมือง 
Charbon  เหมือง Clarence  เหมือง Mandalong   และเหมือง Myuna และแหลง่ผลติถ่านหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  2 เหมือง ได้แก่  เหมืองเฮ่อปี > (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe) 

• ในการจดัหาแหลง่ถา่นหินเพิ$มเตมิ บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการพฒันาเหมืองถา่นหินที$อยูใ่นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสาํรวจแหลง่ถ่านหินที$มคีณุภาพดใีนประเทศอื$นๆ เพิ$มเตมิเพื$อให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้า 

• บริษัทฯ ได้จดัตั >งหนว่ยงานจดัซื >อถ่านหินขึ >นมาเพื$อทําการซื >อถา่นหินจากบริษัทอื$นมาจําหนา่ยเพิ$มเติม เพื$อเพิ$ม
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเป็นการเพิ$มความมั$นคงในการสง่
มอบถ่านหินของบริษัทฯ 

4. การควบคมุคณุภาพวตัถดุิบและสนิค้าที$ผลติ 
 บริษัทฯ ได้ตกลงข้อกําหนดคณุสมบตัิของถา่นหินกบัลกูค้าแล้ว ข้อมลูคณุสมบตัิของถา่นหิน เชน่ คา่ความร้อน คา่

กํามะถนั และคา่ความชื >น เป็นต้น  จะถกูสง่ไปให้หนว่ยงานเหมืองเพื$อวางแผนการผลติให้ได้ทั >งปริมาณและคณุภาพ
ตามข้อกําหนด บริษัทฯ จะทําการสุม่ตรวจคณุภาพถ่านหินที$ผลติในทกุๆ ขั >นตอนการผลติตั >งแตที่$เหมืองจนถงึลาน
กองเก็บถ่านหินที$ทา่เรือก่อนสง่มอบแก่ลกูค้า เพื$อให้แนใ่จวา่ถ่านหินที$เตรียมพร้อมสง่มอบให้ลกูค้ามคีณุสมบตัิตรง
ตามข้อตกลง และในการสง่มอบสนิค้าแตล่ะครั >งต้องมีผู้ เชี$ยวชาญภายนอกเข้ามาตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า
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เพื$อให้ได้ตรงตามที$ลกูค้าต้องการ บริษัทฯ จึงได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบนัตา่งๆ ทั >งในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

 
(ข) ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติของกลุม่บริษัท แบง่เป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผลติถา่นหิน ที$เป็นแบบเหมืองเปิด 
(Open pit mine) และแบบเหมืองปิด (Underground mine) และกระบวนการผลติไฟฟา้และไอนํ >า ซึ$งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่สิ$งแวดล้อม ดงันี >  

• การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื >อเพลงิ และไฟฟา้ รวมถึงก๊าซมีเทนที$อยูใ่นชั >นถ่านหิน 

• การเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิทศัน์  ระบบนิเวศน์ป่าไม้ การทรุดตวัของชั >นดิน (subsidence) จากการทําเหมืองใต้
ดิน การชะล้างผิวหน้าดิน จากกระบวนการเปิดหน้าดินเพื$อขดุถา่นหิน 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ จากกการเปิดพื >นที$เพื$อการทําเหมอืง 

• การใช้นํ >าในกระบวนการทําเหมือง และการผลติไฟฟา้และไอนํ >า  

• คณุภาพนํ >า เช่น ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS) 
จากนํ >าชะล้างในเหมือง และ อณุหภมูิของนํ >าหลอ่เย็นโรงไฟฟา้ 

• คณุภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิดหน้าดิน การเก็บกอง และการขนสง่ถ่านหิน และ การ
ปลดปลอ่ยอากาศเสยีจากกระบวนการผลติไฟฟา้ ซึ$งประกอบด้วย ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
และไนโตรเจนออกไซด์ขยะทั$วไป (Domestic waste) และขยะอนัตราย (Hazardous waste) เช่น ขยะที$เกิดขึ >น
จากกระบวนการทําเหมือง และ ขยะจากกระบวนการผลติไฟฟา้ เช่นการเกิดเถ้าหนกั (Bottom ash) และเถ้า
ลอย (Fly ash) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิ$งแวดล้อมที$
บงัคบัใช้ และข้อกําหนดของมาตรฐานอื$นๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคณุภาพนํ >า คณุภาพ
อากาศ และมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบสิ$งแวดล้อม ซึ$งเป็นเงื$อนไขที$กําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ$งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี > บริษัทฯ ได้จดัทํามาตรฐานการจดัการ
สิ$งแวดล้อมในด้านตา่งๆ ที$เกี$ยวข้องเพื$อประกาศใช้ทั$วทั >งองค์กร และมีการนําไปปรับใช้เพื$อให้เหมาะกบัแตล่ะหนว่ย
การผลติ  รวมถึงมีการนําระบบการจดัการสิ$งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยกุต์ใช้ในหนว่ยธุรกิจตา่งๆ เพื$อให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื$อง ในพื >นที$ที$มีความ
เสี$ยงเรื$องคณุภาพสิ$งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการจดัทํามาตรฐานขึ >นมาใช้สาํหรับเฉพาะในพื >นที$ คดัเลอืกเทคโนโลยีที$
ทนัสมยัมีประสทิธิภาพสงู และติดตั >งระบบเฝา้ระวงัคณุภาพตลอดเวลาตอ่เนื$อง เช่น ระบบบําบดัและเฝา้ระวงั
คณุภาพนํ >าแบบตอ่เนื$อง (real time)  ในประเทศออสเตรเลยี และการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศแบบตอ่เนื$องใน
โรงไฟฟา้ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น  
บริษัทฯ ดาํเนินโครงการลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงกระบวนการผลติเพื$อลดการใช้
พลงังาน โดยตั >งเปา้หมายลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในธรุกิจถา่นหิน 25% ตอ่หนว่ยการผลติ และ ธุรกิจ
ไฟฟา้ 15% ตอ่หนว่ยการผลติ โดยนบัจากปีฐานในปี 2553 นอกจากนี >บริษัทฯ ได้รับทนุสนบัสนนุจากภาครัฐใน
ประเทศออสเตรเลยีเพื$อการวจิยัและพฒันาระบบลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทน (The 
Ventilation Air Methane Regenerative After Burner (VAM RAB®) ที$เหมืองแมนดาลอง ซึ$งคาดวา่จะสามารถลด
การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ราวร้อยละ 30 เมื$อมีการดาํเนินการ 
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ผลการปฏิบตัิในรอบปีที$ผา่นมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งครบถ้วน ไมพ่บข้อร้องเรียนทางด้านสิ$งแวดล้อม
จากหนว่ยงานราชการและชมุชนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สว่นในประเทศ
ออสเตรเลยีนั >น ได้มกีารทําความสะอาดแมนํ่ >าวแูลงแกมเบ ที$เกิดอบุตัิเหตกุารรั$วไหลของหางแร่ จนได้รับการยืนยนั
ความสมบรูณ์ของการทําความสะอาดและฟื>นฟพืู >นที$อยา่งเป็นทางการจากภาครัฐ 
บริษัทฯ ได้จดัทําแผนการฟื>นฟสูภาพเหมืองและงบประมาณในแตล่ะพื >นที$ เพื$อให้สามารถคืนพื >นที$ที$สมบรูณ์ภายหลงั
เสร็จสิ >นการทําเหมือง นอกจากนี > ยงัมีกองทนุฟื>นฟสูภาพเหมอืง (Rehabilitation Provision) ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ$งสามารถนํามาใช้ในกิจกรรมด้านสิ$งแวดล้อม การพฒันาชมุชน และการฟื>นฟสูภาพเหมือง ในปี 2559 
(ข้อมลู ณ กนัยายน 2559) มเีงินในกองทนุดงักลา่วราว 21 ล้านเหรียญสหรัฐ 
  

2.4  งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี - 
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3.   ปัจจัยความเสี�ยง 
 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทให้ความสาํคญัในการบริหารความเสี$ยงเพื$อจดัการความเสี$ยงที$มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที$ความเสี$ยงจะเกิดขึ >นหรือลดผลเสยีหายกรณีความเสี$ยงเกิดขึ >น และให้ได้มาซึ$ง
โอกาสทางธุรกิจ อนัจะนําไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ$มให้แก่บริษัทฯ ทั >งนี >การบริหารความเสี$ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้การ
บริหารจดัการของผู้บริหารในทกุระดบัและการกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง (Risk 
Management Committee: RMC) ซึ$งมีการจดัประชมุทกุไตรมาส เพื$อติดตามความเสี$ยงและผลการบริหารจดัการตามแผน
บรรเทาความเสี$ยง การประชมุของคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee: FMC) เพื$อบริหาร
ความเสี$ยงด้านการเงินเป็นประจําทกุเดือน การประชมุ Commodity Risk Management Committee ทกุสองสปัดาห์ เพื$อ
บริหารจดัการความเสี$ยงของราคาถ่านหินและนํ >ามนัซึ$งเป็นหนึ$งในปัจจยัหลกัที$กระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทฯ รวมทั >งจดัให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี$ยงแกค่ณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส นอกจากนี >บริษัทฯ ได้นําระบบ“การบริหารความตอ่เนื$องทางธุรกิจ” (Business 
Continuing Management: BCM) มาใช้ในองค์กร โดยได้มีการจดัตั >งคณะกรรมการบริหารความตอ่เนื$องทางธุรกิจ (Business 
Continuing Management Steering Committee) ซึ$งมีบทบาทหน้าที$และความรับผิดชอบในการจดัทําและทบทวนนโยบาย
และกลยทุธ์การบริหารความตอ่เนื$องทางธุรกิจ รวมถึงแผนความตอ่เนื$องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) สาํหรับ
เตรียมความพร้อมตอ่วกิฤตที$อาจเกิดขึ >น เพื$อไมใ่ห้สง่ผลเสยีหายหรือทําให้ธุรกิจหยดุชะงกัทั >งตอ่บริษัทฯ ลกูค้า และผู้มีสว่นได้
เสยี 

 
1. ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์  (Strategic Risk) 

1.1) ความเสี�ยงจากการกาํหนดแผนกลยทุธ์และการนําไปปฎิบัต ิ
ภายใต้สภาวะการเปลี$ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลงังานรวมไปถงึแนวโน้มการพฒันาและการ

เปลี$ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  รวมถงึความคาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีที$เพิ$มขึ >น 
บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี$ยงจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกล
ยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื$อกําหนดทบทวนทิศทางและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที$
เปลี$ยนแปลงไป มีแผนรองรับการเปลี$ยนแปลงและความไมแ่นน่อนที$จะเกิดขึ >นในอนาคต จดัการประชมุประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี$ยนแปลงตา่งๆ เป็นประจําทกุเดอืน เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ที$เชื$อถือได้ 
และพฒันาเครื$องมือที$ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบเพื$อประกอบการตดัสนิใจและเพื$อเป็นข้อมลู
พิจารณาแนวทางการดาํเนินงานธุรกิจในอนาคต 

 
1.2) ความเสี�ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขดีความสามารถบุคลาการเพ ื�อรองรับการ

เติบโตในอนาคต 
  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพฒันาบคุลากรให้มีประสทิธิภาพ รวมถงึทบทวนโครงสร้างองค์กร 

และวิเคราะห์แผนความต้องการกําลงัคนและแผนพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยทุธ์
ระยะยาวเพื$อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  นอกจากนี >มกีารจดัทําแผนการสบืทอดตําแหนง่ (Succession Plan) เพื$อ
เตรียมความพร้อมของบคุลากรให้มีความรู้ความชํานาญเพื$อก้าวเข้าสูต่ําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป โดยเตรียมความ
พร้อมทั >งในรูปแบบแผนพฒันารายบคุคล การสบัเปลี$ยนหมนุเวยีนงาน และมีโครงการแบง่ปันความรู้ (Knowledge 
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Sharing) ภายในองค์กร ทั >งนี >เพื$อให้มั$นใจวา่บคุลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถที$สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท
และนําองค์กรเติบโตไปอยา่งยั$งยนื 

 
1.3)  ความเสี�ยงด้านชื�อเสียงขององค์กร 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสี$ยงด้านชื$อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึ$งสามารถสง่ผลกระทบที$
รวดเร็วและรุนแรงทั >งระยะสั >นและระยะยาวโดยไมอ่าจประเมินคา่เป็นตวัเงินได้ บริษัทฯได้มุง่เน้นนโยบายการพฒันาที$
ยั$งยืนของบริษัท โดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจที$เหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ความปลอดภยัในการ
ทํางาน ความรับผิดชอบตอ่สิ$งแวดล้อม การยอมรับจากชมุชนและสงัคม การพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งตอ่เนื$อง
เพื$อให้เกิดการพฒันาร่วมกนั การสร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งยั$งยืน รวมถงึการสร้างสมัพนัธภาพที$ดีตอ่
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในทกุกลุม่ เช่น การสร้างสรรค์สงัคมด้วยการสนบัสนนุโครงการอนัเป็นประโยชน์ ทั >งด้านชมุชน 
สิ$งแวดล้อมและการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน เช่น โครงการสง่เสริมการพฒันาอยา่งยั$งยืน ชมุชมบ้านเขาสมอคอน 
โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ$งแวดล้อม (Power Green Camp) รวมถึงการชว่ยเหลอืสาธารณประโยชน์ทั >งใน
ประเทศไทยและประเทศที$เข้าไปดําเนินธุรกิจ ซึ$งถือเป็นภารกิจหลกัที$บริษัทได้ดาํเนินการมาอยา่งตอ่เนื$อง  
 นอกจากนี >บริษัทฯ ได้พฒันากลยทุธ์การสื$อสารเพื$อให้สามารถสื$อสารกบัผู้มีสว่นได้เสยีได้ถกูต้องและรวดเร็ว 
รวมถงึสร้างความเข้าใจที$ดีแก่ผู้มสีว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น จดังานแถลงขา่วผลการดาํเนินงานบริษัทฯ ประจําไตรมาสแก่
นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื$อเป็นช่องทางติดตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุทั >งในประเทศ
และตา่งประเทศ  มีการสื$อสารการดําเนินงานที$รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) การสร้างความสมัพนัธ์ที$ดีกบัชมุชน และการสาํรวจทศันคติและความพงึพอใจของชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยีที$มตีอ่
บริษัทอยา่งสมํ$าเสมอ รวมถึงการทําแบบสาํรวจความพอใจของลกูค้า การจดัทําแบบสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานตอ่
องค์กร  เพื$อนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ   

 
1.4) ความเสี�ยงจากการไม่สามารถเพ ิ�มปริมาณสาํรองถ่านหนิในเช ิงพาณิชย์ได้ 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีปริมาณสาํรองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี ออสเตรเลยี และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจํานวนรวม 718.42 ล้านตนั  แบง่เป็นปริมาณสาํรองถา่นหินของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 
197.46 ล้านตนั จากเหมืองในประเทศออสเตรเลยีจํานวน 347.50 ล้านตนั และจากเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 173.46 ล้านตนั ปริมาณสาํรองถ่านหินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทที$ปรึกษาที$อิงตาม
มาตรฐานการจดัทํารายงานของ The Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรือที$
เรียกวา่ “2012 JORC Code” บริษัทฯ มีแผนในการตรวจสอบประเมินปริมาณสาํรองถ่านหินในกรณีที$ปัจจยัเชิงพาณิชย์
มีการเปลี$ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัและมีแนวโน้มที$จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณสาํรองถา่นหินที$มอียู ่  ปัจจยัเชิงพาณิชย์
ดงักลา่วนี >รวมถึงแนวโน้มราคาถา่นหิน ปัยจยัด้านต้นทนุ แลพฒันาการของเทคโนโลยีการผลติถ่านหิน  ตลอดเวลาที$ผา่น
มา บริษัทฯ ให้ความสาํคญัด้านการนําเทคโนโลยีการผลติที$มีประสทิธิภาพมาใช้เพื$อลดต้นทนุ  นอกจากนี >ยงัคงศกึษา
แผนการซื >อเหมืองแหลง่ใหมเ่พื$อเพิ$มปริมาณสาํรองถา่นหินหรือเพื$อให้มีอายขุองเหมืองที$ยาวขึ >น 

 
1.5) ความเสี�ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ บริหารจดัการความเสี$ยงนี >เพื$อให้มั$นใจวา่ธุรกิจใหมที่$เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูคา่รวมให้กบัองค์กรไม่
น้อยกวา่ที$คาดการณ์ไว้ก่อนการพฒันาหรือเข้าซื >อธุรกิจนั >น โดยกําหนดกระบวนการพิจารณาการลงทนุตามขั >นตอน มี
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คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ซึ$งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ เชี$ยวชาญที$เกี$ยวข้องในแตล่ะด้าน
พิจารณาและให้ความเห็นตอ่การลงทนุอยา่งรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกบักลยทุธ์การเติบโตของบริษัทฯ 
ผลตอบแทนการลงทนุให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี$ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนี >บริษัทฯ 
มุง่เน้นการบริหารงานให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) ระหวา่งบริษัทฯ และธุรกิจใหม ่ โดยมกีารวางแผนทางด้านทรัพยากร 
การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมทั >งการจดัโครงสร้างให้เหมาะสม เพื$อให้สามารถบริหารการเปลี$ยนแปลง และให้
การลงทนุในกิจการใหมน่ั >นเป็นไปอยา่งราบรื$นสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตามแผน
กลยทุธ์ที$วางไว้  โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์ตามแนวทางของพลงังานโลกและเทคโนโลยีที$เปลี$ยนแปลง เพื$อ
รองรับหว่งโซอ่ปุทานจากต้นนํ >าถงึปลายนํ >า และสร้างความหลากหลายทางธุรกิจให้มคีวามเป็นมติรตอ่สิ$งแวดล้อมมาก
ขึ >น รวมทั >งนําเอาทกัษะและจดุแข็งตา่งๆ ที$มีอยูม่าตอ่ยอด รวมถงึมีการพฒันานวตักรรมอยา่งตอ่เนื$อง ซึ$งจะเห็นได้จาก
การที$บริษัทฯ เข้าไปลงทนุในธุรกิจไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปุ่ นและในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ธุรกิจการผลติก๊าซธรรมชาตจิากชั >นหินดินดานในสหรัฐอเมริกา 

 

2. ความเสี�ยงทางการเงนิ          
2.1)  ความเสี�ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้ตามแผนการลงทุน 

บริษัทฯ  บริหารความเสี$ยงนี >เพื$อให้แนใ่จวา่ บริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนอยา่งเพียงพอ ในสดัสว่นต้นทนุที$
เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทนุด้วยการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
(Financial Strategy) ที$สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ตา่งๆ กนัใน
เรื$องของแหลง่เงินทนุทั >งภายในและภายนอกบริษัท และเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพื$อให้มีแหลง่
เงินทนุสาํรองอยา่งตอ่เนื$อง  และจะทําให้บริษัทฯสามารถบริหารกระแสเงินสดเข้าให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื$องและสมํ$าเสมอ 
รวมไปถึงการปฏิบตัิตามข้อตกลงที$มีตอ่สถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด 

 
2.2)  ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเสี$ยง เพื$อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี$ยนทั >งที$
ระดบับริษัทฯ และระดบักลุม่บริษัทที$ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลยี โดยการสร้างสมดลุ
ระหวา่งสนิทรัพย์และหนี >สนิที$เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ (Natural Hedging) บริหารรายได้กบัรายจา่ยที$เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศให้สอดคล้องกนั และการทําสญัญาซื >อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าตามประมาณการรายได้ คา่ใช้จา่ย 
และการชําระหุ้นกู้  รวมทั >งใช้เครื$องมือทางการเงินตามความเหมาะสม  

โดย ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี >สนิที$เป็นสกลุเงินบาทในสดัสว่นร้อยละ 18 หนี >สนิที$เป็นสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสดัสว่นร้อยละ 71 สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีในสดัสว่นร้อยละ 10 และที$เป็นสกลุเงินหยวนใน
สดัสว่นร้อยละ 1 รวมถึงการระดมเงินทนุในสกลุดอลลาร์หรือแปลงเป็นสกลุตา่งประเทศ เพื$อใช้ในการลงทนุตอ่ใน
ตา่งประเทศ  

 
2.3)  ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 5ย 
 บริษัทฯ บริหารความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี >ย โดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบี >ยในตลาดโลกและในประเทศ
ไทย จดัสรรเงินกู้ทั >งระยะสั >นและระยะยาวทั >งในสว่นที$เป็นอตัราดอกเบี >ยคงที$และอตัราดอกเบี >ยลอยตวั ในสดัสว่นที$
สอดคล้องกบัประเภทการลงทนุของกิจการ รวมถงึมีการพฒันาการใช้เครื$องมือทางการเงินเพื$อสร้างทางเลอืกในการ
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จดัหาแหลง่เงินทนุ และการบริหารโครงสร้างหนี >ในทกุประเทศที$ไปลงทนุให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ$งใช้ใน
การลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี >ยและสอดคล้องตอ่แนวโน้มของสถานการณ์  
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสดัสว่นเงินกู้อตัราดอกเบี >ยคงที$และอตัราดอกเบี >ยลอยตวัอยูที่$ร้อยละ 70 และ 30 
ตามลาํดบั 

 
2.4)   ความเสี�ยงในด้านภาษีอากร 

เพื$อลดความเสี$ยงด้านภาษีอากร บริษัทฯ และกลุม่บริษัทเสยีภาษีอากรอยา่งถกูต้องและภายในระยะเวลาตามที$
กฏหมายกําหนด บริษัทฯ จดัทําระเบียบปฏิบตัิด้านภาษีอากรเพื$อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ จดัเตรียมเอกสาร
ประกอบการเสยีภาษีอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทนุอยา่งสมํ$าเสมอ และกําหนดให้ผู้บริหารที$
รับผิดชอบในแตล่ะประเทศตดิตามการเปลี$ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชิด ทั >งระดบั
รัฐบาลกลางและท้องถิ$น รวมถึงวา่จ้างบริษัทที$ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ$น เพื$อให้คาํปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฏหมาย  
ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษีกบัหนว่ยงานราชการ บริษัทฯ จะให้ข้อมลูทางภาษีที$ถกูต้องตามข้อเท็จจริงในการดาํเนิน
ธุรกิจให้แก่หนว่ยงานราชการ และในกรณีจําเป็นจะจ้างที$ปรึกษาทางภาษีที$มคีวามเชี$ยวชาญมาแสดงความเห็นและ
ดําเนินการในข้อพิพาทดงักลา่ว 

    
2.5)  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหนิและนํ 5ามัน 

จากสถานการณ์ปัจจบุนัที$ราคาถา่นหินและนํ >ามนัมีความผนัผวนซึ$งมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี$ยงโดยจดัตั >ง Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื$อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคลื$อนไหวของราคาถ่านหินและนํ >ามนั และเข้าดาํเนินการบริหารความเสี$ยงโดยใช้เครื$องมือประเภท
อนพุนัธ์ทางการเงินในการขายถา่นหินลว่งหน้า (Coal Swap) และซื >อนํ >ามนัลว่งหน้า (Gas Oil Swap) เพื$อลดผลกระทบ
ในทางลบที$อาจจะเกิดขึ >น นอกจากนั >นบริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถา่นหินและแนวโน้มราคาอยา่ง
ใกล้ชิด เพื$อเลอืกช่วงเวลาที$เหมาะสมในการตกลงราคาซื >อขายถ่านหินกบัลกูค้าที$ทําสญัญาไว้กบับริษัทฯ พร้อมทั >ง
พิจารณาสดัสว่นการขายถ่านหินแบบราคาคงที$และแบบราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกบั
สภาวะตลาดในขณะนั >น 

 

3. ความเสี�ยงด้านปฎิบตั ิการ (Operating Risk) 
3.1)  ความเสี�ยงในธุรกิจถ่านหนิ 
 3.1.1) ความเสี$ยงในด้านการสง่มอบสนิค้า  
 เพื$อให้มั$นใจวา่บริษัทฯ สามารถสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตามกําหนดเวลา ตามคณุภาพ และตาม

ปริมาณที$สญัญากบัลกูค้าไว้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี$ยงดงัตอ่ไปนี > 
- ปรับปรุงการสื$อสารระหวา่งฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายขายในการวางแผนการผลติถา่นหินและการขาย

ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื$อให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี$ยนกลยทุธ์ในการขายทั >งเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพได้ทนัตอ่สถานการณ์ที$เปลี$ยนแปลงไป 

- ปรับปรุงระบบสายพานลาํเลยีงถา่นหิน (Loading System) และจากกองถา่นหิน (Reclaim System) 
ที$ทา่เรือบนุยทุ (Bunyut) ทําให้สามารถลดระยะเวลาการลาํเลยีงถ่านหินลงเรือตอ่ลาํ 
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- ติดตั >งระบบตรวจจบัแมเ่หลก็ (Magnetic catcher) ที$สายพานลาํเลยีงก่อนลงเรือรวมถึงการใช้
มาตรการสบืกลบัเพื$อแก้ไขสาเหตทีุ$แท้จริง 

- ปรับปรุงกระบวนการบริหารหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) โดยใช้ระบบการวางแผน
เพื$อช่วยสนบัสนนุการตดัสนิใจที$เหมาะสมที$สดุ (Optimization System) เพื$อเป็นแนวทางให้ฝ่าย
ปฏิบตัิทําการปรับเปลี$ยนแผนการผลติลว่งหน้าได้อยา่งเหมาะสมและสมัพนัธ์กบัความต้องการในการ
สง่มอบถ่านหินในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- กําหนดปริมาณสนิค้าคงคลงัตํ$าสดุ (Safety Stock) เพื$อลดความรุนแรงของความไมแ่นน่อนความ
ต้องการและสถานการณ์การผลติในแตล่ะช่วงเวลา 

- ปรับปรุงคณุภาพถนนที$ใช้เป็นเส้นทางลาํเลยีงขนสง่ถ่านหินอยา่งตอ่เนื$อง  
 

3.1.2)  ความเสี$ยงด้านต้นทนุการผลติที$สงูขึ >น 
  เพื$อเพิ$มโอกาสในการทํากําไรของบริษัทฯ ต้นทนุเป็นปัจจยัสาํคญัที$สง่ผลตอ่ผลประกอบการ ดงันั >นบริษัท

จึงให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสี$ยงต้นทนุ เพื$อให้มั$นใจวา่ผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนที$จะได้รับจาก
การลงทนุเป็นไปตามเปา้หมาย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี$ยงโดยวิเคราะห์การใช้ต้นทนุในแต่
ละกิจกรรม วางแผนการจดัการกระบวนการผลติในภาพรวมให้มปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพมากขึ >น บริษัทฯ ได้มี
การบริหารความเสี$ยงดงัตอ่ไปนี > 

- วางแผนลาํดบัการขดุถา่นหินเพื$อลดระยะทางในการขนดินและลาํเลยีงถา่นหินให้น้อยที$สดุ และ
วางแผนการผลติเพื$อให้ปริมาณการกองถ่านหินอยูใ่นระดบัที$เหมาะสม  

- ศกึษาเทคโนโลยีอื$นเพิ$มเตมิสาํหรับการลาํเลยีงขนสง่ถา่นหิน เช่น ศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับใช้
ระบบสายพานลาํเลยีงไฟฟา้ทางบก (Electric Overland Conveyors System) ที$เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 

- ปรับปรุงระบบบดและลาํเลยีงวสัดภุายในบอ่เหมือง (In-Pit Crushing and Conveying: IPCC) ใน
พื >นที$การผลติฝั$งตะวนัออกของเหมือง Indominco เพื$อลดระยะทางลาํเลยีง โดยสามารถเพิ$มความ
พร้อมใช้งานของเครื$องจกัร (Machine Availability) ได้สงูกวา่แผนที$วางไว้  

- ลดภาระจากข้อตกลงการจ่ายขั >นตํ$าของการขนสง่ทางรถไฟให้ตํ$าที$สดุ (Take-or-Pay Obligations) 
เพื$อลดต้นทนุในการขนสง่ถ่านหินไปยงัทา่เรือทางตอนเหนือของมลรัฐ New South Wales ในประเทศ
ออสเตรเลยี 

- ลดต้นทนุคา่เชื >อเพลงิสาํหรับการขนสง่ถ่านหินด้วยเรือลากจงู รวมถงึการเจรจาตอ่รองกบัคูค้่าในการ
ปรับโครงสร้างสญัญาวา่จ้างขนสง่ถ่านหินทางเรือ เพื$อให้สะท้อนต้นทนุคา่เชื >อเพลงิที$แท้จริง 

- จดัทําโครงการเพิ$มประสทิธิภาพและลดต้นทนุแบบบรูณาการ (Step Change Program) ในเหมือง
ประเทศอินโดนีเซยีและในประเทศออสเตรเลยี 

- จดัให้มีการอบรมการขบัขี$เครื$องจกัรหนกัอยา่งประหยดัพลงังานให้แก่พนกังานอยา่งสมํ$าเสมอ รวมทั >ง
การตรวจวเิคราะห์ประสทิธิภาพของเครื$องกําเนิดไฟฟา้ และการบริหารจดัการนํ >าภายในพื >นที$เหมือง 
เพื$อให้มกีารใช้ปั�มนํ >าน้อยที$สดุ   
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3.1.3)  ความเสี$ยงด้านการดําเนินงานของผู้ รับเหมา 
   การดาํเนินงานของผู้ รับเหมามีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่การผลติและผลประกอบการของเหมือง

ถ่านหิน โดยความเสี$ยงหลกั ได้แก่ ความเสี$ยงที$ผู้ รับเหมาไมส่ามารถดาํเนินงานได้ตามแผนอนัเนื$องมาจากปัญหา
ตา่งๆ เช่น การติดตั >งและใช้เครื$องจกัรไมเ่ป็นไปตามกําหนด การซอ่มบํารุงไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผน
กระบวนการทํางานของผู้ รับเหมาที$ขาดประสทิธิภาพ และปัญหาศกัยภาพแรงงานทั >งเชิงประสทิธิภาพและปริมาณ  
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี$ยงโดยมีขั >นตอนการคดัเลอืกผู้ รับเหมาที$เหมาะสมก่อนการวา่จ้างผู้ รับเหมา มีการ
ตรวจสอบประวตัิผลงาน  คณุภาพและความนา่เชื$อถือของผู้ รับเหมา และหลงัการวา่จ้างบริษัทฯ มีการตดิตามการ
ดําเนินงานของผู้ รับเหมาอยา่งใกล้ชิด โดยผา่นระบบบริหารผู้ รับเหมา (Contractor Management System หรือ 
CMS) นอกจากนี >บริษัทฯ ได้นําหลกัการบํารุงรักษาแบบทวผีลแบบทกุคนมีสว่นร่วม (Total Productive 
Maintenance: TPM) มาช่วยในการระบปัุญหา ปรับปรุงและพฒันาสว่นงานตา่งๆ อยา่งยั$งยืน โดยอาศยัความ
ร่วมมือจากทั >งหนว่ยงานภายในบริษัทและผู้ รับเหมา เพื$อร่วมกนัหาแนวทางปอ้งกนัก่อนที$ปัญหาจะเกิดขึ >น  

 

 3.2) ความเสี�ยงในธุรกิจไฟฟ้า  
 3.2.1) ความเสี$ยงด้านผู้ รับซื >อไฟฟา้ 

 โรงไฟฟา้บีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟา้หงสา (HPC) เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟา้บีแอลซีพีเป็นการผลติกระแสไฟฟา้ภายใต้สญัญาซื >อขาย
ไฟฟา้ระยะยาวกบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเพียงรายเดยีว และโรงไฟฟา้หงสาเป็นสญัญาซื >อขายไฟฟา้
ระหวา่งประเทศเพื$อจําหนา่ยให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้ลาว นอกจากนี >
ราคาคา่ไฟฟา้ก็มีความแนน่อน อนัเนื$องมาจากการที$มีข้อกําหนดราคาและข้อกําหนดปริมาณรับซื >อไฟฟา้ซึ$งได้วาง
โครงสร้างของราคาคา่ไฟฟา้ที$สามารถปรับตามราคาเชื >อเพลงิ อตัราแลกเปลี$ยนเงินบาท และอตัราเงินเฟอ้ตาม
เงื$อนไขของสญัญาซื >อขายไฟฟา้  โรงไฟฟา้ดงักลา่วจงึมีความเสี$ยงตํ$าในเรื$องการรับซื >อไฟฟา้  
 ขณะที$ธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไมม่ีสญัญาซื >อขายไฟฟา้ระยะยาวรองรับเหมือนกบัธรุกิจ
ไฟฟา้ในประเทศไทย  อยา่งไรก็ตาม โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟา้ที$มีประสทิธิภาพสงู 
จึงได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสทิธิการจดัจําหนา่ยแตผู่้ เดียวในการขายไอนํ >าและความร้อนในเขตพื >นที$
ที$ได้รับอนญุาต   รวมทั >งได้รับสทิธิพิเศษในการขายไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ท้องถิ$น ตลอดจนได้รับการสนบัสนนุจาก
รัฐบาลท้องถิ$น ซึ$งเป็นปัจจยัสาํคญัที$สามารถนํามาใช้ในการบริหารความเสี$ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนี >
จากนโยบายการเพิ$มประสทิธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเกี$ยวกบัการรักษาสิ$งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทํา
ให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที$เกี$ยวข้องซึ$งมีผลกระทบตอ่การดําเนินการของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี$ยงด้วยมาตรการตา่งๆ เช่น การปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานภายใน
โรงไฟฟา้และการควบคมุผลกระทบตอ่สิ$งแวดล้อมให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลจีนโดยในปี 2559 ธุรกิจ
ไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายได้จากการขายไฟฟา้และขายไอนํ >ามากกวา่แผนที$ตั >งไว้  

 
 3.2.2) ความเสี$ยงด้านการจดัหาถ่านหิน 

 โรงไฟฟา้บีแอลซีพีได้ทําสญัญาซื >อถ่านหินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซื >อขายไฟฟา้จากผู้ผลติถา่นหินราย
ใหญ่ที$มีความนา่เชื$อถือ โดยได้กําหนดปริมาณและคณุภาพถ่านหินไว้อยา่งชดัเจนเพื$อให้เพียงพอตอ่การผลติ
กระแสไฟฟา้ตามสญัญากบัทางการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ดงันั >นความเสี$ยงในการจดัหาถา่นหินที$มี



 

หน้า 74 

คณุภาพตามที$ต้องการนั >นอยูใ่นระดบัที$ตํ$า อยา่งไรก็ตามโรงไฟฟา้บีแอลซีพีอาจมีความจําเป็นที$จะต้องจดัหาถา่น
หินนอกเหนือจากสญัญาซื >อถา่นหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา เช่น ในกรณีที$ผู้ผลติถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบ
ถ่านหินตามแผนการผลติที$ได้วางไว้ได้ อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์สดุวิสยั เช่น เหตกุารณ์นํ >าทว่มในรัฐควีนส์แลนด์ 
ประเทศออสเตรเลยี เป็นต้น  ซึ$งหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึ >น โรงไฟฟา้บีแอลซีพีสามารถจดัซื >อถา่นหินจากผู้ผลติ
รายอื$นในตลาดซื >อขายถ่านหินทั$วไปได้   ในอดีตที$ผา่นมาปริมาณการซื >อถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนั >นเคย
อยูส่งูสดุไมเ่กินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที$ใช้ในการผลติในแตล่ะปี ซึ$งถือวา่เป็นปริมาณที$น้อยและไมม่ี
ผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่ผลประกอบการของโรงไฟฟา้ฯ นอกจากนี >โรงไฟฟา้บีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลติ
ถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิดตอ่เนื$อง  
 
โรงไฟฟา้หงสาได้เช่าสมัปทานการทําเหมืองถ่านหินลกิไนต์จากบริษัทในกลุม่ที$ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวเพื$อ
เป็นแหลง่เชื >อเพลงิให้โรงไฟฟา้ฯ โดยในชว่งก่อนเริ$มโครงการได้มีการศกึษาปริมาณ คณุภาพ แผนการผลติและ
แผนการขนสง่ถา่นหินที$จะใช้ในโรงไฟฟา้ตลอดอายโุครงการ สง่ผลให้ความเสี$ยงในการเข้าถึงแหลง่ถา่นหินที$มี
คณุสมบตัิตามที$ต้องการนั >นอยูใ่นระดบัที$ตํ$าและสามารถบริหารจดัการควบคมุต้นทนุให้สอดคล้องกบัแผนการผลติ
โดยโรงไฟฟา้ นอกจากนี > บริษัทฯ ได้จดัเตรียมแผนการสาํรองปริมาณถ่านหินไว้ในพื >นที$เทกองถา่นหินอยา่งเพียงพอ 
เพื$อรับมือกบัสถานการณ์ที$อาจจะเกิดขึ >นซึ$งอาจสง่ผลให้การจดัหาถ่านหินลกิไนต์ไมม่ีความตอ่เนื$อง เช่น สภาพดิน
ฟา้อากาศที$ไมเ่อื >ออํานวย ภยัธรรมชาติ ความลา่ช้าจากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื$นๆ เป็นต้น 
 
สาํหรับโรงไฟฟา้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ$งได้รับผลกระทบจากความไมแ่นน่อนทางด้านนโยบายที$
เกี$ยวข้องกบัธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ$งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที$สดุของโลก    สง่ผลให้ราคา
ถ่านหินผนัผวนในปี 2559 โดยราคาได้เริ$มปรับตวัขึ >นอยา่งตอ่เนื$องตั >งแตเ่ดือนสงิหาคม 2559 จากนโยบายที$รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนทําการลดการผลติถา่นหินตามเปา้หมาย 500 ล้านตนัในชว่ง 5 ปีข้างหน้าสง่ผลให้ราคา
ถ่านหินปรับตวัสงูขึ >นอยา่งรวดเร็ว  ทําให้มคีวามเสี$ยงตอ่ต้นทนุการผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน บริษัทฯ ได้บริหารความเสี$ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิดและวางแผนการจดัซื >อให้
สอดคล้องกบัต้นทนุและแผนการผลติ อีกทั >งบริษัทฯ ได้ตกลงทําสญัญาซื >อขายไฟฟา้กบัลกูค้าบางรายโดยกําหนด
โครงสร้างของราคาคา่ไฟฟา้และไอนํ >าที$สามารถปรับราคาขายตามต้นทนุเชื >อเพลงิในขณะนั >นเพื$อลดความเสี$ยง
ดงักลา่ว 

 
 3.2.3)  ความเสี$ยงทางด้านการผลติไฟฟา้ 
  โรงไฟฟา้หงสามคีวามเสี$ยงที$อาจไมส่ามารถเดินเครื$องเพื$อผลติไฟฟา้ได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตมุาจาก

เครื$องจกัรอปุกรณ์หรือบคุลากรเนื$องจากเป็นช่วงเริ$มต้นของการเดินเครื$องเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ บริหารความเสี$ยง
ดงักลา่วโดยติดตามการเดินเครื$องโรงไฟฟา้อยา่งระมดัระวงัและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการทํางานของระบบ 
จดัเตรียมอะไหลที่$สาํคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟา้ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถงึมกีารพฒันาความรู้
ความสามารถของบคุลากรโดยการจดัอบรม และการแบง่ปันความรู้ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ 
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3.2.4) ความเสี$ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 
  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี$ยงโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเป็นอยา่งดี ทําให้สามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในมณฑลซานตงจํานวน 90 เมกะวตัต์บริษัทฯ ได้
ติดตามความคืบหน้าของโครงการอยา่งใกล้ชิด และมีการประสานงานกบัผู้ รับเหมางานก่อสร้างให้มีคณุภาพ
เป็นไปตามที$ตกลงในสญัญาวา่จ้าง 

 
 3.2.5)  ความเสี$ยงจากการผลติพลงังานไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 
  ปัจจยัหลกัที$มีผลตอ่การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และ

ปริมาณการสญูเสยีที$เกิดขึ >นในระบบของการผลติ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี$ยงโดยใช้ข้อมลูทางสถิติของ
ปริมาณความเข้มแสงแดดในอดตีมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์ขั >นตํ$าที$คาดวา่จะผลติได้ แล้ว
นํามาเปรียบเทียบกบัผลผลติที$ได้จริง รวมถึงมีการเลอืกใช้เทคโนโลยีชั >นนําสาํหรับโรงไฟฟา้แสงอาทิตย์และการ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์อยา่งสมํ$าเสมอ เพื$อให้มั$นใจวา่การสญูเสยีที$จะเกิดขึ >นในระบบน้อยกวา่
ระดบัที$ยอมรับได้ของบริษัทฯ  

 

 3.3) ความเสี�ยงในธุรกิจผลติก๊าซจากหนิดนิดาน (Shale Gas) 
 ความเสี$ยงจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาต ิ
  เนื$องด้วยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจผลติก๊าซจากชั >นหินดินดาน     ซึ$งได้ลงทนุไปแล้วในแหลง่ก๊าซ

มาร์เซลลสั (Marcellus Shale) ที$ตั >งอยูใ่นรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันั >นความผนัผวนของราคาก๊าซ
ธรรมชาติจึงเป็นปัจจยัหลกัที$จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงาน ตลอดปี 2559 ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผนั
ผวนเป็นอยา่งมาก โดยราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี$ยตลอดทั >งปีนั >นสงูกวา่ที$บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ที$ระดบั 2.5 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ตอ่ล้านบีทีย ู(USD/MMBtu)   ขณะที$ราคาซื >อขายลว่งหน้าที$ตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX)    ณ วนัทําการ
สดุท้ายของปีนั >นอยูที่$ 3.72 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ล้านบีทีย ู เพื$อเป็นการปอ้งกนัความเสี$ยงที$อาจจะเกิดจากความผนั
ผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เครื$องมือประเภทอนพุนัธ์ทางการเงินในการขายก๊าซธรรมชาติลว่งหน้า (Gas 
Collar) คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณการผลติที$ได้รับจากแหลง่ก๊าซมาร์เซลลสั 

 
 ความเสี$ยงจากการดาํเนินการผลติของผู้ผลติ 
  เนื$องจากการลงทนุของบริษัทฯ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิป็นการลงทนุผา่นกองทนุนั >น บริษัทฯ มีบทบาท

หน้าที$ในการอนมุตัใินเรื$องของงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปีที$ได้ตกลงร่วมกบัผู้ผลติและผู้ ร่วมลงทนุ
รายอื$นๆ ตามที$ได้ตกลงกนัไว้ในสญัญา ทั >งนี >บริษัทฯ ไมม่ีอํานาจในการควบคมุปริมาณการผลติหรือกิจกรรมที$
เกี$ยวข้องกบัการผลติ สง่ผลให้บริษัทฯ มีความเสี$ยงในเรื$องผลการดําเนินงานของผู้ผลติ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มกีาร
บริหารความเสี$ยงดงักลา่วในขั >นตอนของการเลอืกสนิทรัพย์ที$มีบริษัทผู้ผลติที$มีคณุภาพควบคูไ่ปกบัการเลอืก
สนิทรัพย์ที$ดี นอกจากนี >ภายหลงัจากที$ได้เข้าไปลงทนุแล้ว การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานในแตล่ะเดือนและการ
รักษาความสมัพนัธ์ที$ดีกบับริษัทผู้ผลติสามารถชว่ยลดความเสี$ยงจากการดาํเนินงานได้สว่นหนึ$งด้วย 
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3.4) ความเสี�ยงด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภยั และสิ�งแวดล้อม  
  บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัในเรื$องอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ$งแวดล้อมเป็นอยา่ง

มาก ซึ$งนบัได้วา่เป็นปัจจยัสาํคญัที$สง่ผลตอ่การพฒันาที$ยั$งยืนของบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้กําหนด
นโยบายการพฒันาที$ยั$งยืน (Sustainable Development Policy) เพื$อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้าน
ความปลอดภยัและสิ$งแวดล้อมโดยได้แตง่ตั >งคณะกรรมการการพฒันาที$ยั$งยืน (Sustainable Development 
Committee) เพื$อทําหน้าที$กํากบัดแูลและตรวจสอบผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัและสิ$งแวดล้อมภายใน
องค์กร และมอบหมายให้หนว่ยงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิ$งแวดล้อม และพฒันาชมุชน (Health, Safety, 
Environment and Community Development : HSEC) มีหน้าที$และความรับผิดชอบหลกัในการบริหารจดัการ 
ประสานงาน และให้การสนบัสนนุแก่หนว่ยงานและหนว่ยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัทเพื$อให้การดาํเนินงานด้านอาชี
วอนามยั ความปลอดภยัและสิ$งแวดล้อมบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย และสอดคล้องกบันโยบายที$ได้วาง
เอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้มุง่มั$นนําเอามาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจดัการด้านคณุภาพ (ISO 9001) ระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) และระบบการจดัการสิ$งแวดล้อม (ISO 14001) มา
ประยกุต์ใช้ในหนว่ยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัทอยา่งตอ่เนื$อง  

 
 3.4.1)  ความเสี$ยงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
  ด้วยลกัษณะของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าซึ$งมีกิจกรรมที$ใช้เครื$องจักรและยานพาหนะจํานวน

มาก จึงทําให้มีความเสี$ยงที$อาจจะเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางานเกี$ยวกบัเครื$องจกัรและยานพาหนะมากด้วยเช่นกนั 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินตามนโยบายส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื$อความปลอดภยักับ
พนกังาน และผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนื$อง ภายใต้หลกัการ “3 ZEROs” อนัประกอบด้วย  

1) Zero Incident  : โดยการปอ้งกนัและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทํางานที$ไมป่ลอดภยั  
2) Zero Repeat    : โดยการทําทุกอย่างที$จําเป็นในการแก้ไขที$สาเหตุ เพื$อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซํ >าใน

กรณีเดิม 
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด

และเข้มงวด 

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย เพื$อป้องกันและลดอุบัติเหตุที$อาจจะเกิดขึ >นจากการ

ทํางาน ดงันี > 

- การเสริมสร้างวฒันธรรมด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
- บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดประชุม HSEC Summit (Health, Safety, Environment and Community 

Summit) เป็นปีที$ 6 ติดต่อกัน เพื$อแบ่งปันผลการดําเนินงาน แลกเปลี$ยนความรู้ และระดมความ
คิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัททั$วทุกภูมิภาค เพื$อกําหนดทิศทางและวางแผนการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภยัตามนโยบาย  

- การบรูณาการระบบความปลอดภยัและวฒันธรรมความปลอดภยัเข้าด้วยกนั เพื$อมองภาพอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัเป็นองค์รวมเดียว 

- การกําหนดตวัชี >วดัด้านวฒันธรรมด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื$อประเมินศกัยภาพด้าน
ความปลอดภยัขององค์กรและแนวทางการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื$อง 
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- การเพิ$มตวัชี >วดัตาม (Lagging Indicator) ด้านอาชีวอนามยั เช่น อตัราการป่วยหรือเป็นโรคเนื$องจาก
การทํางาน (Occupational Disease Rate) 

- การเยี$ยมชมและขอคําแนะนําแนวปฏิบตัิที$ดีด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากโรงไฟฟ้าใน
กลุม่บริษัทฯ เพื$อเสริมสร้างวฒันธรรมที$ดีภายในองค์กร 

- มีการอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าที$ความปลอดภยัระดบับริหารให้กบัผู้บริหารตั >งแตร่ะดบัผู้ อํานวยการสาย
ขึ >นไป และหลกัสตูรเจ้าหน้าที$ความปลอดภยัระดบัหวัหน้างานให้กบัผู้จดัการและพนกังานเข้าใหม ่

- สื$อสารด้านความปลอดภัยผ่านทางสื$อต่างๆ คือ อีเมล์ "Safety Girls" และผ่านวีดีโอเตือนภัยที$
โทรทศัน์ประจําแตล่ะชั >น 

- การเตรียมความพร้อมรองรับเหตฉุกุเฉิน 

บริษัทฯ ได้นําเอาระบบการจัดการความต่อเนื$องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มา
ประยกุต์ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีที$ผา่นมา เพื$อให้เกิดความพร้อมที$จะตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉินในระดบัที$จะ
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื$อง และลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์วิกฤตทั >งอุบัติเหตุ
ทางด้านความปลอดภยัและสิ$งแวดล้อม ภยัธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ที$อาจเกิดขึ >นโดยมนษุย์ที$อาจจะทําให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงกัได้ เช่น อคัคีภยั สารเคมีหกรั$วไหล อุทกภยั แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุ
ประท้วง หรือจลาจล เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัทําแผนความต่อเนื$องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan) มีการจัดเตรียมทรัพยากรที$จําเป็นและมีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื$อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับ
ปฏิบตัิการและระดบับริหารเป็นประจําทุกปี ในปี 2559 ที$สํานกังานกรุงเทพฯของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการ
รักษามาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื$องทางธุรกิจ (ISO22301 Business Continuity Management 
System) จากหนว่ยงานภายนอก ทั >งนี >แสดงให้เห็นวา่ระบบการจดัการความตอ่เนื$องทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล  

 
 3.4.2) ความเสี$ยงด้านสิ$งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ$งแวดล้อม (Environmental Compliance) ให้เป็นไปตามที$
กฎหมายกําหนด และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื$อเป็นการ
สงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคมุผลกระทบทั >งทางตรงและทางอ้อมด้านสิ$งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น 
การเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ประโยชน์ที$ดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากร
นํ >าและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น 

 

การติดตามความเปลี$ยนแปลงทางด้านสิ$งแวดล้อมเพื$อกําหนดนโยบายขบัเคลื$อนองค์กร 
 บริษัทฯ ได้มีการติดตามความเปลี$ยนแปลงด้านสิ$งแวดล้อมที$เกี$ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนหว่งโซค่ณุค่า เพื$อเตรียมความพร้อมในการกําหนดนโยบาย และการลงทนุ เพื$อรองรับความเปลี$ยนแปลง
ดงักลา่ว ในช่วงหลายปีที$ผ่านมา การเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ นบัเป็นความท้าทายครั >งสําคญั ทั >งทางด้าน
กายภาพและทางด้านเศรษฐกิจ เหตกุารณ์ภยัธรรมชาติอนัมีผลสืบเนื$องมาจากการเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ได้ขยายวงกว้างเพิ$มขึ >นทั >งความถี$และความรุนแรง  สงัคมมีความคาดหวงัในการใช้พลงังานที$มีการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกลดลงเพื$อบรรเทาผลกระทบที$เกิดขึ >นจากการเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ   
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 กิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ อนัได้แก่ เหมืองถ่านหิน และการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้อง
ใช้พลงังานเป็นต้นทุนหลกัในกระบวนการผลิตทั >งสิ >น ส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะ
แวดล้อมอย่างหลีกเลี$ยงไม่ได้ ซึ$งบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก จึงได้กําหนดนโยบายและเปา้หมายการจดัการก๊าซเรือนกระจกตั >งแต่ปี 2553 เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพใน
การใช้พลงังาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที$สะอาด เพื$อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอยู่ในระหว่างการ
กําหนดเป้าหมายระยะใหม่ตามข้อตกลงระดบันานาชาติเช่น COP (Conference of the Parties) ซึ$งจะเกิดขึ >นใน
อนาคต นอกจากนี >บริษัทฯ ยงัมีการเฝ้าติดตามกฎหมายที$เกี$ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเตรียมพร้อม
รองรับการเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั >งทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ซึ$งเป็นผลจากการประชุมการประชุมรัฐภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี$ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศสมยัที$ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื$น ๆ ที$ตามมาจาก COP 22 และนโยบายด้านการใช้พลงังาน และ
การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศตา่ง ๆ ที$บริษัทฯ ลงทนุ 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายคาร์บอน ซึ$งมุ่งเน้นการจดัการก๊าซเรือนกระจกในสามด้าน
หลัก ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื$อตอบสนองต่อสังคม
คาร์บอนตํ$าในอนาคต บริษัทฯ ยังได้มีการกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 – 
2563 จากปีฐานในปี 2555 โดยตั >งเป้าลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที$ร้อยละ 25
และการผลติไฟฟา้ร้อยละ 15 

 นอกจากนี > ในการวางแผนการลงทุน บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการลงทุนในพลงังานทดแทน และ
พลงังานทางเลือกอื$นๆ เพื$อลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมคาร์บอน
ตํ$า โดยเฉพาะอยา่งยิ$งในประเทศจีนซึ$งได้มีนโยบายอยา่งชดัเจนในการลดก๊าซเรือนกระจก เพิ$มสดัสว่นของการใช้
พลงังานทดแทนขึ >นเป็นร้อยละ 15 ของการใช้พลงังานทั >งหมดในอีกห้าปีข้างหน้า  

 
การปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสิ$งแวดล้อม (Environmental Compliance)  
บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิ$งแวดล้อมที$บงัคบัใช้ 
และข้อกําหนดของมาตรฐานอื$นๆ ที$เกี$ยวข้องซึ$งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ เช่น กฎหมายที$เกี$ยวข้องกับการรักษา
คุณภาพสิ$งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ$งแวดล้อม  ซึ$งเป็นเงื$อนไขที$กําหนดในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ$งแวดล้อม โดยในปีที$ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานด้าน
สิ$งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื$อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี$ยงที$สําคัญซึ$ง
ประกอบด้วย 

- การจดัการปัญหาการชะล้างพงัทลายของดิน บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกนัการเกิดผลกระทบเป็น
ลําดบัแรก โดยทําการถมดินกลบัในบ่อเหมืองให้มากที$สดุ  และฟื>นฟูสภาพดินโดยการปลกูพืชคลมุดิน
และไม้ยืนต้นโดยเร็วที$สุดในพื >นที$ที$เสร็จสิ >นกิจกรรมการถมและปรับหน้าดินแล้ว เพื$อลดการชะล้าง
พงัทลายของดินและฟื>นฟกูารปลกูต้นไม้ใหญ่ตอ่ไป 

- การจดัการนํ >า บริษัทฯ มีโครงการลดการใช้นํ >าในกระบวนการผลติ มีการใช้ระบบบําบดันํ >าเสยีหลากหลาย
วิธีเพื$อให้เหมาะกบัสภาพพื >นที$ ข้อจํากดั และคณุภาพนํ >าในแตล่ะพื >นที$ เช่น การใช้บอ่ตกตะกอน สร้างบึง
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ประดิษฐ์ (Constructed Wetland) การจัดการคุณภาพของนํ >าที$ปล่อยจากพื >นที$ เหมืองสู่แหล่งนํ >า
สาธารณะ โดยมีการกําหนดดชันีคณุภาพนํ >า คือ สภาพความเป็นกรดดา่ง และความขุน่ข้นของตะกอนดิน 
สาํหรับสภาพความเป็นกรดดา่ง บริษัทฯ จดัทํามาตรการปอ้งกนัและแก้ไขการเกิดนํ >าที$เป็นกรดจากการทํา
เหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้นการจดัการตั >งแตข่ั >นตอนการสาํรวจ การวางแผนผลิต การจดัการ
พื >นที$จนถึงการฟื>นฟสูภาพของพื >นที$ภายหลงัเสร็จสิ >นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation)  มีการ
ใช้ระบบบําบดันํ >าแบบชีวภาพด้วยรางหินปูนไร้อากาศ (Successive Alkalinity Producing : SAP) เพื$อ
บําบดัสภาพความเป็นกรดของนํ >าจากการทําเหมือง ทําให้สามารถลดการใช้หินปูนได้ประมาณ ร้อยละ 
50 นอกจากนี >นํ >าที$ผ่านการบําบดัยงัสามารถนํามาหมนุเวียนใช้ในกิจกรรมการทําเหมือง เช่น การสเปรย์
เพื$อช่วยลดฝุ่ น การล้างถ่านหิน และกิจกรรมในงานฟื>นฟูสภาพเหมืองเป็นต้น บริษัทฯ ได้ลงทนุสร้างโรง
บําบดันํ >าที$เหมืองนิวสแตนในออสเตรเลียเพื$อบําบดันํ >าที$ไหลออกมาจากชั >นใต้ดิน ทําให้สามารถปล่อย
ออกสู่สาธารณะเพื$อใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ นอกจากนี >บริษัทฯ ได้ทําความสะอาดแม่นํ >าโวลงัแกมบี 
(Wollangambe River) ที$เกิดอบุตัิเหตุตะกอนดินรั$วไหลลงสู่แหล่งนํ >าที$เหมืองคลาเรนซ์ (Clarence) จน
ได้รับการยืนยนัผลสมัฤทธิ�และเป็นที$พอใจต่อภาครัฐ โดยจะดําเนินการเฝา้ระวงัและบํารุงรักษาต่อเนื$อง
ไปอีก 2 ปี รวมทั >งกําหนดมาตรการด้านความปลอดภยัเพิ$มเติม เพื$อให้มั$นใจว่าจะสามารถป้องกนัเหตุ
ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- การจดัการคณุภาพนํ >าหลอ่เย็นที$ใช้ในโรงไฟฟา้ บริษัทฯ ใช้ระบบนํ >าหลอ่เย็นกึ$งปิดเพื$อลดการแลกเปลี$ยน
นํ >ากับสิ$งแวดล้อมภายนอกและนํ >าที$จะปล่อยออกสูภ่ายนอกเพื$อลดการใช้ทรัพยากรนํ >า มีการออกแบบ
ทางนํ >าเพิ$มระยะทางให้สมัผัสอากาศนานที$สดุ เพื$อลดอุณหภูมินํ >าที$จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ใน
ระดบัที$กฎหมายกําหนด 

- การจัดการคุณภาพอากาศเสียที$ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ บริษัทฯ ได้กําหนดดัชนีชี >วัด
คณุภาพอากาศหลกั  ได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเลก็ ซึ$งบริษัทฯ ได้นําเอา
เทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาประยกุต์ใช้กบัโรงไฟฟา้ทั >งที$อยูใ่นประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การ
ใช้หม้อไอนํ >าเผาไหม้แบบฟลอิูไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื$อลดซัลเฟอร์ได
ออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกําจดัฝุ่ นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื$องดกั
จับฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (Flue GasDesulfurization : FGD) แบบกึ$งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก การกําจัดก๊าซ
ไน โต ร เจ น อ อ ก ไซ ด์ ด้ ว ย วิ ธี  Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic 
Reduction (SCR) รวมทั >งมีระบบการตรวจวดัแบบตอ่เนื$อง (Continuous Emission Monitoring System 
: CEMS) ทั >งที$ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื$อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศเป็นไปตาม
มาตรฐานที$กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที$สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงระบบบําบัดอากาศที$มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบําบัดอากาศได้ดียิ$งขึ >น สอดคล้องกับ
มาตรฐานคณุภาพอากาศที$มีความเข้มงวดขึ >นอย่างมากเพื$อปรับปรุงคณุภาพอากาศในเมืองใหญ่  โดย
บริษัทฯ ได้กําหนดแผนการดําเนินงาน 5 ปี ตั >งแต่ 2556 – 2561 มีการลงทนุดําเนินการในโครงการนี >ราว 
43 ล้านเหรียญสหรัฐ ทําให้สามารถลดมลสารปลอ่ยออกได้ตามมาตรฐานที$รัฐบาลจีนกําหนด 
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- การจดัการฝุ่ นละอองที$เกิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขดุขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคณุภาพของ
ถ่านหิน และขนสง่ถ่านหิน เป็นต้น บริษัทฯ ใช้มาตรการหลากหลายเพื$อมุง่เน้นการจดัการอย่างเหมาะสม
สาํหรับแต่ละพื >นที$ปฏิบตัิการ เช่น การปลกูต้นไม้สร้างแนวกนัลมในพื >นที$ที$มีกิจกรรมที$อาจมีความเสี$ยงใน
การเกิดฝุ่ น การจํากดัความเร็วของรถที$วิ$งในพื >นที$เหมืองเพื$อลดปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภยัใน
การทํางาน การหมั$นพรมนํ >าบนถนน และสเปรย์นํ >ารอบกองถ่านหิน  การใช้ผ้าใบคลุมกองถ่านและ
รถบรรทุกขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี > บริษัทฯ ยงัมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นทั >งในบริเวณพื >นที$เหมือง คลงั
ถ่านหิน และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่างสมํ$าเสมอเพื$อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่ นละอองที$เกิดจาก
การทําเหมืองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- การจดัการของเสียอนัตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่บริษัทมีมาตรการในการคดัแยกและการกําจดัขยะ
ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื$อให้แน่ใจว่า ขยะเหล่านั >นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ$งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ$งจัดให้มีการจัดการเพื$อการกําจัดที$ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของกฎหมาย ตามที$มีกําหนดไว้ในแตล่ะท้องถิ$น  ในบางกรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสยี เช่น
นํ >ามนัเครื$องที$ใช้แล้ว แบตเตอรี$รถยนต์ เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ให้กบัผู้ รับซื >อที$ได้รับการอนญุาตจาก
ทางราชการ เพื$อนําไปรีไซเคิลต่อไป สาํหรับเถ้าลอยที$เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินเพื$อผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ 
ได้ขายให้กบัผู้ รับซื >อเพื$อนําไปประกอบการทําวสัดกุ่อสร้างตอ่ไป โดยตอ่มาได้มีการแยกขนาดของเถ้า เพื$อ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดและสามารถเพิ$มราคาจําหนา่ยได้ 

 

การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Resource Utilization) 
การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นสว่นสาํคญัในการช่วยรักษาสิ$งแวดล้อม และลดต้นทนุการผลิต  บริษัทฯ 
มุง่เน้นการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ 

1.  การเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั$นในการมีสว่นร่วมในการลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก จึงได้ดําเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังาน และศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้พลงังานทดแทน
อื$นๆ แทนนํ >ามันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื$น  นอกจากนี >ยัง
สนบัสนนุการสร้างโรงผลติแก๊สชีวมวลชมุชนในโครงการพฒันาชมุชนใกล้พื >นที$เหมือง Kitadin Embalut 
(คิทาดิน เอ็มบาลทุ) เพื$อให้ประชาชนได้เรียนรู้การสร้างแหล่งพลงังานเพื$อใช้ประโยชน์ในชุมชน จน
กลายเป็นศนูย์การเรียนรู้สําหรับผู้ ที$สนใจ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่อ
สาธารณะผ่านโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงานการพัฒนาที$ยั$งยืน เป็น
ประจําทกุปี 

2.  การลดการใช้เชื >อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ >า ด้วยการนําเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที$มี
ประสิทธิภาพสงูและปลอ่ยมลภาวะตํ$าและเป็นมิตรตอ่สิ$งแวดล้มมาใช้กบัโรงไฟฟ้า (High Efficiency  - 
Low Emission:HELE) มาใช้ในโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang)  ซึ$งคาดวา่จะเปิดดําเนินการ
ในปี 2561 นอกจากนี >ยงัมีการปรับปรุงสภาพเครื$องจกัรในโรงไฟฟา้อื$นๆ และมีการนําก๊าซเสยีที$เกิดจาก
กระบวนการผลติเหลก็ของลกูค้ามาใช้เป็นเชื >อเพลงิทดแทนถ่านหินซึ$งทําให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ได้อีกทางหนึ$ง 
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3. การใช้ประโยชน์ที$ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสําคญัของการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์ที$ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการทํา
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื$อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภมูิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศน์ให้น้อยที$สดุ  โดยกําหนดให้มีการวางแผนการฟื>นฟสูภาพเหมือง (Mine Closure Plan) 
ตั >งแต่เริ$มโครงการ ซึ$งสามารถนํามาใช้ในการฟื>นฟูพื >นที$และจัดการโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี >เพื$อให้มั$นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เหมาะสม บริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ$งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 
ได้ร่วมมือกบัสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาด ี(Purwodadi Botanical Gardens) ริเริ$มให้มีโครงการศกึษา
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื >นที$เหมือง Bharinto (บารินโต) ที$อยู่บนเกาะกาลิมนัตนั 
ตั >งแต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานมายังพื >นที$เหมือง 
Indominco (อินโดมินโค) ซึ$งมีความก้าวหน้าในการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการขยาย
การสาํรวจพื >นที$เพิ$มเติมจากที$เคยทําไว้ก่อนหน้า เพื$อนําข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการทําแบบจําลองของ
การฟื>นฟูสภาพพื >นที$และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ$ม
การศึกษาการนําหลกัการประเมินผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม โดย
ประเมินผลกระทบที$เกิดจากการดําเนินโครงการ และการฟื>นฟูสภาพเหมืองให้อยู่ในเชิงปริมาณ โดย
คัดเลือกตัวชี >วัดที$เหมาะสมมาใช้ในการคํานวณ เพื$อที$จะสามารถชี >วัดผลกระทบในภาพรวมและ
สามารถวางแผนการฟื>นฟูในพื >นที$ทําเหมืองและอาจเพิ$มการฟื>นฟูนอกพื >นที$การทําเหมืองเพื$อเป็นการ
ชดเชย โดยมีเปา้หมายให้ตลอดโครงการมีผลกระทบเชิงบวกในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

4. การใช้ทรัพยากรนํ >า บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ >า มีโครงการลดการใช้นํ >าใน
กระบวนการผลิต การนํากลบัมาใช้ใหม่ การจําแนกนํ >าผิวดินมิให้ปะปนกบันํ >าเสีย เป็นต้น นอกจากนี > 
นํ >าจากการทําเหมืองใต้ดินที$ผา่นการบําบดัแล้ว ยงัสามารถใช้ประโยชน์ในชมุชนได้อีกทางหนึ$งด้วย 

 

3.5) ความเสี�ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 

 นอกจากบริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัมาตรการการปอ้งกนั และการลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ ที$
อาจจะเกิดขึ >นตอ่ชมุชนและสงัคม เช่น ผลกระทบด้านสิ$งแวดล้อม  ผลกระทบด้านความปลอดภยัแล้ว บริษัทฯ 
สง่เสริมกิจกรรมเพื$อพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน เพื$อให้ชมุชนรอบข้างได้เติบโตและเข้มแขง็ไปพร้อมกนั ทั >งนี > 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านตา่งๆ เพื$อบริหารจดัการความเสี$ยงด้านสงัคม ดงัตอ่ไปนี > 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒ นาชุมชน ( Community Development Standard Operation 
Procedure) ที$ครอบคลมุด้านการลดความเสี$ยงจากผลกระทบต่อสงัคมและชุมชน ซึ$งทําให้ผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านพฒันาชมุชนของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิที$ชดัเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทกุพื >นที$ทํางาน 
นอกจากนี > ได้มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นระยะ เพื$อให้มีความทนัสมยั เหมาะกับสภาวะ
ตา่งๆ ที$เปลี$ยนไป  

- จดัให้มีพนกังานพฒันาชุมชนของบริษัทฯ (Community Development Officer: CDO) เข้าไปทํางานใน
แต่ละพื >นที$อย่างเพียงพอ ทําให้สามารถทํางานในโครงการเพื$อพฒันาคณุภาพชีวิตร่วมกบัชุมชนได้อย่าง
ใกล้ชิด ทั >งพนกังานเหลา่นี >ยงัเป็นกลไกหลกัในการสื$อสารระหวา่งบริษัทฯ กบัชมุชน เพื$อสร้างความเข้าใจ
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ต่อกัน และสามารถเห็นสญัญาณ หรือเหตุการณ์ที$จะเกิดผลกระทบได้ตั >งแต่ต้น ทําให้สามารถหาทาง
แก้ไขหรือลดผลกระทบนั >นได้อยา่งรวดเร็ว  

- การทํางานกบัชุมชนด้วยกระบวนการการมีสว่นร่วม บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วมของชุมชน 
ตั >งแตก่ารจดัทําแผนพฒันาหมู่บ้าน ที$ทําให้ได้โครงการที$เหมาะสม ตรงตามความต้องการของชมุชน และ
สอดคล้องกับแผนการพฒันาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนตั >งคณะกรรมการที$ปรึกษาการ
พฒันาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที$ประกอบด้วยตวัแทนจากชุมชน รัฐบาล
ในท้องถิ$น และบริษัทฯ เพื$อร่วมกนัวางแผน ดําเนินงานแตล่ะโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกนั
แก้ไขปัญหา อปุสรรคตา่งๆ เพื$อให้คนในชมุชนมีความเป็นอยูที่$ดีขึ >น 

- การดําเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ที$มุ่งสนองตอบความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื$อนําไปสู่การพัฒนา
ชมุชนให้พึ$งพาตนเองได้อย่างยั$งยืน โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที$บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุประกอบด้วย 
การพฒันาอาชีพ การส่งเสริมการศึกษา การพฒันาสขุภาพอนามยัและสาธารณสขุมลูฐาน การสง่เสริม
ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมด้านสิ$งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้าง
พื >นฐานที$จําเป็น ซึ$งทําให้ประชาชนในชมุชนรอบเหมือง และรอบหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ มีคณุภาพชีวิตที$
ดีขึ >น เกิดความพงึพอใจ และมีความสมัพนัธ์ที$ดีกบับริษัทฯ มากขึ >น 

- การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอื$นๆ ในบริษัทฯ เพื$อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล 
รวมถึงร่วมกนัป้องกนัและแก้ไข เพื$อลดความเสี$ยงต่อชมุชนและสงัคม ที$อาจเกิดจากการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะด้านสิ$งแวดล้อม ด้านความปลอดภยั และด้านขนสง่ผลติภณัฑ์ นอกจากนี > ฝ่ายพฒันา
ชุมชนได้เป็นช่องทางสื$อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และหน่วยงานภายนอกที$
เกี$ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถิ$น ภาครัฐ สื$อมวลชน ทําให้ทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที$เกิดขึ >นได้
รวดเร็ว และสามารถประสานงานกบัฝ่ายอื$นๆ ในบริษัทฯ เพื$อแก้ไขปัญหาได้ทนัทว่งที 

- การร่วมมือกับผู้ รับเหมาในการทํางานด้านพัฒนาชุมชน (Contractor cooperation in Community 
Development work) ในประเทศอินโดนีเซีย ผู้ รับเหมารายใหญ่ของบริษัทฯ หลายราย มีการทํางาน
พฒันาชมุชนควบคูไ่ปด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพื$อทํางานร่วมกนั ตั >งแตก่ารวางแผน 
การจดัสรรงบประมาณ การจดัสรรบคุลากร การแลกเปลี$ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมลูข่าวสาร ซึ$ง
สามารถทําให้โครงการมีประสทิธิภาพมากขึ >น ครอบคลมุผู้ได้รับประโยชน์มากขึ >น และลดการซํ >าซ้อนลง 

- การติดตามงานของผู้บริหารแต่ละระดบั ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด รวมถึง
การเข้าไปเยี$ยมชมการดําเนินงานในชมุชนอยา่งสมํ$าเสมอและตอ่เนื$อง ซึ$งนอกจากได้เห็นความก้าวหน้า
ของโครงการต่างๆ ในพื >นที$จริง ได้พบกบัผู้ นําและประชาชนในชุมชนแล้ว ยงัได้ให้คําแนะนําเพื$อพฒันา
งานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ$งขึ >นอีกด้วย เพื$อให้มั$นใจว่า  บริษัทฯ มีการดําเนินงานที$รัดกุม มีแผนการ
ทํางานและการบริหารความเสี$ยงที$ชดัเจน ไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ทั >งมีการสร้างประโยชน์และความพงึพอใจ
ให้กบัชมุชนและสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

- การสํารวจความพึงพอใจของชุมชนและผู้ เกี$ยวข้องที$มีต่อบริษัทฯ (Stakeholder Satisfaction Survey) 
งานพฒันาชุมชนของบริษัทฯ ที$อินโดนีเซีย มีการจัดทําการสํารวจเป็นระยะ ทุกๆ 2 ปี ทําให้บริษัทฯ ได้
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ทราบประเด็นความพึงพอใจ จุดอ่อน และความเสี$ยงต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะจากชมุชนและผู้ เกี$ยวข้อง 
บริษัทฯ ได้นําผลที$ได้จากการสํารวจ มาปรับปรุงการดําเนินงาน เพื$อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจ
ของทกุฝ่ายที$มีสว่นเกี$ยวข้อง 

 

4.  ความเสี�ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที�เก ี�ยวข้อง 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที$เกี$ยวข้องทั >งในประเทศและ
ตา่งประเทศ ด้วยตระหนกัถึงผลกระทบตอ่การดาํเนินงานและชื$อเสยีงของบริษัทหากมีการฝ่าฝืน  บริษัทฯ ให้
ความสาํคญัและมุง่มั$นที$จะพฒันากระบวนการ รวมทั >งเครื$องมอืตา่งๆ ในการบริหารความเสี$ยงจากการเปลี$ยนแปลง
กฎเกณฑ์และนโยบายในทกุประเทศที$บริษัทฯ ลงทนุเพื$อให้สามารถบริหารจดัการกบัความเสี$ยงทางกฎหมายที$อาจ
เกิดขึ >น โดยกําหนดให้ผู้บริหารที$รับผิดชอบในแตล่ะประเทศตดิตามการเปลี$ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
ของแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชิด มีการตดิตามและประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทั >งภาครัฐ ภาคเอกชน ชมุชน และผู้มี
สว่นได้เสยีอื$น เพื$อรับทราบถงึการเปลี$ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ รวมถึงวา่จ้างบริษัทที$
ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ$น เพื$อช่วยเหลอืในการตีความและหาแนวทางปฏิบตัิเพื$อให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้อง
และจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายที$เกี$ยวข้องผา่นหนว่ยงาน Compliance อยา่งสมํ$าเสมอ 

 

 4.1) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที�บริษัทฯ ลงทุน 
  จากการที$บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ทําให้ต้องเผชิญกบัความเสี$ยงในการ

เปลี$ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตล่ะประเทศนั >นๆ ในรอบปีที$ผา่นมามกีารเปลี$ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในประเทศออสเตรเลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี$ปุ่ นและมองโกเลยีอยา่งเป็น
สาระสาํคญัและมีผลกระทบตอ่บริษัท โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี$ยงดงัตอ่ไปนี > 

 
ประเทศออสเตรเลยี 
� วนัที$ 18 ตลุาคม 2559 รัฐบาลรัฐนิวเซาธ์เวลส์ประกาศแผนภมูิภาคฮนัเตอร์2036 (Hunter Regional Plan 

2036) ซึ$งเป็นพิมพ์เขยีวในอนาคต 20 ปี โดยมีเปา้หมาย คือ ทําให้ประเทศออสเตรเลยีเป็นภมูิภาคชั >นนําด้าน
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ ชมุชนมคีวามรุ่งเรือง มีที$อยูอ่าศยัและอาชีพที$เพียงพอ
ตอ่ประชากรจากแผนดงักลา่วบริษัทฯ ได้ประสานงานกบัรัฐบาลและเหมืองอื$นๆ ในการพฒันาธรุกิจให้เป็นไป
ตามแผนดงักลา่ว 

� วนัที$ 17 พฤศจิกายน 2559 รัฐสภารัฐนิวเซาธ์เวลส์อนมุตักิฎหมายอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Conservation Act 2016) โดยคาดวา่จะประกาศอยา่งเป็นทางการในต้นปี 2560 จากกฎหมาย
ดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้กลางปี 2560 สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องใช้วิธีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพใหม ่ การ
คํานวณคา่ชดเชยและทางเลอืกของการชดเชย รวมถึงการชําระเงินตามผล Biodiversity Trust ซึ$งบริษัทฯ มีการ
เตรียมการเพื$อให้เป็นไปตามกฎหมายเมื$อประกาศใช้ 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 

� เพื$อแก้ปัญหากําลงัการผลติเกินความต้องการของอตุสาหกรรมถา่นหิน รัฐบาลได้ประกาศมาตรการควบคมุ
ดงันี > 

1) ตั >งเปา้ลดกําลงัการผลติลง 1,000 ล้านตนัภายใน 3 ถึง 5 ปี นบัจากปี 2559  โดยการปิดเหมือง
จํานวน 750 ล้านตนั และลดกําลงัการผลติโดยรวมจํานวน 250 ล้านตนั 

2) ลดจํานวนวนัการผลติของเหมืองถ่านหินจากปีละ 330 วนั เหลอืปีละ 276 วนั โดยประกาศใช้ใน
มณฑลซานซีตั >งแตเ่ดือนเมษายน 2559 และประกาศใช้ทั$วประเทศจีนตั >งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 
อยา่งไรก็ตาม ได้มีการผอ่นปรนการใช้นโยบายดงักลา่วเนื$องจากสภาวะขาดแคลนถา่นหินในตลาด 

3) จํากดัการผลติถ่านกํามะถนั (Sulfur) และ/หรือเถ้า (Ash) สงู  โดยการไมอ่นมุตัิเหมืองใหม ่หยดุ หรือ
ลดกําลงัการผลติของเหมืองที$อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

4) ไมอ่นมุตัิให้เปิดเหมืองใหมใ่นปี 2559 ถึงปี 2561 
5) เร่งปิดเหมืองถ่านหินที$มคีวามเสี$ยงด้านความปลอดภยั 
6) สนบัสนนุให้มีการสง่ออกถ่านหิน 

มาตรการข้างต้นสง่ผลให้ราคาถา่นหินของปรับตวัสงูขึ >น สง่ผลดีตอ่ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากนี >บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดทั >งด้านความปลอดภยัและสิ$งแว
ด้อม ทําให้บริษัทฯ ได้รับการผอ่นปรนจํานวนวนัการผลติของเหมอืงถ่านหินจากรัฐบาล สง่ผลให้บริษัทฯ ไมไ่ด้
รับผลกระทบจากมาตรการดงักลา่วอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

� มาตรการการเข้มงวดในการนําเข้าถา่นหิน เพื$อสนบัสนนุผู้ผลติภายในประเทศและลดแรงกดดนัจากภาวะถา่น

หินล้นตลาดในประเทศ 

1) มาตรการด้านคณุภาพถ่านหินนําเข้าตามเกณฑ์ข้างต้นที$กลา่วไว้แล้ว บริษัทฯ ได้รับผลกระทบใน
ระดบัตํ$าเนื$องจากถ่านหินที$ผลติในเหมืองอินโดนีเซียและออสเตรเลยีของบริษัทฯ มีปริมาณขี >เถ้าร้อย
ละ 4 ถึง 6 และร้อยละ 15 ถึง 24 ตามลาํดบั  สาํหรับปริมาณกํามะถนัในถา่นหินที$ผลติจากเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลยีของบริษัทฯอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.5 ถึง 2 และร้อยละ 0.3 ถึง 0.6 ตามลาํดบั
เช่นกนั  ซึ$งไมเ่กินมาตรฐานตามข้อกําหนดดงักลา่ว 

2) มาตรการการจดัเก็บภาษีนําเข้าถ่านหินจําแนกตามคา่ความร้อนถ่านหินอยูที่$ร้อยละ 3 ถึง 6 ตามชนิด
ของถา่นหินและมีผลนบัจากวนัที$ 15 ตลุาคม 2557 อยา่งไรก็ตามเหมืองในประเทศอินโดนีเซียไมไ่ด้
รับผลกระทบจากมาตรการนี >เพราะข้อตกลงการค้าเสรีระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสมาคม
ประชาชาตเิอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นผลให้การนําเข้าถา่นหินจากประเทศอินโดนีเซยีไม่
ต้องเสยีภาษีตั >งแตต้่นปี 2555 และตามข้อตกลงการค้าเสรีระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศออสเตรเลยี สง่ผลไมต้่องเสยีภาษีนบัตั >งแตม่กราคม 2560  
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� จากสภาพทางอากาศในปัจจบุนัรัฐบาลจีนได้กําหนดมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ (air emission) 
สาํหรับโรงไฟฟา้ถ่านหิน โดยจะมผีลบงัคบัใช้ในปี 2564 ดงันี > 

1) มาตรฐานการปลอ่ยฝุ่ นละอองไมเ่กิน 10 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
2) มาตรฐานการปลอ่ยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไมเ่กิน 35 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
3) มาตรฐานการปลอ่ยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไมเ่กิน 50 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

แตท่ั >งนี > อนญุาตให้รัฐบาลท้องถิ$นสามารถบงัคบัใช้มาตรฐานใหมก่่อนกําหนดเวลาข้างต้น นอกจากนี >รัฐบาลจีน
ได้กําหนดอตัราการใช้เชื >อเพลงิของโรงไฟฟา้ถา่นหินไมใ่ห้เกินกวา่ 310 กรัมตอ่กิโลวตัต์ชั$วโมง โดยให้มีผล
บงัคบัใช้ในปี 2564 เช่นกนั  ในปัจจบุนัโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ได้ทําการลงทนุเพิ$มเพื$อปรับปรุงเพิ$มเติมระบบการ
ควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหมข้่างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบการ
ผลติให้อตัราการใช้เชื >อเพลงิตํ$าวา่เกณฑ์ 310 กรัมตอ่กิโลวตัต์ชั$วโมง ในสว่นของโครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง 
(SLG) ได้ใช้เทคโนโลยีขั >นสงูระบบ ultra-super critical ที$มีอตัราการใช้เชื >อเพลงิตํ$าวา่เกณฑ์ 310 กรัมตอ่
กิโลวตัต์ชั$วโมงและได้ออกแบบระบบการควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะ
ทางอากาศข้างต้นเช่นกนั 

� รัฐบาลจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจดัการเทคโนโลยีการผลติไฟฟา้และความร้อนร่วม (Management Method 
on Combined Heat and Power Generation) เพื$อสง่เสริมการปอ้งกนัและลดมลภาวะทางอากาศปรับปรุง
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานและเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลติไฟฟา้และความร้อนร่วม (Combined Heat and 
Power Generation: CHP) ในอตุสาหกรรม โดยนโยบายดงักลา่วสนบัสนนุโครงการชนิด Back pressure ใน
เทคโนโลยี CHP ที$มีประสทิธิภาพสงูและปลอ่ยมลภาวะในปริมาณตํ$ามาใช้ โดยเฉพาะอยา่งยิ$งโครงการที$นํา
กระบวนการผลตินี >มาใช้สาํหรับการผลติความร้อนในฤดหูนาวจะได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายดงักลา่ว ซึ$ง
สง่ผลตอ่ดีตอ่โรงไฟฟา้ของบริษัทฯ และยงัสง่ผลให้ได้รับการสนบัสนนุเพิ$มเตมิในด้านตา่งๆจากภาครัฐ 

� รัฐบาลจีนได้ประกาศควบคมุขนาดของโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหินโดยให้ก่อสร้างตามความต้องการการใช้ไฟฟา้ 
และการพิจารณาถงึสิ$งแวดล้อมและทรัพยากรนํ >า รวมถงึดําเนินปิดโรงไฟฟา้ถ่านหินที$เปิดดาํเนินการมาเป็น
เวลานาน แตไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานในเรื$องประสทิธิภาพ สิ$งแวดล้อม ความปลอดภยัและคณุภาพ ไมอ่นมุตัิ
หรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหินใหมที่$ไมต่อบสนองความต้องการใช้ไฟฟา้และควบคมุ
กระบวนการอนมุตัิโรงไฟฟา้ถ่านหินอยา่งเข้มงวด จากประกาศดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งเป็น
สาระสาํคญั เนื$องจากโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายในด้านความปลอดภยัและสิ$งแวดล้อมของ
เคร่งครัดและครบถ้วน  นอกจากนี >โรงไฟฟา้ใหม ่ซานซ ีลู ่กวง (SLG) ได้ใช้เทคโนโลยีขั >นสงูระบบ Ultra-super 
Critical เพื$อให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 

� รัฐบาลจีนเริ$มการปฏิรูประบบการไฟฟา้ตั >งแตปี่ 2558 โดยผู้ประกอบการเครือขา่ยไฟฟา้จะเก็บคา่ใช้จา่ยผา่น
เครือขา่ยตามราคาการจา่ยไฟที$รัฐกําหนด และไมส่ามารถหากําไรจากผลตา่งระหวา่งการซื >อไฟและการจา่ยไฟ
อยา่งแตก่่อน เพื$อลดการผกูขาด เพิ$มการแขง่ขนั ช่วยลดต้นทนุให้น้อยลงในคณุภาพที$ดีขึ >น และราคาไฟฟา้ก็
ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลกูค้ารายบริษัทและรายบคุคล โดยมีการนําร่องโครงการปฏิรูปราคา
จ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดวา่จะมีการขยายสู่
พื >นที$ทั$วประเทศและประกาศใช้อยา่งเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่โรงไฟฟา้
ของบริษัทฯ ในปี 2559 ที$ได้มีการทําสญัญาซื >อขายไฟฟา้เป็นที$เรียบร้อยแล้ว อยา่งไรก็ตามหลงัมกีารเปิดตลาด
อยา่งเป็นทางการในปี 2561 บริษัทฯ ยงัสามารถทําสญัญาซื >อขายไฟฟา้สว่นใหญ่ได้และปริมาณไฟฟา้ที$เหลอื
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จะถกูขายในตลาดที$มีการแขง่ขนัในรูปของราคาซื >อขายไฟฟา้ (Power Tariff) และการจ่ายกําลงัไฟฟา้ 
(dispatch) 

� การประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and Utilization Target Oriented 
Guidance System เพื$อสง่เสริมการสาํรวจและการใช้พลงังานทดแทนตามกลยทุธ์การพฒันาด้านพลงังานที$
กําหนดเปา้หมายในการใช้พลงังานทดแทนเทา่กบัร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการบริโภคโดยรวมในปี 2563 
และปี 2573 ตามลาํดบั จากประกาศดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่ชั$วโมงการดําเนินงานของโรงไฟฟา้ใน
อนาคต แตส่ง่ผลดีตอ่โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึ$งจะได้รับการสนบัสนนุ 

� รัฐบาลจีนได้มกีารออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอตัราคา่ไฟฟา้ที$กําหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) 
และเงินสนบัสนนุสาํหรับพลงังานแสงอาทิตย์ตั >งแตปี่ 2560 จากร่างดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่ผลตอบแทนใน
อนาคตของธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสาํหรับความเสี$ยงนี >ด้วยการลดต้นทนุ
การพฒันาโครงการให้เหมาะสม  
 

 ประเทศญี$ปุ่ น 

� รัฐบาลญี$ปุ่ นประกาศนโยบายปรับลดอตัราคา่ไฟฟา้ที$กําหนดไว้ จาก 27 เยนตอ่กิโลวตัต์-ชั$วโมงในปี 2558 
เหลอื  24  เยนตอ่กิโลวตัต์-ชั$วโมงในปี 2559 อยา่งไรก็ตาม โครงการที$อยูร่ะหวา่งการพฒันาไมไ่ด้รับผลกระทบ
จากนโยบายดงักลา่ว  เนื$องจากโครงการมีการทําสญัญาซื >อขายไฟฟา้ตลอดอายโุครงการแล้ว  

 

สาธารณรัฐมองโกเลยี 

� ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 รัฐบาลมองโกเลยีได้ออกระเบียบปฏิบตัิเพิ$มเติมสาํหรับกฎหมายเพื$อปกปอ้งการ
สาํรวจทรัพยากรธรรมชาติและขดุเจาะในพื >นที$ใกล้แหลง่นํ >า พื >นที$หวงห้าม และป่าไม้ (The Law on Prohibiting 
Mineral Exploration and Extraction Near Water Sources, Protect Areas and Forests หรือที$เรียกวา่ 
“Long Name Law”) โดยกําหนดให้ผู้ ถือใบอนญุาตต้องจดัทําแผนพฒันาและปรับปรุงพื >นที$ที$ได้รับผลกระทบ 
จากกฎหมายดงักลา่ว บริษัทฯได้รับผลกระทบในระดบัตํ$า เนื$องจากพื >นที$สว่นใหญ่อยูน่อกเขตหวงห้าม อยา่งไร
ก็ตามบริษัทฯได้จดัทําและยื$นแผนพฒันาและปรับปรุงแก่รัฐบาลเรียบร้อยแล้ว 

 

4.2 ความเสี�ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  
 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการบริหารความเสี$ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟา้หงสา โดยจดัตั >งทีมทํางาน
ที$ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื$อตดิตามความคืบหน้าการดําเนินการของฝ่ายกฎหมาย และ
วิเคราะห์สถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยมีการรายงานความคบืหน้าของคดีแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 
อยา่งสมํ$าเสมอ รวมทั >งมุง่เน้นทําความเข้าใจและความมั$นใจแกผู่้มีสว่นได้สว่นเสยี ซึ$งเมื$อวนัที$ 9 กนัยายน 2557 
ศาลแพง่ได้อา่นคําพิพากษาศาลอทุธรณ์ให้ยกฟอ้งของโจทก์ โดยให้เหตผุลวา่จําเลย (บริษัทฯ, บริษัท บ้านป ู อินเตอร์
เนชั$นแนล จํากดั, บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั และผู้บริหาร) ได้กระทําการโดยสจุริตทั >งก่อนและหลงัเข้าทําสญัญาร่วม
พฒันาโครงการ และจําเลยไมไ่ด้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจําเลย
ไมต้่องคืนเอกสาร 13 ฉบบัซึ$งเป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาเดมิแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื$นฎีกาคําพิพากษาของศาล
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อทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาและฝ่ายจําเลยได้ยื$นคําแก้ฎีกาและฎีกาฟอ้งแย้งตอ่ศาลฏีกาแล้ว ขณะนี >คดีเข้าสูก่ระบวนการ
พิจารณาในชั >นศาลฎีกาตั >งแตปี่ 2558 และคาดวา่นา่จะใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี >อีกประมาณ 2–4 ปี  บริษัทฯ เชื$อมั$น
ในการดําเนินงานโดยสจุริตของบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  

 

5. ความเสี�ยงท ี�เก ิดข ึ 5นใหม่ (Emerging Risk) 
  ความเสี$ยงที$เกิดขึ >นใหมเ่ป็นความสญูเสยีที$อาจเกิดขึ >นจากความเสี$ยงที$ยงัไมเ่คยปรากฎขึ >นหรือไมเ่คยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจบุนั แตเ่นื$องจากในอนาคตมกัจะมีการเปลี$ยนแปลงเกิดขึ >นได้หลายกรณี เช่น การเปลี$ยนแปลง
ทางการเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี$ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ$งในบาง
เหตกุารณ์อาจจะไมส่ามารถประเมินผลกระทบ หรือไมส่ามารถระบคุวามเสี$ยงได้แนน่อน ผลการวิเคราะห์และประเมนิ
ความเสี$ยงของบริษัทฯ พบวา่ ในระยะยาวความเสี$ยงที$เกิดขึ >นใหมม่ี 2 เรื$องหลกั ได้แก่ ความเสี$ยงจากเทคโนโลยีใหมแ่ละ 
ความเสี$ยงจากการเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) สง่ผลให้เกิดการเปลี$ยนแปลงทางกฎระเบียบหรือ
กฎหมาย เช่น การประชมุอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลี$ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ครั >งที$ 22 (COP 22)          
ซึ$งบริษัทฯ มกีารบริหารความเสี$ยงโดยจดัให้มีการรวบรวมข้อมลู รายงานและเหตกุารณ์ที$อาจกลายเป็นความเสี$ยงที$จะ
เกิดขึ >นใหมใ่นอนาคตจากแหลง่ตา่งๆ เช่น World Economic Forum เพื$อศกึษาความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ในอนาคต 
เพื$อนํามาปรับแผนกลยทุธ์บริษัทฯ ให้เหมาะสม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์ตามแนวทางของพลงังานโลกที$
เปลี$ยนแปลง โดยสร้างความหลากหลายทางธุรกิจให้มีความเป็นมิตรตอ่สิ$งแวดล้อมมากขึ >น ซึ$งจะเห็นได้จากการที$บริษัท
เข้าไปลงทนุในธุรกิจไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปุ่ นและสาธารณรัฐประชาชนจีน  และจดัตั >งหนว่ยธุรกิจ
ใหมที่$ดแูลธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีพลงังาน เป็นต้น 

 
 
  



 

หน้า 88 

4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

ท ี�ดนิ อาคาร และสิ�งปลูกสร้าง ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 

ที$ดิน อาคารและอปุกรณ์รับรู้เมื$อเริ$มแรกตามราคาทนุ และแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสื$อมราคาสะสม และคา่เผื$อการด้อย
คา่   
ค่าเสื$อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื$อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที$
ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี >  

 

สว่นปรับปรุงที$ดิน 10 ปี 
อาคาร สิ$งปลกูสร้างและสว่นปรับปรุงอาคาร ตามอายเุหมืองหรือ 5 ถึง 20 ปีแล้วแตอ่ยา่งใดจะตํ$ากวา่ 

และตามอายโุรงไฟฟา้ 30 ปี 
เครื$องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5 ถึง 40 ปี  
เครื$องตกแตง่ 3 และ 5 ปี 
เครื$องมือและเครื$องใช้สาํนกังาน 3 และ 5 ปี 
รถยนต์ 4 และ 5 ปี 
อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี 

 
 
 - รายละเอียดของที$ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ที$ตั >ง ผู้ ถือครอง ขนาด (ไร่) ประเภทถือสิทธิ วตัถปุระสงค์ มลูคา่ตามบญัชี  
(เหรียญสหรัฐ) 

1.  อ.ลี > จ.ลําพนู BP 345-3-74* ปลอดภาระผกูพนั ทําเหมืองถ่านหนิ (BP-1) 
 

642,753.97 

2.  อ.แม่ทะ จ.ลําปาง BP 209-3-62* ปลอดภาระผกูพนั ทําเหมืองถ่านหนิ (LP-2) 
 

74,036.13 

3.  อ.ลี > จ.ลําพนู BMC 412-3-62 ปลอดภาระผกูพนั ทําเหมือง 
 

62,820.01 

   รวม  779,610.11 

หมายเหต ุ: * ขนาดของพื >นที$ที$ใช้ในการทําเหมือง 
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- รายละเอียดของอาคารและสิ$งปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 

รายการ บริษัท ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูคา่ตามบญัชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผกูพนั 

1.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั อ. ลี >          
จ. ลําพนู 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจ้าของ 

18,918.14 ไม่มีภาระผกูพนั 

2.  อาคารสํานกังานโรงเก็บวสัดแุละบ้านพกั 
ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ลําปาง 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจ้าของ 

83,533.49 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั เหมือง 
Jorong Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

4,280.32 ไม่มีภาระผกูพนั 

4.  ทา่เรือ  เหมือง Jorong Indonesia Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

50,008.05 ไม่มีภาระผกูพนั 

5.   อาคารสํานกังานและบ้านพกั เหมือง 
Indominco  Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

8,793,770.60 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  ทา่เรือ  เหมือง Indominco  Indonesia Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

29,575,974.45 ไม่มีภาระผกูพนั 

7.  เครื$องจกัรและอปุกรณ์ เหมือง 
Indominco Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

83,203,988.33 ไม่มีภาระผกูพนั 

8.   อาคารสํานกังานและบ้านพกั เหมือง 
Kitadin  Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

436,553.71 ไม่มีภาระผกูพนั 

9.   เครื$องจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Kitadin 
Indonesia 

 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

2,057,878.94 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. อาคารสํานกังานและบ้านพกั  เหมือง 
Trubaindo  Indonesia 

 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

6,450,746.81 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ ให้กู้  

11. ท่าเรือ เหมือง Trubaindo  Indonesia Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

132,178.80 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ ให้กู้  

12. เครื$องจกัรและอปุกรณ์ เหมือง 
Trubaindo Indonesia 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

13,189,510.06 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารสํานกังานและบ้านพกั เหมือง 
Bharinto Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

892,388.07 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. เครื$องจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Bharinto 
Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

5,284,550.26 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. อาคารสํานกังานและบ้านพกั Trust  Trust บริษัท  Tambang 
Raya Usaha Tama 

เป็นเจ้าของ 

680,839.97 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. เครื$องจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Trust Trust บริษัท  Tambang 
Raya Usaha Tama 

เป็นเจ้าของ 

17,527,718.15 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 168,382,838.15  
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- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลยี 
รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลค่าตาม

บัญชี 
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดิน  Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty เป็น
เจ้าของ 

2.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty เป็น
เจ้าของ 

121.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดิน  Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

1.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดิน  Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

101.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

7. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Drilling Pty 

Limited 

บริษัท Centennial Drilling 
Pty Limited  เป็นเจ้าของ 

2.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

46.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

9. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

1.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial Coal 
Infrastructure 

Pty 

บริษัท Centennial Coal 
Infrastructure Pty เป็น

เจ้าของ 

34.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

11. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดนิ  Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

12. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดนิ  Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

45.0 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บริษัท Centennial 
Mandalong Pty เป็น

เจ้าของ 

235.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Mannering Pty 

บริษัท Centennial 
Mannering Pty เป็น

เจ้าของ 

5.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บริษัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจ้าของ 

53.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บริษัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจ้าของ 

39.2 ไม่มีภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

19. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บริษัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจ้าของ 

62.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

20. อาคารที$พกัอาศยัและที$ดนิ Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

1.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

21. โรงงานและเครื$องจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

148.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 923.5  
 

 
- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  
รายการ บริษัท ลักษณะ

กรรมสิทธ ิ 
มูลค่าตาม

บัญชี      
(พ ันบาท) 

ภาระผูกพ ัน 

อาคารและสิ$งปลกูสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 892,060 ไมม่ี 

เครื$องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,181,626 ไมม่ี 

เครื$องตกแตง่และเครื$องใช้สาํนกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 737 ไมม่ี 

เครื$องมือเครื$องใช้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,437 ไมม่ี 
ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 3,755 ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 90,012 ไมม่ี 

อาคารและสิ$งปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 268,745 ไมม่ี 

เครื$องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 1,298,039 ไมม่ี 
เครื$องตกแตง่และเครื$องใช้สาํนกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 2,957 ไมม่ี 
เครื$องมือเครื$องใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 4,179 ไมม่ี 
ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 5,777 ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 418,633 ไมม่ี 
อาคารและสิ$งปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 248,853 ไมม่ี 
เครื$องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ 1,324,288 ไมม่ี 
เครื$องตกแตง่และเครื$องใช้สาํนกังาน โจวผิงพีค เจ้าของ 19 ไมม่ี 
เครื$องมือเครื$องใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ 975 ไมม่ี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ 7,243 ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 283,696 ไมม่ี 

รวมเป็นจาํนวนมูลค่าทางบัญชี 6,033,030  
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ข้อมูลเกี�ยวกับประทานบัตรและสิทธ ิ ในการประกอบธุรกิจ 
1. รายละเอียดเกี$ยวกบัประทานบตัร และการสง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม  
 

โครงการ ประทานบตัร 
เลขที$ อําเภอ จงัหวดั เนื >อที$ 

ไร่-งาน-ตรว. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

DONFAI 27564/14974 แม่ทะ ลําปาง 181-2-10 16/11/63 บริษัท บ้านป ู         
มินเนอรัล จํากดั 

บริษัทฯ ได้เวนคืนประทานบตัรแล้วและ      
กรมอตุสาหกรรมพื >นฐานและการเหมือง

แร่ ประกาศสิ >นอายปุระทานบตัร  
เมื$อวนัที$ 22 มิถนุายน 2559 

 
LP-2 24414/14475 แม่ทะ- 

สบปราบ 
ลําปาง 200-3-74 22/12/59 บริษัท บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน) 
ประทานบตัรสิ >นอาย ุและอยู่ระหว่าง
รอการประกาศสิ >นอายจุาก กรม
อตุสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่ 

 
LP-2 27423/14663 แม่ทะ- 

สบปราบ 
ลําปาง 237-2-28 23/06/59 บริษัท บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน) 
ประทานบตัรสิ >นอาย ุและอยู่ระหว่างรอ

การประกาศสิ >นอายุจาก กรม
อตุสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่ 

 
LP-2 27501/15020 แม่ทะ-  สบ

ปราบ 
ลําปาง 297-3-80 30/06/59 บริษัท บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน) 
ประทานบตัรสิ >นอาย ุและอยู่ระหว่างรอ

การประกาศสิ >นอายุจาก กรม
อตุสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่ 

 
BP-2 

Expansion 
25982/16074 ลี > ลําพนู 285-3-12 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน) 
หยดุการทําเหมือง 

 
BP-2 

Expansion 
25983/16075 ลี > ลําพนู 296-0-45 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน) 
หยดุการทําเหมือง 

 
 

หมายเหต ุ:  
-  ประทานบตัรใน อําเภอลี > จงัหวดัลําพนู ได้แจ้งขอหยุดการทําเหมือง  
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รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขที$ 
อําเภอ จงัหวดั 

เนื >อที$ 
ไร่-งาน-ตรม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

Indonesia-
Kalimantan 

05PB0318 
 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

4,137 
   Hectares 

 
7,341 

  Hectares 
 

9 Dec 2029 PT. Jorong Barutama 
Greston (Jorong) 

Production Stage 
 
 

Production Stage  

Indominco 01PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

25,121    
Hectares 

 

8 May 2028 PT. Indominco Mandiri Production Stage  

Kitadin 
(Embalut) 

 
 

Kitadin 
(Tandung 
Mayang) 

KTN 2003 0006 
OP 

 
 

98PP0103 

Embalut, 
Kutai 

Kartanegara 
 

Bontang , 
Kutai 
Timur 

 

East 
Kalimantan 

 
 

East 
Kalimantan 

 2,973.3  
   Hectares 

 
 

2,338 
Hectares 

25 Feb 2022 
 
 
 

16 Jun 2018 

PT. Kitadin 
 
 
 

PT. Kitadin 

Production Stage  
 
 
 

Production Stage 

Trubaindo  96PB0160 Kutai Barat East 
Kalimantan 

23,650    
Hectares 

27 Feb 2035 PT. Trubaindo Coal 
Mining 

 

Production Stage 

  Bharinto 
 

CCOW-BEK 
20Nov1997 

Barito Utara & 
Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

22,000 
Hectares 

20 Nov 2027 PT. Bharinto Ekatama Production Stage 
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� รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี 

 

โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที$ 
อําเภอ รัฐ 

เนื >อที$
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

AIRLY ML1331 AIRLY, COCO, 
MORUNDUREY & 
BANDAMORA 

NSW 2,745 11 Oct 2035 CENTENNIAL AIRLY PTY 
LIMITED 

Production 

ANGUS PLACE ML1424 WOLGAN, COX, 
COOK & 
MARANGAROO 

NSW 7,735 18 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE CCL704 COX & LIDSDALE NSW 2,541 14 Jan 2023 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE ML1699 COOK NSW 30.6 26 June 2035 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE ML1720 COOK NSW 158.9 23 Nov 2036 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

BLUE 
MOUNTAINS 

CCL738 LETT NSW 1,116 28 Sep 2025 HARTLEY VALLEY COAL 
COMPANY PTY LIMITED 

Closed 

BLUE 
MOUNTAINS 

ML1457 LETT & 
MARANGAROO 

NSW 185.1 3 Nov 2020 HARTLEY VALLEY COAL 
COMPANY PTY LIMITED 

Closed 

CHARBON MPL505 CLANDULLA NSW 0.4097 11 Aug 2026 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON MPL526 WELLS, 
CLANDULLA & 
RYLSTONE 

NSW 7.106 14 Dec 2024 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON MPL499 CLANDULLA NSW 0.7917 28 May 2026 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON ML1318 CLANDULLA NSW 983 29 Jun 2026 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON ML1384 CLANDULLA NSW 195.5 18 Jan 2038 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON ML1501 CLANDULLA NSW 13 21 Dec 2022 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON ML1545 CLANDULLA NSW 204.65 9 Jan 2025 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON CCL732 CLANDULLA NSW 1024 2 Dec 2025 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON MPL670 RYLSTONE & 
CLANDULLA 

NSW 9.92 26 Mar 2024 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON ML1524 CLANDULLA NSW 20.26 28 Oct 2023 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON MPL964 CLANDULLA NSW 4.932 20 Nov 2023 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON MPL270 CLANDULLA NSW 213.7 29 Apr 2026 
 

CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที$ 
อําเภอ รัฐ 

เนื >อที$
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

CHARBON ML1647 CLANDULLA NSW 570.9 17 Dec 2031 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CHARBON ML1663 CLANDULLA NSW 52.5 9 Jan 2033 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Closed  

CLARENCE CCL705 CLWYDD, 
MARANGAROO & 
ROCK HILL 

NSW 3,210 20 Dec 2026 COALEX PTY LIMITED 
AND CLARENCE COAL 
INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1354 CLWYDD & COOK NSW 155.3 21 Jul 2036 COALEX PTY LIMITED 
AND CLARENCE COAL 
INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1353 CLWYDD, COOK & 
ROCK HILL 

NSW 1,075 21 Jul 2036 COALEX PTY LIMITED 
AND CLARENCE COAL 
INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1583 CLWYDD, 
MARANGAROO, 
LETT 

NSW 3,331 9 Jul 2027 COALEX PTY LIMITED Production 

CLARENCE ML1721 CLWYDD NSW 5.11 7 Dec 2036 COALEX PTY LIMITED 
AND CLARENCE COAL 
INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

Production 

IVANHOE ML1627 CULLEN BULLEN NSW 79.78 2 Feb 2030 IVANHOE COAL PTY LTD Closed 
IVANHOE CCL712 CULLEN BULLEN, 

COX & FALNASH 
NSW 1,628 12 Nov 2006 

Renewal pending 
IVANHOE COAL PTY LTD Closed 

IVANHOE ML1301 COX NSW 5.131 28 Sep 2034 IVANHOE COAL PTY LTD Closed 
IVANHOE MPL348 COX NSW 9.45 24 May 2025 IVANHOE COAL PTY LTD Closed 
MANDALONG ML1443 MORISSET, DORA 

& MANDOLONG 
NSW 3,648 1 Mar 2020 CENTENNIAL 

MANDALONG PTY LTD 
Production 

MANDALONG ML1543 MANDOLONG NSW 172.5 25 Nov 2024 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG ML1431 MORISSET NSW 2.093 27 May 2019 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG MPL191  COORUMBUNG NSW 0.5615 25 Feb 2023 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG CCL762 DORA,  AWABA, 
MANDOLONG, 
MORISSET & 
WALLARAH 
 

NSW  2,940 13 Oct 2022 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG ML1553 MORISSET NSW  64.32 7 Sep 2025 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที$ 
อําเภอ รัฐ 

เนื >อที$
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

MANDALONG ML1722 MANDOLONG, 
MORISSET, 
WYONG & 
MUNMORAH 

NSW  3206 17 Dec 2036 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG ML1744 MANDOLONG, 
WYONG, OLNEY 

NSW 409 6 Oct 2037 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANNERING CCL721  MORISSET & 
WALLARAH 

NSW 3,526 29 Jul 2026 CENTENNIAL 
MANNERING PTY LTD 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MANNERING CCL719  WALLARAH NSW  1,817 22 Dec 2020 CENTENNIAL 
MANNERING PTY LTD 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MUNMORAH CCL720  WALLARAH & 
MUNMORAH 

NSW 3,720 16 Feb 2023 CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed 

MUNMORAH CCL722  MORISSET, 
WALLARAH, 
MUNMORAH & 
TUGGERAH 

NSW 5,140 5 Jul 2019 CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed and 
Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MYUNA MPL334 AWABA NSW 33.3 19 Oct 2036 CENTENNIAL MYUNA PTY 
LTD 

Production 

MYUNA ML1370 WALLARAH NSW 635 7 Mar 2033 CENTENNIAL MYUNA PTY 
LTD 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MYUNA ML1632 AWABA, 
COORUMBUNG,W
ALLARAH & 
MORISSET 

NSW 7,426 13 Oct 2022 CENTENNIAL MYUNA PTY 
LTD 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

NEUBECKS 
PROJECT 

CCL756 COX NSW 101 6 Dec 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Project 

NEWSTAN CCL746 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 3,308 31 Dec 2028 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL764 TERALBA & 
AWABA 

NSW 108.8 18 May 2021 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL763 AWABA NSW 190.9 9 Jun 2022 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN PLL497 AWABA NSW 20.23 24 Aug 2017 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1587 AWABA NSW 3 23 Oct 2027 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที$ 
อําเภอ รัฐ 

เนื >อที$
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

NEWSTAN ML1586 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 449.1 13 Oct 2022 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1452 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 1587 6 Jul 2020 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL727 TERALBA & 
AWABA 

NSW 2,194.08 12 Aug 2027 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL328 AWABA NSW 0.397 5 Aug 2015 
Renewal pending 

CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1380 AWABA NSW 78 18 Sep 2016 
Renewal Pending 

CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL304 TERALBA NSW 0.07 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL305 AWABA NSW 0.4044 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1480 AWABA NSW 14.49 20 Jul 2023 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL327 AWABA NSW 1.041 5 Aug 2015 
Renewal pending 

CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

SPRINGVALE ML1303 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 713 15 Dec 2034 
 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1588 COOK & CLWYDD NSW 976 19 Oct 2027 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE CL377 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 1,105 9 Mar 2025 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE MPL314 LIDSDALE NSW 95.98 3 Aug 2035  CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1323 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 30.24 3 Aug 2035 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1537 MARANGAROO NSW 4.125 16 Jun 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1326 CLWYDD, COOK , 
COX & 
MARANAGROO 

NSW 2157 18 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1352 COX & LIDSDALE NSW 7.6 23 Jun 2036 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1448 LIDSDALE NSW 95.16 31 May 2020 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1670 COOK NSW 0.3 17 Feb 2033 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1727 CLWYDD, COOK, 
MARANAGROO 

NSW 1256 4 Feb 2037 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

WESTERN 
MAIN 

CL361 LIDSDALE NSW 14.26 16 Jul 2032 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที$ 
อําเภอ รัฐ 

เนื >อที$
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

WESTERN 
MAIN 

PLL133 LIDSDALE NSW 16.51 10 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

ML204 LIDSDALE & 
COOK 

NSW 10.12 27 May 2033 
 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

CL394 LIDSDALE NSW 17 27 May 2034 
 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

ML564 LIDSDALE NSW 19.75 2 May 2023 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

CCL733 COX & LIDSDALE NSW 723.5 3 Jul 2027 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

ML1319 COX NSW 1.476 5 Jul 2035  CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

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

 
 
 

� รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขที$ 
อําเภอ จงัหวดั 

เนื >อที$ 
ตร.กม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

 
Gaohe Mine 

 
 

 
C100000201010 

1110077581 

 
Changzhi County, 

Changzhi City 

 
Shanxi 

 
65.4 

 
14 Oct 2040 

 
Shanxi Gaohe Energy 

Company Ltd. 

 
Production Stage 

 
Hebi Mine 

 
1000000520080 

 

 
Hebi City,  

 
Henan 

 
23.4825 

 
 

 
14 July 2035 

 
Hebi Zhong Tai Mining  

Co.,Ltd.  

 
Production Stage 
 

 
 
 

� รายละเอียดสทิธิในการใช้ที$ดินของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานที$ตั >ง ผู้ ถือครอง 

(บริษัท) 

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วนัเริ$มต้น วนัสิ >นสดุ วตัถปุระสงค์ มลูคา่ตามบญัชี
ของสิทธิในการใช้

สิทธิที$ดนิ  

(พนับาท) 

เขตเจิ >งติ >ง  

เมืองสือเจียจวง  

มณฑลเหอเป่ย  

สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

7,132 1 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เ พื$ อ ใ ช้ เ ป็ น ที$ ตั >ง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเจิ >งติ >ง 

150,800 
 

67,354 1 มี.ค. 2541 1 พ.ย. 2590 

17,665 28 ธ.ค. 2559 26  มี.ค. 2605 

23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 



 

หน้า 99 

สถานที$ตั >ง ผู้ ถือครอง 

(บริษัท) 

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วนัเริ$มต้น วนัสิ >นสดุ วตัถปุระสงค์ มลูคา่ตามบญัชี
ของสิทธิในการใช้

สิทธิที$ดนิ  

(พนับาท) 

เขตหลวนหนาน  

เมืองถางซาน  

มณฑลเหอเป่ย  

ถงัซานบ้านป ู 436,706 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพื$อใช้เป็นที$ตั >ง
โรงไฟฟา้พลงังาน
ร่วมหลวนหนาน 

36,886 

2,100 22 ก.ย.2538 21 ก.ย. 2561 

860 22 มิ.ย. 2538 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 

เขตโจวผิง เมืองบินโจว 
มณฑลซานตง 

 

โจวผิงพีค 105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 เ พื$ อ ใ ช้ เ ป็ น ที$ ตั >ง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง 

111,613 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 

24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 

 

 

ข้อมูลเกี�ยวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่สาํรอง  

1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสาํรองถา่นหิน (Reserves)  
ปริมาณสาํรองถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที$ดาํเนินการเหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลยี โดยข้อมลูจากการประเมินจะถกูนํามาใช้ในการวางแผนการผลติและพฒันาเหมืองถา่นหินของ
บริษัทในอนาคต สาํหรับรายงานปริมาณสาํรองถ่านหินนี >ได้จดัทําขึ >นและตรวจสอบรับรองโดย บริษัทที$ปรึกษา 3 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท SRK Consulting (UK) บริษัท บริษัท Runge Limited (Australia) และ บริษัท Marshall Miller & 
Associates (USA) 
ผลการประเมินได้แบง่ประเภทปริมาณถา่นหินออกเป็น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal 
Reports Standards ซึ$งเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานการจดัทํารายงานของ The Australasian Code for Reporting 
Mineral Resources and Ore Reserves หรือที$เรียกวา่ “JORC Code”  
ในการศกึษาปริมาณสาํรองถ่านหิน สว่นที$เป็น Coal Resources หมายถึงปริมาณถา่นหินทั >งหมดที$ประเมินได้ตามวิธีการ
สาํรวจ ปริมาณสาํรองถา่นหินนี >คิดเฉพาะปริมาณที$มศีกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นั >นซึ$งเป็นที$ยอมรับกนัในระดบั
สากล  สว่นปริมาณสาํรองถา่นหินที$เป็น  Marketable Coal Reserves ได้รวมไว้เป็นสว่นหนึ$งของ Coal Resources  ซึ$งได้
มีการศกึษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทั >งมกีารประเมินปริมาณสาํรองถ่านหินที$คาดวา่จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยคํานงึถงึ
ปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว   
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ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม  2559 ปริมาณสาํรองถ่านหิน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี > 
 

      หน่วย : ลา้นตนั 
 

 ปริมาณถ่านหินสํารอง 

เหมืองถ่านหิน ปริมาณถ่านหินสํารอง ปริมาณการขาย ปริมาณถ่านหินสํารอง 

 ณ �1 ธ.ค. 2558 ม.ค. – ธ.ค. 2559 ณ �1 ธ.ค. 2559 

1. อินโดนีเซีย  223.42  25.96 197.46 
     1.1 Jorong  1.22  1.15 0.07 
     1.2 Indominco  75.32  15.41 59.91 
     1.3 Kitadin  4.35  0.93 3.42 
     1.4 Trubaindo  45.59  5.97 39.62 
     1.5 Bharinto  96.94  2.50 94.44 
2. ออสเตรเลีย             362.62  15.12 347.50 
    2.1 Airly               31.78  0.84 30.94 
    2.2  Angus Place               66.18  - 66.18 
    2.3  Charbon                0.10  - 0.10 
    2.4  Clarence               44.08  2.56 41.52 
    2.5  Mandalong               88.98  5.98 83.00 
    2.6  Myuna               31.90  1.47 30.43 
    2.7  Springavale               35.90  4.27 31.63 
    2.8  Newstan               56.20  - 56.20 

2.9 Neubeck (Project)                7.50  - 7.50 
3. จีน             183.29  9.83 173.46 

3.1 Gaohe 162.39  8.76 153.64 
3.2 Hebi Zhongtai             20.90  1.08 19.82 

รวม             769.33  50.91 718.42 
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2.  คําศพัท์สาํคญัทางเทคนิคที$เกี$ยวข้องกบัธรณีวิทยา และคาํศพัท์เฉพาะเกี$ยวกบัธุรกิจการทําเหมืองถ่านหิน 
 คําศพัท์เกี$ยวกบัถา่นหิน (เรียงลาํดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 

 
หมวด B คาํแปล 
Barge เรือท้องแบนสาํหรับขนสง่สมัภาระหนกัไปตามแมนํ่ >า โดยมีขนาดระวางบรรทกุสนิค้า

ได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตนัตอ่ลาํตอ่เที$ยว 
 

Belt Conveyor สายพานลาํเลยีงถ่านหิน   
 

Coal Blending 
 

การผสมถ่านหินคณุภาพตา่งกนั เพื$อให้ได้คณุภาพถ่านหินตามที$ลกูค้าต้องการ 

Boom Stacker เครื$องโปรยกองถา่นหิน ใช้ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็นกองๆ บนลานเก็บกอง 
 

หมวด C คาํแปล 
Clean Coal Technology เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นเทคโนโลยีใหมที่$คิดค้นขึ >นเพื$อการใช้ถ่านหินที$มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ$งขึ >น รวมทั >งช่วยปกปอ้งสิ$งแวดล้อม อาทิเช่น การ
กําจดัสิ$งเจือปนตา่งๆ ออกจากถา่นหิน การเพิ$มประสทิธิภาพในการเผาไหม้ถา่นหิน
และลดมลพิษที$เกิดระหวา่งการเผาไหม้ ตลอดจนการกําจดัมลพิษที$เกิดจากการเผา
ไหม้และปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิ$งแวดล้อม  
 

Coking Coal (หรือ 
Metallurgical Coal) 
 

ถ่านหินที$ใช้ในการถลงุเหลก็ 

Coal Gasification เทคโนโลยีที$เปลี$ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ 
 

Coal Reserve  ปริมาณถา่นหินสาํรองได้รวมไว้เป็นสว่นหนึ$งของ Coal Resources ซึ$งได้มี
การศกึษาเชิงวศิวกรรมและพร้อมทั >งมีการประเมินปริมาณถ่านหินสาํรองที$คาดวา่
จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยคาํนงึถึงปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว 

Coal Resource  ปริมาณถา่นหินทั >งหมดที$ประเมนิได้ตามวิธีการสาํรวจ ปริมาณสาํรองถา่นหินนี >คิด
เฉพาะปริมาณที$มีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นั >นซึ$งเป็นที$ยอมรับกนัในระดบั
สากล 
 

Coal Washing กระบวนการแยกสิ$งที$ไมต้่องการออกจากถ่านหิน  
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หมวด C คาํแปล 
Cost Insurance & Freight 
Discharging Port  
(หรือ CIF) 

ผู้ขายรับภาระในคา่สนิค้าที$ได้รวมคา่ขนสง่ซึ$งจะขนสง่ สนิค้าไปจนถึงทา่เรือของผู้ซื >อ 
และคา่ประกนัภยัการขนสง่สนิค้าเพื$อคุ้มครองความเสี$ยงตอ่ความเสยีหายหรือ 
สญูเสยีของสนิค้าในระหวา่งการขนสง่ด้วย 
 

Crusher 
 

เครื$องโมถ่่านหิน เพื$อยอ่ยถา่นหินให้ได้ขนาดก่อนลาํเลยีงไปตามสายพาน 
 

หมวด D คาํแปล 
Demurrage Charges คา่เสยีเวลาของเรือ หรือคา่เสยีเวลาของตู้สนิค้าที$ไมส่ามารถนําออกจากทา่ได้ตาม

เวลาที$กําหนด (ภายในเขตทา่เรือ) 
 

Dumping Area บริเวณสาํหรับทิ >งดิน 
 

หมวด F คาํแปล 
Finished Coal  
(หรือ FC) 

ถ่านหินที$ผา่นกระบวนการบดจนได้ขนาด 
 

Free On Board Loading 
Port (หรือ FOB) 

ผู้ขายสง่มอบสนิค้า ข้ามกาบเรือลงในระวางเรือ คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากนี >และความ
เสี$ยงตา่งๆ เป็นของผู้ซื >อ 
 

หมวด H คาํแปล 
Hauling Road เส้นทางขนสง่ถ่านหิน 

 
Heating Value คา่ความร้อนของถา่นหิน หนว่ยเป็นกิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม (kcal/kg) 

 
หมวด L คาํแปล 
Longwall Mining: การทําเหมืองแบบกําแพงยาว เป็นเทคนิคการทําเหมืองใต้ดินแบบหนึ$ง ที$มีการใช้

เครื$องจกัรหลกั คือ หวัตดัถา่นหิน (Shearer) และระบบคํ >ายนัไฮดรอลคิ (Hydraulic 
Jacks) เพื$อขดุถ่านหินทีละสว่น เป็นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตวัของชั >นถ่าน
หิน 

หมวด M คาํแปล 
Moisture ความชื >นของถา่นหิน 

 
Mt 
ยอ่มาจาก Million Tonne 

ปริมาณล้านตนั 
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หมวด M คาํแปล 
Mtpa 
ยอ่มาจาก Million Tonne 
per Annum 

เป็นการวดัปริมาณถา่นหินที$ขดุได้ ในหนว่ยล้านตนัตอ่ปี 
 

หมวด O คาํแปล 
Open–Cut  
(หรือ Open-Pit) 

วิธีการทําเหมืองแบบเปิดหน้าดิน  
 

Overburden ดินปิดทบั เปลอืกดิน ชั >นดินหรือมวลหินที$ปิดทบัในสว่นด้านบนของถ่านหิน ซึ$งเป็น
สว่นที$จะต้องถกูขดุออกก่อนทําการขดุถา่นหิน 
 

หมวด P คาํแปล 
Port Stockyard ลานกองเก็บถา่นหิน 

 
หมวด R คาํแปล 
Run-of-Mine Coal  
(หรือ ROM) 

ถ่านหินที$ขดุขึ >นมาจากเหมือง  
 

หมวด S คาํแปล 
Seam (หรือ Bed) ชั >นถ่านหิน 

 
Ship Loader ระบบอปุกรณ์ลาํเลยีงถ่านหินลงเรือเดินสมทุร 

 
Stripping Ratio อตัราการเปิดหน้าดินตอ่ถ่านหิน 

 
Sulfur คา่ซลัเฟอร์ในถ่านหิน  

 
หมวด T คาํแปล 
Thermal Coal  
(หรือ Steam Coal) 

เป็นถ่านหินประเภทเชื >อเพลงิให้ความร้อน  
 

tph 
ยอ่มาจาก tonne per hour 

เป็นหนว่ยวดัอตัราการลาํเลยีงหรือขนถ่ายสิ$งของ โดยวดัเป็นตนัตอ่ชั$วโมง 
 

หมวด V คาํแปล 
Vessel  เรือขนส่งสินค้าโดยการบรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขน

สินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเส้นทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าต้นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทกุสินค้าได้ประมาณ 10,000 – 
100,000 ตนัตอ่ลาํตอ่เที$ยว 
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หมวด W คาํแปล 
Washed Coal ถ่านล้าง คือถ่านหินที$ผา่นกระบวนการล้างถ่านหินแล้ว 

 
 

คําศพัท์สาํคญัทางเทคนิคที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจไฟฟา้ (เรียงลําดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 
 

คาํศัพท์ คาํแปล 
Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใช้ความร้อนจากเชื >อเพลงิถ่านหิน 

 
Combined Heat and 
Power Plant  
(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

โรงไฟฟ้าที$นําเอาเครื$องกนัหนัก๊าซ และเครื$องกงัหนัไอนํ >ามาใช้ร่วมกนั โดยนําความ
ร้อนจากไอเสียที$ออกจากเครื$องกันหันก๊าซที$มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อนํ >า แล้ว
ถ่ายเทความร้อนให้กบันํ >า ทําให้นํ >าเดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอนํ >า ซึ$งตอ่อยู่กบั
เพลาของเครื$องกําเนิดไฟฟา้ สามารถผลติกระแสไฟฟา้ออกมาได้อีกครั >ง 
 

Feed-in-tariff อตัรารับซื >อไฟฟา้คงที$ตลอดอายโุครงการ 
 

Godo Kaisha 
(การลงทุนแบบจีเค) 
 

การลงทนุในประเทศญี$ปุ่ นโดยวิธีการจดัตั >งบริษัทประเภทจํากดัความรับผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ที$ตั >งอยูป่ากเหมืองถ่านหิน 
 

Thermal Power Plant 
 

โรงไฟฟ้าที$ใช้พลงัความร้อนจากไอนํ >าหรือก๊าซจากการเผาไหม้เชื >อเพลิงมาเป็นต้น
พลงัขบัเคลื$อนเครื$องกงัหนัไอนํ >าหรือกงัหนัก๊าซ โรงไฟฟ้าที$ใช้ความร้อนจากการเผา
ไหม้เชื >อเพลงิหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลกิไนต์ นํ >ามนัเตา ฯลฯ 
 

Tokumei Kumiai structure 
(โครงสร้างการลงทุน 
แบบทีเค) 
 

โครงสร้างโทคเุมอิ คมุิไอ ซึ$งเป็นการลงทนุโดยการเป็นหุ้นสว่นแบบญี$ปุ่ นตามสญัญา
ระหวา่งนกัลงทนุและผู้ดําเนินกิจการโดยนกัลงทนุจะลงทนุจํานวนหนึ$งให้แกผู่้ดําเนิน
กิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที$มีมูลค่า) โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของ
สทิธิที$จะได้รับสว่นแบง่ปันกําไรที$เกิดจากกิจการที$ร่วมลงทนุ 
 

Transmission Line 
(สายส่งไฟฟ้า) 

อปุกรณ์ประเภทตวันําทําหน้าที$ถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 
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คําศพัท์สาํคญัทางเทคนิคที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจนํ >ามนัและก๊าซ (เรียงลาํดบัอกัษรภาษาองักฤษ)  
 

คาํศัพท์ คาํแปล 
Barrel (bbl) 
 

หน่วยวดัในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ที$ใช้วดัปริมาตรนํ >ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ >ามัน 
โดย 1 บาร์เรล มีคา่เทา่กบั 158.978 ลติร หรือ 42 ยเูอส แกลลอน 
 

Completing 
 

วิธีการที$จะให้นํ >ามนัและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหลง่กกัเก็บมาที$ปากหลมุได้ โดยการ
ติดตั >งอุปกรณ์เครื$องมือที$จําเป็นสําหรับเตรียมหลุมเพื$อการผลิตนํ >ามันและก๊าซ 
หลงัจากได้เจาะหลมุและทําการทดสอบหลมุแล้ว 
 

Drilling 
 

กระบวนการนี >เป็นการใช้แท่นขดุเจาะ โดยเจาะหลมุแนวตั >ง หรือแนวนอน เพื$อวางท่อ
นํานํ >ามนัและก๊าซธรรมชาติขึ >นมาจากใต้ดิน 
 

Economic Reserves ปริมาณสํารองปิโตรเลียม คือค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ$งคาดว่าจะผลิต
ขึ >นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที$แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวนัที$กําหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั >น และเป็นคา่ที$เปลี$ยนแปลงได้เมื$อมี
ข้อมลูเพิ$มขึ >นและมีการคํานวณใหม ่
 

Estimated Ultimate 
Recovery 
 

ปริมาณนํ >ามันหรือก๊าซธรรมชาติของหลุมผลิตหนึ$งหลุม โดยหลุมผลิตนั >นมักมี
ระยะเวลาการผลติจนกระทั$งการสละทิ >งหลมุประมาณ 40-50 ปี 
 

Held By Production 
(HBP) 
 

พื >นที$เช่าช่วงในการดําเนินงานการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมที$จะไม่หมดอายุตราบ
เทา่ที$หลมุผลตินํ >ามนัหรือก๊าซธรรมชาติอยา่งตอ่เนื$อง 
 

Horizontal Well 
 

หลมุที$ถูกเจาะในแนวตั >งจนกระทั$งถึงความลึกที$เหมาะสม จากนั >นจะค่อยๆปรับการ
เจาะเป็นแนวนอน 
 

Hydraulic Fracturing 
 

วิธีการทําให้เกิดรอยแตกในชั >นหิน ด้วยการฉีดนํ >าผสมสารเคมีและทรายจํานวน
มหาศาลลงไปในหลมุเจาะ เพื$อให้นํ >ามนัหรือก๊าซธรรมชาติที$ถกูกักเก็บอยู่ระหว่างชั >น
หลดุออกมา 
 

Joint Working Interest  การดําเนินงานร่วมกันของสองฝ่ายหรือมากกว่านั >น โดยแต่ละฝ่ายมีส่วนแบ่งตาม
สดัสว่น ในแปลงสมัปทานหรือพื >นที$เช่าเพื$อดําเนินการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 
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คาํศัพท์ คาํแปล 
Lease Operating 
Expenses (LOE) 
 

คา่ใช้จ่ายตอ่การผลติก๊าซธรรมชาติในหนึ$งพนัลกูบาศก์ฟตุ 

Mcf 
 

หน่วยวดัในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ที$ใช้วดัปริมาตรก๊าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากบั 1 
พนัลกูบาศก์ฟุต การผลิตของก๊าซธรรมชาติมกัจะวดัในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากับ 
1 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
 

Oil and Gas Lease 
 

การเช่าช่วงเพื$อใช้ในการดําเนินการเจาะ โดยก่อนดําเนินการเจาะ เจ้าของสิทธิใน
แหลง่ปิโตรเลียมต้องให้บริษัทที$ดําเนินงานสํารวจและผลิตปิโตรเลยีมเช่าช่วง ด้วย
การมีโบนสัเช่าช่วงลว่งหน้า และได้รับคา่สทิธิ�จากการผลติปิโตรเลยีม 
 

Operator 
 

บริษัทที$เป็นผู้ดําเนินงานการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีม ในแปลงสมัปทานหรือพื >นที$
เช่าเพื$อดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ที$มีผู้ ร่วมถือหุ้ นอยู่ด้วยกันหลาย
บริษัท 
 

Porosity 
 

ค่าความพรุนของหิน หมายถึง จํานวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ค่าความพรุนของหินจะเป็นตวัวดัความจุในการกกัเก็บของไหลในชั >นหิน
กกัเก็บ  
 

Proved Developed 
Reserves (PDP) 
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลยีมที$พิสจูน์แล้ว โดยเป็นปริมาณนํ >ามนัหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลมุผลติที$กําลงัดําเนินการผลติอยู ่
 

Proved Undeveloped 
Reserves (PUD) 
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลยีมที$พิสจูน์แล้ว โดยเป็นปริมาณนํ >ามนัหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลมุที$จะผลติในอนาคต  
 

Reservoir 
 

แหลง่กกัเก็บปิโตรเลยีม โดยปิโตรเลยีมซึ$งได้แก่นํ >ามนัและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตวัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งหิน เช่น ชั >นหินทราย 
 

Single Well Economics 
 

การประเมินเศรษฐศาสตร์ของหลมุผลตินํ >ามนัหรือก๊าซธรรมชาตหินึ$งหลมุ การ
ประเมินนี >ได้รวบรวมข้อมลูเงินลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการเจาะและการเตรียมหลมุเพื$อ
ผลติ ราคาขาย และปริมาณการผลตินํ >ามนัและก๊าซธรรมชาตใินระยะประมาณ 40-
50 ปีของหลมุผลตินั >น 
 

Vertical Well 
 

หลมุที$ถกูเจาะในแนวตั >ง 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษัทฯ ได้กําหนดเปา้หมายในการดาํเนินงาน โดยมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานเป็นหลกั เช่น การลงทนุในเหมือง

ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟา้ รวมถึงธุรกิจที$เอื >ออํานวยและเป็นประโยชน์ตอ่การทําธุรกิจในปัจจบุนัในระดบัภมูิภาคเอเชีย 
เช่น ประเทศไทย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศมองโกเลยี ประเทศญี$ปุ่ น และและการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรัฐอเมริกา 

 ปี 2559 เหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลติ 25.5 ล้านตนั ในประเทศออสเตรเลยีมีปริมาณการ
ผลติ 12.4 ล้านตนั บริษัทฯ ได้เข้าไปดําเนินการพฒันาธุรกิจในด้านการจดัหาเงินทนุ การสาํรวจ การผลติ การขนสง่ การ
จดัจําหนา่ย และการพฒันาฐานการตลาดด้วยมาตรฐานที$ทดัเทียมผู้ผลติถ่านหินและบริษัทผู้ผลติไฟฟา้ในระดบัสากล  

 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถา่นหิน ธุรกิจ
ไฟฟา้ และธุรกิจอื$น โดยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมมลูคา่รวม 891.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 31,926 ล้านบาทหรือมี
สดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมทั >งหมดคิดเป็นร้อยละ 12.78 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวธีิสว่นได้เสยี   และ
มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมลูคา่รวม 1,367.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 48,982 ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยทั >งหมดคิดเป็นร้อยละ 36.06 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า)  

 ในสว่นของการบริหารบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไป
เป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยในจํานวนมากกวา่กึ$งหนึ$งของจํานวนคณะกรรมการทั >งหมดของบริษัทยอ่ยนั >นๆ และใช้นโยบาย
การบริหารงานเช่นเดยีวกบัของบริษัทฯ เป็นแบบ Matrix Organization และในสว่นของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้
ควบคมุดแูลโดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึ$งผู้ เป็นกรรมการจะต้องผลกัดนั
ให้บริษัทร่วมนั >นๆ ดําเนินการให้เป็นผลสาํเร็จในเรื$องสาํคญัๆ เชน่ ให้ได้ผลตามเปา้หมาย ให้มีการบริหารงานที$โปร่งใส 
และมีการรายงานผลประกอบการทกุเดือน ให้สามารถจา่ยเงินปันผลได้ตามเปา้หมาย และไมล่งทนุเกินจํานวนที$ได้รับ
อนมุตั ิ
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

1) ในระหวา่งปี 2550 บคุคลและกลุม่บริษัท (“โจทก์”) ซึ$งเคยเป็นผู้พฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ยื$นฟอ้งบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั และบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั(มหาชน) (ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยที$ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power 
Company Limited เป็นผู้ได้รับสมัปทานเหมืองถา่นหินและโรงไฟฟา้จากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 3 คน เป็นจําเลยตอ่ศาลแพง่ โดยกลา่วหาวา่จําเลยหลอกลวงโจทก์โดย
เข้าร่วมทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการ เพื$อประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สทิธิไมส่จุริตในการรายงานเท็จทํา
ให้รัฐบาลลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื$อที$บริษัทจะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โดย
เรียกร้องให้จําเลยชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลูโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท คา่ลงทนุในการศกึษา
และคา่ใช้จา่ยในโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท และคา่ขาดประโยชน์จากการที$ถกูรัฐบาลลาวยกเลกิสมัปทาน
โครงการหงสาอีกจํานวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นคา่เสยีหายทั >งสิ >น 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี >ย 
 
ในวนัที$ 20 กนัยายน 2555 ศาลแพง่ได้มีคาํพิพากษาวา่จําเลยไมไ่ด้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิดสญัญา
ร่วมพฒันาโครงการหงสา แตจํ่าเลยกระทําละเมิดด้วยการนําเอาข้อมลูโครงการหงสาของโจทก์ (สาํหรับการพฒันา
โรงไฟฟา้ขนาด 600 เมกกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันาโครงการหงสาสาํหรับโรงไฟฟา้ขนาด 1,800 เมกกะวตัต์ในปัจจบุนั  
และพิพากษาให้จําเลยเฉพาะบริษัทและบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่
ข้อมลูจํานวน 2,000 ล้านบาท และคา่ลงทนุในการศกึษาและคา่ใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้านบาท รวม
เป็นเงินจํานวน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี >ยร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟอ้งจนกวา่จะชําระเสร็จสิ >น และชดใช้
คา่เสยีหายอนัได้แก่คา่ขาดประโยชน์ในอนาคตที$จะได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปีละ 
860 ล้านบาท และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ชําระทกุสิ >นปี เป็นจํานวนรวม 27,740 ล้านบาท รวม
คา่เสยีหายทั >งสิ >น 31,740 ล้านบาท ทั >งนี > ศาลแพง่ได้ยกฟอ้งบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั$นแนล จํากดั และผู้บริหารของกลุม่
บริษัท 
 
ตอ่มาในปี 2557 ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้ยกฟอ้งโจทก์ โดยให้เหตผุลวา่จําเลยได้กระทําการโดยสจุริตทั >งก่อนและหลงั
เข้าทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการและจําเลยไมไ่ด้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ
และจําเลยไมต้่องคืนเอกสาร 13 ฉบบั ซึ$งเป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาแก่โจทก์ ซึ$งฝ่ายโจทก์ได้ยื$นฎีกาคําพิพากษาของ
ศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา สว่นฝ่ายจําเลยได้คําแก้ฎีกาและฎีกาในสว่นของฟ้องแย้งตอ่ศาลฎีกาแล้ว ซึ$งคดีได้เข้าสูก่ระบวนการ
พิจารณาในชั >นฎีกาในปี 2558 และคาดวา่ใช้เวลาการพิจารณาของศาลฎีกาประมาณ 3 - 5 ปี โดยผู้บริหารมั$นใจในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท บ้าน ปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ในโครงการหงสาวา่ได้กระทําการด้วยความสจุริต 
 

2) บริษัทร่วมทนุแหง่หนึ$งในประเทศมองโกเลยีได้ยื$นฟอ้งบริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งในประเทศมองโกเลยีและบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึ$ง
ในประเทศออสเตรเลยีตอ่ศาลชั >นต้นในประเทศมองโกเลยี โดยเรียกร้องคา่เสยีหายเป็นจํานวนเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และให้โอนสมัปทานเหมือง 3 ฉบบัคืน  
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 เมื$อวนัที$ 16 มิถนุายน 2558 บริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งในประเทศมองโกเลยี ได้รับคาํตดัสนิจาก Mineral Resources Authority 
of Mongolia (“MRAM”) เพิกถอนใบอนญุาตสาํรวจแร่จํานวน 2 ใบ และเมื$อวนัที$ 2 กรกฎาคม 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่ว
ได้ยื$นอทุธรณ์คําตดัสนิของ MRAM ตอ่ศาลปกครอง (Administrative Primary Court) เพื$อขอยกเลกิคําตดัสนิของ MRAM 
ดงักลา่ว 

 ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยเชื$อวา่บริษัทมีข้อตอ่สู้ที$หนกัแนน่เพียงพอในการโต้แย้งการเพิกถอนใบอนญุาตดงักลา่ว เนื$องจาก
การที$ MRAM ตดัสนิเพิกถอนใบอนญุาตทั >ง 2 ใบ โดยอ้างอิงคาํตดัสนิชั >นต้นของอยัการชั >นต้น (First Level Prosecutors) 
นั >นเป็นการดาํเนินการผิดกระบวนการตามกฎหมาย  

 บริษัทยอ่ยได้รับความเห็นจากที$ปรึกษากฎหมายเกี$ยวกบัเรื$องนี > ซึ$งที$ปรึกษากฎหมายไมเ่ห็นด้วยกบัคําตดัสนิดงักลา่วของ 
MRAM และแนะนําให้บริษัทยอ่ยยื$นโต้แย้งสทิธิตอ่ MRAM และอทุธรณ์คําตดัสนิของ MRAM ตอ่ศาลปกครอง  

 นอกจากนี > บริษัทยอ่ยได้ยื$นโต้แย้งสทิธิตอ่อยัการชั >นสงู (the Upper Level Prosecutor) เพื$อขอเปลี$ยนแปลงคาํตดัสนิ
ดงักลา่ว และเมื$อวนัที$ 28 กรกฎาคม 2558 อยัการชั >นสงู (the Upper Level Prosecutor) ได้ตดัสนิเปลี$ยนแปลงคําตดัสนิ
ชั >นต้นของอยัการชั >นต้น (First Level Prosecutors) โดยยืนยนัยกคําฟอ้ง และตดัสนิวา่บริษัทยอ่ยไมเ่คยยื$นรายงานเท็จ
ตอ่ MRAM  

 เมื$อวนัที$ 19 ตลุาคม 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้รับสาํเนาคาํฟอ้งจากศาลแพง่ชั >นต้น (Primary Civil Court) โดยมีเนื >อหา
ข้อกลา่วหาเหมือนกนักบัข้อกลา่วหาเดิมซึ$งเคยถกูยกฟอ้งเมื$อปีที$ผา่นมา โดยบคุคลและกลุม่บริษัท (โจทก์) โต้แย้งวา่ตนมี
สทิธิในหุ้นจํานวนร้อยละ 60 ในบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึ$ง ซึ$งข้อกลา่วหาดงักลา่วได้ถกูยกฟอ้งโดยคําตดัสนิของศาลแพง่
ชั >นต้น ลงวนัที$ 5 มีนาคม 2558 คําตดัสนิของศาลแพง่ดงักลา่วให้เหตผุลวา่คําฟอ้งและข้อกลา่วหาไมช่ดัเจน ด้วยเหตทีุ$ข้อ
กลา่วหาเป็นข้อกลา่วหาเดิมที$ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นวา่ผลการตดัสนินา่จะถกูยกฟอ้งด้วยเหตผุลข้อกลา่วหาไม่
ชดัเจน 

 

3) ในระหวา่งปี 2553 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซยี แจ้งผลการประเมินภาษี
สาํหรับปี 2551 แก่บริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีเป็นจํานวนเงิน 9.33 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 161,769 
ล้านรูเปียอินโดนีเซียหรือเทียบเทา่กบั 12.30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้บริหารของบริษัทยอ่ยดงักลา่วไมเ่ห็นด้วยกบัผลการ
ประเมินและได้ยื$นหนงัสอือทุธรณ์ตอ่ศาลภาษี  อยา่งไรก็ตามในระหวา่งปี 2556 ศาลภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้
พิพากษาให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วไมต้่องจ่ายภาษีที$ประเมินโดย DGT จํานวนเงิน 6.90 ล้านเหรียญสหรัฐ หากแตย่งัต้องจ่าย
ภาษีที$ประเมินอีกสว่นที$เหลอืจํานวน 2.43 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 161,769 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเทา่กบั 12.30 
ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ยื$นอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาในปี 2557  โดยในเดอืนธนัวาคม 2558 ศาล
ฎีกาตดัสนิให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วชนะคดี และสง่คาํพิพากษาไปยงัศาลภาษีเพื$อให้ศาลภาษีออกหนงัสอืแจ้งคําพิพากษา
ให้บริษัทยอ่ยตอ่ไป 

 ในระหวา่งปี 2559 บริษัทยอ่ยได้รับหนงัสอืแจ้งคําพิพากษาทั >งในสว่นของภาษีเงินได้นิติบคุคล และภาษีหกั ณ ที$จ่าย
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทยอ่ย ได้รับเงินภาษีคืนจาก DGT เรียบร้อยแล้ว 
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4) ในระหวา่งปี 2557 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในสว่นของการนําสง่ภาษีเงินได้หกั ณ ที$จา่ยของบริษัทยอ่ยสองแหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 231,348 
ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเทา่กบั 17.8 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยเป็นผลจากเงินปันผลที$จ่ายให้กบับริษัทใหญ่ของกลุม่
บริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื$อวนัที$ 15 มกราคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยได้ยื$นหนงัสอืคดัค้านผลการประเมิน
ภาษีดงักลา่วไปยงั DGT และในเดือนพฤศจิกายน 2557  DGT ได้ตอบปฏิเสธคําคดัค้านนั >น เมื$อวนัที$ 13 กมุภาพนัธ์ 
2558 ผู้บริหารบริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ยื$นฟอ้งตอ่ศาลภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหวา่งปี 2559 ศาลภาษีได้มีคาํ
พิพากษาตดัสนิให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วชนะคด ี

 
5) ในระหวา่งปี 2557 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ$มเติม

ในสว่นของภาษีเงินได้สาํหรับปี 2554 ของบริษัทแหง่หนึ$งในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีเป็นจํานวนเงิน 37.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยเป็นผลจากเงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยสองแหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยได้ยื$นหนงัสอื
คดัค้านผลการประเมินภาษีดงักลา่วไปยงั DGT เมื$อวนัที$ 7 เมษายน 2557 และ  DGT ได้ตอบปฏิเสธคําคดัค้านนั >นใน
เดือนเมษายน 2557 เมื$อวนัที$ 25 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารบริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ยื$นฟอ้งตอ่ศาลภาษีของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
ในระหวา่งปี 2559 ศาลภาษีได้มีคําพิพากษาตดัสนิให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วแพ้คดี โดยบริษัทยอ่ยจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลและเงินเพิ$มจํานวน 75.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้บริหารบริษัทยอ่ยดงักลา่วไมเ่ห็นด้วยกบัผลการตดัสนิและได้ยื$นฟอ้ง
ตอ่ศาลฏีกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียไปเมื$อวนัที$ 20 มิถนุายน 2559 

 

6) ในระหวา่งปี 2559 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในสว่นของภาษีที$ดินและสิ$งปลกูสร้างของบริษัทยอ่ยสี$แหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 155.6 พนัล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือเทียบเทา่กบั 11.58 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้บริหารของบริษัทยอ่ยได้ยื$นหนงัสอืคดัค้านผลการประเมิน

ภาษีดงักลา่วไปยงั DGT เมื$อเดือนมีนาคม 2559 และเดือน กรกฎาคม 2559 แล้ว 

 

7) ในระหวา่งปี 2559 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในสว่นของภาษีเงินได้หกั ณ ที$จ่าย และภาษีมลูคา่เพิ$มของบริษัทยอ่ยสามแหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 
79.8 พนัล้านรูปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเทา่กบั 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื$อวนัที$ 16 มีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทยอ่ย
ได้ยื$นหนงัสอืคดัค้านผลการประเมินภาษีดงักลา่วไปยงั DGT แล้ว  

 

8) ในระหวา่งปี 2559 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ$มเติม
ในสว่นของภาษีเงินได้หกั ณ ที$จ่าย และภาษีมลูคา่เพิ$มของบริษัทยอ่ยสามแหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 
11.37 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยไมเ่ห็นด้วยกบัผลการตดัสนิและได้ยื$นฟอ้งตอ่ศาลฏีกาของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียแล้ว 
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 9) ในระหวา่งปีสิ >นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556  Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้ง
ผลการประเมินภาษีสาํหรับปี 2552 แก่บริษัทยอ่ยแหง่หนึ$ง ในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีเป็นจํานวนเงิน 29.60 ล้านเหรียญ
สหรัฐ อยา่งไรก็ตามหากบริษัทยอ่ยดงักลา่วใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกบัภาษีที$ประเมินเพิ$มจํานวน 29.60 ล้านเหรียญสหรัฐ จะ
มีผลให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วจ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี 2551 เกินไปเป็นจํานวน 20.56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้บริหารของ
บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ยื$นหนงัสอืเพื$อขอให้ DGT เข้ามาตรวจภาษีเงินได้สาํหรับปี 2551 เพื$อที$จะขอคืนภาษีเงินได้ที$จ่าย
เกินไปดงักลา่ว ในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2556 DGT ได้มีหนงัสอืตอบปฏิเสธการเข้าตรวจสอบภาษีเงินได้สาํหรับปี 2551 
ผู้บริหารจะยื$นหนงัสอืคดัค้านการปฏิเสธดงักลา่วไปยงั DGT และได้ยื$นฟอ้งตอ่ศาลฏีกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

 เมื$อวนัที$ 21 กนัยายน 2559 บริษัทยอ่ยได้รับหนงัสอืแจ้งคาํพิพากษาจากศาลภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้บริษัท
ยอ่ยดงักลา่วชนะคดีและให้ DGT จ่ายเงินภาษีคืน ขณะนี >ทางบริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการติดตามเงินคืนจาก 
DGT ตอ่ไป 

 

10) ในระหวา่งปี 2557 Director General of Taxes (DGT) หรือสรรพากรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ$มเติม
สาํหรับปี 2552 เกี$ยวกบัภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ที$จ่าย ของบริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 
13.03 ล้านเหรียญสหรัฐและ 48,296 ล้านอินโดนีเซยีนรูเปียะห์หรือเทียบเทา่กบั 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้บริหารของบริษัท
ยอ่ยดงักลา่วไมเ่ห็นด้วยกบัผลการประเมิน และได้ยื$นฟอ้งตอ่ศาลภาษีเมื$อวนัที$ 22 ธนัวาคม 2558 สาํหรับภาษีเงินได้  
และวนัที$ 16 พฤษภาคม 2559 สาํหรับภาษีหกั ณ ที$จา่ย 

 

อื�นๆ  
 

11) บริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งในประเทศออสเตรเลยีได้รับแจ้งจาก Australian Government Department ("AusIndustry") วา่
รายจา่ยที$ใช้ในการลดหยอ่นภาษีที$เกี$ยวข้องกบัคา่วิจยัและพฒันาในการออกแบบ และการปอ้งกนัการทรุดตวัลงของ 
Longwall สาํหรับการทําเหมืองใต้ดิน ไมส่ามารถนํามาลดหยอ่นภาษีได้ ซึ$งมีผลทําให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วอาจจะต้องเสยี
ภาษีเพิ$มเตมิรวมดอกเบี >ยเป็นจํานวนเงินทั >งสิ >น 36 ล้านเหรียญออสเตรเลยี อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยเชื$อวา่
การลดหยอ่นภาษีดงักลา่วถกูต้องและสามารถชี >แจงกบั Administrative Appeals Tribunal ได้ ดงันั >น กลุม่บริษัทจึงไมไ่ด้
บนัทกึหนี >สนิที$อาจจะเกิดขึ >นดงักลา่วไว้ในงบการเงิน 

 

12) บริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยีแหง่หนึ$งได้ทําสญัญาบริการกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ผู้บริหารในกรณีที$สญัญาถกูยกเลกิก่อนกําหนด จํานวนเงินที$ต้องจ่ายถ้าสญัญาถกูยกเลกิ ณ วนัที$ในงบแสดง
ฐานะการเงินเทา่กบั 2.90 ล้านเหรียญออสเตรเลยี (ปี 2557 จํานวน 2.90 ล้านเหรียญออสเตรเลยี) 
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6.   ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 
 
6.1  ข้อมูลท ั�วไป 

1.  ช ื�อ สถานที�ต ั 5งของบริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

ชื$อบริษัท : บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
ชื$อภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
ทนุจดทะเบียน : 5,163,757,100.00 บาท* 
ทนุที$เรียกชําระแล้ว : 4,937,170,022.00 บาท** 
จํานวนหุ้น : 4,937,170,022 หุ้น** 
ราคาพาร์ : 1 บาท 
ที$ตั >งสาํนกังานใหญ่ : ชั >น 27 อาคารธนภมูิ เลขที$ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั       

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์ : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696-8 
Web Site : www.banpu.com 
เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์  0-2694-6825 
  e-mail : bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2694-6699  
  e-mail : investor@banpu.co.th 
ฝ่ายสื$อสารองค์กร : โทรศพัท์  0-2694-6923  
  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

 
หมายเหต ุ:  

*  เมื$อวนัที$ 19 เมษายน 2559 ที$ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและการเพิ$มทนุจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดดงันี > 
1.) ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็นการลดหุ้นสามญัจดทะเบียนเดิมที$ยงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 823,026,240
หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื$อวนัที$  29 เมษายน 2559  

2.) เพิ$มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ$มจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มลูคา่ที$
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  บริษัทได้จดทะเบียนเพิ$มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื$อวนัที$  3 พฤษภาคม 2559  

**  หุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ$มทนุตอ่ 2 หุ้นเดิม
ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสาํหรับหุ้นจํานวน 1,290,939,275 หุ้น และดําเนินการจดทะเบียนหุ้นที$ออกและชําระ
แล้วเมื$อวนัที$ 7 มิถนุายน 2559  และใบสําคญัแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามญั (BANPU-W3) ที$ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 1,290,939,275 
หน่วย ได้มีการใช้สิทธิครั >งแรกเมื$อวนัที$ 5 กนัยายน 2559 จํานวน 993,887,223  หน่วย และวนัที$ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้สิทธิ
จํานวน 70,464,974  หน่วย สง่ผลให้ทนุที$ออกและชําระแล้วเพิ$มขึ >นจํานวนรวม 1,064,352,197 บาท เป็น 4,937,170,022 บาท 
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2. ช ื�อ สถานที�ต ั 5งของนิติบุคคลที�บริษัทฯ ถอืหุ้นตั 5งแต่ร้อยละ 10 ข ึ 5นไป  
   

ช ื�อบริษัท 
 

ประเภทธุรกิจ 
 

ท ุนจดทะเบียน 
 

ท ุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นท ี�
จาํหน่ายแล้ว
ทั 5งหมด (ห ุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

 
ท ี�ต ั 5ง 

สํานักงานใหญ่ 

1 บริษัท บ้านป ู
จํากดั (มหาชน) 

พลงังาน บาท 
5,163,757,100 

บาท 
4,937,170,022 

4,937,170,022 1 - 1550  อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ :  0 2694 6600 

  บริษัทย่อย                   

  ประเทศไทย                   

2 บริษัท บ้านป ู   
มินเนอรัล จํากดั 

ผลิตและ
จําหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
3,200,000,000  

บาท 
3,200,000,000  

3,200,000  1,000 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน)) 

58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1  
ถ.ยนัตรกิจโกศล   ม.1 
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ 
จ.แพร่ ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

3 บริษัท เหมืองเชียง
มว่น จํากดั 

ผลิตและ
จําหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
57,837,500 

บาท 
57,837,500 

5,783,750 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

มินเนอรัล จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

4 บริษัท บ้านป ู
โคล เซลส์ จํากดั 

ค้าถ่านหิน บาท 
10,000,000 

บาท 
10,000,000 

100,000 100 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

มินเนอรัล จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

5 บริษัท บ้านป ู
อินเตอร์เนชั$นแนล 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

บาท 
250,000,000 

บาท 
250,000,000 

25,000,000 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

6 บริษัท บ้านป ู 
เอ็นจิเนียริ$ง 
เซอร์วิสเซส จํากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
247,000,000 

บาท 
247,000,000 

24,700,000 
 

10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

7 บริษัท บ้านป ู
อินฟิเนอร์จี จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
10,000,000 

บาท 
10,000,000 

1,000,000 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 
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ช ื�อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ท ุนจดทะเบียน 

 
ท ุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นท ี�
จาํหน่ายแล้ว
ทั 5งหมด (ห ุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

 
ท ี�ต ั 5ง 

สํานักงานใหญ่ 

8 บริษัท บีโอจี จํากดั ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
1,550,000,000 

บาท 
1,550,000,000 

15,500,000 100 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

9 บริษัท บ้านป ู  
เอนเนอร์จี 
เซอร์วิสเซส    
(ไทยแลนด์) จํากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
150,000,000 

บาท 
150,000,000 

15,000,000 100 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

เอ็นจิเนียริ$ง  
เซอร์วิสเซส จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

10 บริษัท ไบโอฟเูอล
เดเวลอปเมนท์ 
โฮลดิ >งส์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
76,000,000 
 

บาท 
76,000,000 
 

7,600,000  10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

เอ็นจิเนียริ$ง 
 เซอร์วิสเซส จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

11 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
30,956,920,000 

บาท 
30,456,920,000 

3,045,692,000 10 78.71% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

จํากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 0 2007 6000 

12 บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
5,921,587,160 

บาท 
5,921,587,160 

592,158,716 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 

13 บริษัท บ้านป ู      
รีนิวเอเบิล  
เอนเนอร์จี จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
960,000,000 
 

บาท 
960,000,000 
 

96,000,000 
 

10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 

14 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ (เจแปน)  
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

500,000 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 
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ช ื�อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ท ุนจดทะเบียน 

 
ท ุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นท ี�
จาํหน่ายแล้ว
ทั 5งหมด (ห ุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

 
ท ี�ต ั 5ง 

สํานักงานใหญ่ 

15 บริษัท ไทย โซลา่ร์ 
คอนซลัแตนท์ 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน
แสงอาทิตย์ที$
ติดตั >งบนหลงัคา 

บาท 
1,000,000 

บาท 
1,000,000 

100 1,000 99.99% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู  
ชั >น 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 

 
       สาธารณรัฐอ ินโดนีเซ ีย 
 
16 PT. Indo 

Tambangraya 
Megah Tbk 

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

IDR 
1,500,000,000,000  

IDR 
564,962,500,000  

1,129,925,000 500 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 

17 PT. Indominco 
Mandiri 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
20,000,000,000  

IDR 
12,500,000,000  

12,500  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. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 

Tel : 6221 29328100 

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) 

 

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

Tel : 6221 29328100 

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. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

20 PT. Kitadin Coal Mining 
and related 
business 

IDR 
1,000,000,000,000  

IDR 
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. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
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21 PT. Bharinto 
Ekatama 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
68,000,000,000  

IDR 
17,000,000,000  

17,000  1,000,000 99.00% 
(ถือโดย PT. Indo 

Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

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

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. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 2932810 
 

23 PT. Tambang 
Raya Usaha 
Tama 

Mining Support 
services 

IDR 
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. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

24 PT. ITM Energi 
Utama 

Energy 
business 

IDR 
1,200,000,000,000  

IDR 
300,000,000,000 

300,000  1,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. Indo 

Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

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

25 PT. ITM 
Batubara Utama 

Coal mining 
business 

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. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

26 PT. ITM Banpu 
Power Co., Ltd 

Investment in 
power 
business 

IDR 
1,200,000,000,000 

IDR 
300,000,000,000 

300,000  1,000,000 70% 
(ถือโดย PT. Indo 

Tambangraya 
Megah Tbk) 

30% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์จํากดั
มหาชน) 

 

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

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

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.) 

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

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.) 

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

30 Berrima Coal   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

31 Centennial Airly   
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

32 Centennial 
Angus Place Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

33 Centennial Coal 
Infrastructure   
Pty Ltd 

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

34 Centennial Coal 
Sales and 
Marketing Pty Ltd 

Coal Marketing AUD 
1  

AUD 
1  

                      
1  

1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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35 Centennial 
Fassifern  Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

                      
2  

1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

36 Centennial 
Northern Mining 
Services Pty Ltd 

Employer 
Company for 
Newstan 

AUD 
1  

AUD 
1  

                      
1  

1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

37 Centennial 
Inglenook Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

38 Centennial 
Mandalong Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

39 Centennial 
Mannering Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

40 Centennial 
Munmorah Pty 
Ltd 

Coal Mining  
 (now Dormant) 

AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

41 Centennial 
Myuna Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 
 

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

42 Centennial 
Newstan Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

43 Charbon Coal   
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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44 Coalex Pty Ltd Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
7,500,000  

AUD 
7,500,000  

 750,000  10 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

45 Clarence Coal 
Investments   
Pty Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
19,500,002  

AUD 
19,500,002  

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

1 100.00% 
(ถือโดย Coalex Pty 

Ltd.) 

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

46 Clarence 
Colliery  Pty Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
10,000  

AUD 
10,000  

 10,000  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex Pty 

Ltd.) 

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

47 Clarence Coal 
Pty Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex Pty 

Ltd.) 

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

48 Centennial 
Clarence Pty Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
8,800,000  

AUD 
8,800,000  

 8,800,000  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

49 Powercoal Pty Ltd Dormant 
Holding 
company 

AUD 
4,590,001  

AUD 
4,590,001  

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

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

50 Powercoal 
Superannuation   
Pty Ltd 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 

Pty Ltd.) 

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

51 Collieries 
Superannuation   
Pty Ltd 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 

Pty Ltd.) 

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

52 Elcom Collieries   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
1,500,000  

AUD 
1,500,000  

750,000  2 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 

Pty Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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53 Huntley Colliery   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
354,000  

AUD 
354,000  

177,000  2 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 

Pty Ltd.) 

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

54 Mandalong 
Pastoral 
Management   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
2,736,028  

AUD 
2,736,028  

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

2 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 

Pty Ltd.) 

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

55 Powercoal 
Employees 
Entitlements 
Company Pty Ltd 

Employee Trust 
Company               
Ex Powercoal 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

56 Hartley Valley 
Coal Co  Pty Ltd 

Dormant AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

57 
 

Ivanhoe Coal   
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

58 Centennial 
Drilling Services 
Pty Ltd 

Drilling 
Services 

AUD 
1,250,000  

AUD 
1,250,000.00  

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

1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

59 Centennial 
Springvale 
Holdings  Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

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

60 Centennial 
Springvale   Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Springvale 
Holdings  Pty Ltd.) 

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

61 Springvale Coal  
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2,000,000  

AUD 
2,000,000  

2,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Springvale 
Holdings  Pty Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
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  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 

Springvale 
Holdings  Pty Ltd.) 

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

63 AFE Investments 
Pty Limited 

Mining 
Investment 

AUD 
2  

AUD 
2  

  2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Australia Co. Pty 
Ltd.) 

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

64 Banpu Australia 
Resources Pty 
Ltd 

Investment in 
coal mining 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Australia Co. Pty 
Ltd.) 

 

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

65 Hunnu Coal Pty 
Ltd 

Coal mining 
and trading 

AUD 
261,555,190 
 
 

AUD 
261,555,190 
 
 

383,632,717 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อ

หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore)  

Pte. Ltd.) 

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 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

 

North Beiguan, 
Zhengding 
County,Shijiazhuang 
City 050800, Hebei 
Province, PRC 
Tel : (836311) 
85176918 

67 Banpu 
Investment 
(China)   Co., 
Ltd. 

Investment in 
power 
business 

RMB 
248,400,000 

RMB 
248,400,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

 

9A, 9th Floor, Tower B, 
Gateway Plaza, No. 18 
Xia Guang Li, North 
Road of East Third 
Ring, Chaoyang 
District, Beijing, PRC 
100027 
Tel : (8610) 5758 0388 

68 Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

RMB 
393,425,339 

USD 
393,425,339 

NA NA 87.92% 
(ถือโดย Pan-

Western Energy 
Corporation LLC) 

12.08% 
(ถือโดย Banpu 

Investment (China) 
Co., Ltd.) 

 

West of Gujiaying 
Villiage, Bensi Road, 
Luannan County, 
Tangshan City 
063500, Hebei 
Province, PRC 
Tel : (86315) 4168274 
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69 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

RMB 
261,800,000  

RMB 
261,800,000  

NA NA 70.00% 
(ถือโดย Zouping 
Peak Pte. Ltd.) 

 

Xiwang Industrial 
Region, Handian 
Town, Zouping 
County, Binzhou City 
256209, Shandong 
Province, PRC 
Tel : (86543) 4615665 

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 บริษัท บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากดั) 

Unit 108, No. 26 
Jiafeng Road, Pilot 
Free Trade Zone, 
Shanghai, China 
Tel : (86315) 4168274 

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.) 

No.19 Dafugou, 
Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province 
,China 
Tel : (86315) 4168275 

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.) 

Unit 205, No.16 
Shengli Street, 
Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province 
,China 
Tel : (86315) 4168275 

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.) 

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 

MNT 
93,288,458,694 

MNT  
93,288,458,694 

673,612  138,490 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Investment Pte. 

Ltd.) 

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

Foreign trade, 
minerals 
exploration, 
mining 

MNT  
155,000,000 
 
 

MNT  
155,000,000 
 
 

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

LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar 17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 
 

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% 
(ถือโดย Hunnu Altai 

LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
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% 
(ถือโดย Hunnu Coal 

Pty Ltd) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
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 
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80 Great East 
Minerals LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT  
2,851,018,000  

MNT  
2,851,018,000 

285,101 10,000 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 
 

81 Bilegt Khairkhan 
Uul LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT  
25,464,628,355 

MNT  
25,464,628,355 

2,546,463 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 
 

82 Hunnu Power 
LLC 

Foreign Trade  MNT  
40,702,000 

MNT  
40,702,000 

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 
 

83 Borganchan 
LLC 

Foreign trade MNT 
31,437,000 
 

MNT 
31,437,000 

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 
 

84 Munkhnoyon 
Suvraga LLC 

Foreign Trade, 
Minerals 
mining,  
Tourism, and 
Construction 

MNT  
169,153,984,740 

MNT  
169,153,984,740 

169,153,984 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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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  

ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

มินเนอรัล จํากดั) 
50.00% 

(ถือโดย Banpu Coal 
Investment 

Company Limited) 

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

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  ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) Pte. 

Ltd.) 

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

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 

ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย Asian 

American Coal, 
Inc.) 

25.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

มินเนอรัล จํากดั) 

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 

ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 

Pty Ltd) 

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 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power International 
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  ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
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 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากดั) 

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

              

92 Banpu Coal 
Investment 
Company 
Limited 

Investment in 
coal mining 

USD 
11,050,500  

USD 
11,050,500  

11,050,500  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

มินเนอรัล จํากดั) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 

93 BP Overseas 
Development 
Company 
Limited 

Investment in 
coal mining 

USD 
515,533,002 

USD 
515,533,002 

515,533,002 1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู 

จํากดั (มหาชน)) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 

94 Banpu Power 
International 
Limited 

Investment in 
power 
business 

USD 
63,050,000  

USD 
63,050,000  

63,050,000  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน)) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 

   
บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ 
  

              

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 
 

   
เคย์แมนไอส์แลนด์ 
  

              

97 
 
 
 

Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

Investment in 
power 
bussiness 

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 
 
 
 
 



 

หน้า 127 

   
ช ื�อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ท ุนจดทะเบียน 

 
ท ุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นท ี�
จาํหน่ายแล้ว
ทั 5งหมด (ห ุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

 
ท ี�ต ั 5ง 

สํานักงานใหญ่ 

   
ประเทศญี�ปุ่ น 

                

98 Banpu Energy 
Services Japan 
Co., Ltd. 

Cosultancy 
services to the 
operator of 
power generation 
in Japan 

JPY 
50,000,100 

JPY 
50,000,100 

500,001 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
เอนเนอร์จี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) 

จํากดั) 

4th Floor, Olympia 
Building, 13-3 
Tomizawa-cho, 
Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 
Tel : 81 3 6661 0328 

99 BPPR Japan 
Co., Ltd. 

Cosultancy 
services to the 
operator of 
power generation 
in Japan 

JYP 
100,000 

JYP 
100,000 

1,000 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บีพีพี

อาร์ จํากดั) 

4th Floor, Olympia 
Building, 13-3 
Tomizawa-cho, 
Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 
Tel : 81 3 6661 0328 

100 Aizu Land Solar 
G.K. 

Land owner of 
Solar project 
 

JYP 
100,000 

JYP 
100,000 

NA ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Aura Land 
Development Pte., 

Ltd.) 

4th Floor, Olympia 
Building, 13-3 
Tomizawa-cho, 
Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 
Tel : 81 3 6661 0328 

 
 
 

 
สหรัฐอเมริกา 

      

101 
 
 
 

Banpu North 
America 
Corporation  
 

Investment in oil 
and gas 
business  
 

USD 
40,000,100 

USD 
40,000,100 

40,000,100 1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บีโอจี 

จํากดั) 

2711 Centerville 
Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 
19808 
Tel : 1 302 654 7584 

 
 
 

 
ฮ่องกง 

       

 
102 
 
 

Akira Energy 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy business 

HKD 
62,017,100  

HKD 
62,017,100  

62,017,100  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากดั) 
 

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

 
103 

Akira Energy 
(South) Limited 
 
 
 

Investment in 
renewable 
energy business 

HKD 
19,120,063  

HKD 
19,120,063 

19,120,063 1 100.00% 
(ถือโดย Akira 

Energy Limited) 
 

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

       

   
ประเทศออสเตรเลีย 

  

           

104 Port Kembla 
Coal Terminal 
Limited 

Shiploading Coal 
Port  

AUD 
600,000  

AUD 
600,000  

600,000  1 16.66% 
(ถือโดย Centennial 

Coal Co., Ltd.) 

Port Kembla Road, 
Inner Harbour ,   
Wollongong NSW 
2520, Australia 
Tel : 61 2 4288 0288 

   
การร่วมค้า 

               

   
ประเทศออสเตรเลีย 
  

              

105 Springvale Coal 
Sales Pty 
Limited 

Coal Marketing AUD 
2  

AUD 
2 

2 1 50.00% 
(ถือโดย Centennial 

Springvale 
Holdings  Pty Ltd.) 

Level 18, BT Tower ,  
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australiaโทรศพัท์ : 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% 
(ถือโดยบริษัท บริษัท 

บ้านป ูมินเนอรัล 
จํากดั) 

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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ช ื�อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ท ุนจดทะเบียน 

 
ท ุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นท ี�
จาํหน่ายแล้ว
ทั 5งหมด (ห ุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

 
ท ี�ต ั 5ง 

สํานักงานใหญ่ 

   
ประเทศญี�ปุ่ น 
  

          

109 Hokkaido Solar 
Estate G.K. 

Land owner of 
solar project 

JYP 
10,000,000 

JYP 
10,000,000 

NA ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อ

หน่วย* 

60.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
เอนเนอร์จี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) 

จํากดั)  

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

   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  

          

110 Hongsa Power 
Company 
Limited 

Power 
generating  
and sales 

USD 
927,000,000 

USD 
927,000,000 

92,700,000 10 40.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 
(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 บริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 
(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 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

75.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
เอนเนอร์จี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) 

จํากดั) 

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 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้านป ู
รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากดั) 

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

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ท ุนจดทะเบียน 

 
ท ุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นท ี�
จาํหน่ายแล้ว
ทั 5งหมด (ห ุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

 
ท ี�ต ั 5ง 

สํานักงานใหญ่ 

  
ประเทศไทย 
  

       

114 บริษัท บีพีพีอาร์ 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
บริการให้
คําปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟา้ 

บาท 
100,000 

บาท 
100,000 

1,000 100 75.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านป ู
เอนเนอร์จี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) 

จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู ชั >น 
27 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400  
ประเทศไทย 
โทรศพัท์ :  0 2694 6600 
 

115 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากดั 

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟา้ 

บาท 
12,010,000,000 
 

บาท 
12,010,000,000 
 

120,100,000 
 

100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้านป ู
โคล เพาเวอร์ จํากดั) 

� ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
อําเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 038 925 100 
 

116 บริษัท ราชสีมา 
กรีน เอ็นเนอร์ยี 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
250,000,000 
 

บาท 
250,000,000 
 

25,000,000 10 30.00% 
(ถือโดยบริษัท ไบโอฟู

เอลเดเวลอปเมนท์ 
โฮลดิ >งส์ จํากดั) 

2 ถนนสขุมุวิท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2794 1000 
 

 
หมายเหตุ: * under Corporate Law 
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3.  ช ื�อ สถานที�ต ั 5งของบุคคลอ้างอ ิงอ ื�นๆ  
 
1) นายทะเบียนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  ชั >น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  เลขที$ �� ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท์  0 2009 9999 
 
2) นายทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ 0 2230 1893 
 
3) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศพัท์ 0 2544 1111 
 
  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
  สาํนกังานใหญ่: 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ 
  เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
  สถานที$ติดตอ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ 0 2470 3687, 0 2470 1946 
 
  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ 0 2230 1893 
 
4) ผู้สอบบญัชี นางสาวอมรรัตน์  เพิ$มพนูวฒันาสขุ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที$ 4599 
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
  ชั >น 15 อาคารบางกอกซติี > ทาวเวอร์ เลขที$ 179/74-80  
  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์ 0 2344 1000, 0 2824 5000 
 
5) ที$ปรึกษาทางการเงิน  --ไมม่ี-- 
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6) ที$ปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างที$ปรึกษาและหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการ
จดัการ เป็นการประจําถาวร แตจ่ะมีการวา่จ้างที$ปรึกษา (เช่น ที$
ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรื$องเฉพาะกรณีตามความ
จําเป็นในการดําเนินงานเป็นครั >งคราว   การบริหารงานบริษัทฯ 
จะดําเนินการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทเป็น
สาํคญั 

 
 
7) สถาบนัการเงินที$ตดิตอ่เป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทั >งในและตา่งประเทศ

ประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนท ี� 2 

 
การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 
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 7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือห ุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ชื$อบริษัท  : บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 ชื$อภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
 ชื$อในการซื >อขายในตลาดหลกัทรัพย์: BANPU 
 ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
 ทนุจดทะเบียน : 5,163,757,100 บาท*  

    ประกอบด้วยหุ้นสามญั 5,163,757,100 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ � บาท 
 ทนุที$เรียกชําระแล้ว : 4,937,170,022 บาท**  
    ประกอบด้วยหุ้นสามญั 4,937,170,022 หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ � บาท 

 จํานวนหุ้น : 4,937,170,022 หุ้น 
 ราคาพาร์ : 1 บาท (หนึ$งบาท) 
 

หมายเหต ุ:  

*  เมื$อวนัที$ 19 เมษายน 2559 ที$ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและการเพิ$มทนุจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดดงันี > 
1.) ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 823,026,240 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็นการลดหุ้นสามญัจดทะเบียนเดิมที$ยงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 823,026,240
หุ้น มลูคา่ที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื$อวนัที$  29 เมษายน 2559  

2.) เพิ$มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ$มจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มลูคา่ที$
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  บริษัทได้จดทะเบียนเพิ$มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื$อวนัที$  3 พฤษภาคม 2559  

**  หุ้นสามญัเพิ$มทนุจํานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ$มทนุตอ่ 2 หุ้นเดิม
ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นสาํหรับหุ้นจํานวน 1,290,939,275 หุ้น และดําเนินการจดทะเบียนหุ้นที$ออกและชําระ
แล้วเมื$อวนัที$ 7 มิถนุายน 2559  และใบสําคญัแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามญั (BANPU-W3) ที$ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 1,290,939,275 
หน่วย ได้มีการใช้สิทธิครั >งแรกเมื$อวนัที$ 5 กนัยายน 2559 จํานวน 993,887,223  หน่วย และวนัที$ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้สิทธิ
จํานวน 70,464,974  หน่วย สง่ผลให้ทนุที$ออกและชําระแล้วเพิ$มขึ >นจํานวนรวม 1,064,352,197 บาท เป็น 4,937,170,022 บาท 

  

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั (Thai NVDR) ซึ$งเป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยได้ออก NVDR  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 361,367,257 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
7.32 ของหุ้นที$ออกและชําระแล้ว ณ วนัดงักลา่ว ทั >งนี >ผู้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที$นําไปอ้างอิง
ทกุประการ แตไ่มส่ามารถใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เนื$องจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แตท่ั >งนี >
ในทางปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั จะเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสยีงลงคะแนนตามดลุยพินิจอิสระของ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั มใิชอ่อกเสยีงตามคําสั$งของผู้ ถือ NVDR   

ทั >งนี >จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที$ผู้ลงทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR นั >นอาจมกีารเปลี$ยนแปลง  ซึ$งบริษัทฯ จะไมส่ามารถ
กําหนดได้ อยา่งไรก็ตามผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นที$เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 



 

หน้า 135 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาต ิ
ผู้ ถือหุ้นที$เป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที$ออกและชําระแล้ว  
โดย ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559  หุ้นของบริษัทฯ ที$ถือครองโดยชาวตา่งชาตมิีประมาณร้อยละ 17.96  ของทนุชําระแล้ว 

 
 
7.2  รายชื�อผู้ถอืห ุ้น 
 (ก) ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559  มีดงันี > 
 
 

รายชื�อผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นท ี�ถอื ร้อยละ 

1.   กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ     482,847,186 9.78 

      บริษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากดั  288,309,528 5.84 

      บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั 124,032,000 2.51 

      บริษัท ซิตี > โฮลดิ >ง จํากดั 11,820,000 0.24 

      บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั 35,611,300 0.72 

      บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จํากดั 30,438,448 0.62 

      บริษัท ทนุมิตรสยาม จํากดั 14,916,382 0.30 

      บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชั$น จํากดั 13,646,682 0.28 

      บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั 12,594,000 0.26 

      บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง)  จํากดั 12,311,744 0.25 

      บริษัท นํ >าตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จํากดั 9,606,042 0.19 
2.    บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จํากดั 361,367,257 7.32 
3.    สาํนกังานประกนัสงัคม 87,198,000 1.77 
4.    UBS AG Singapore Branch 69,292,226 1.40 
5.    HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 62,028,170 1.26 
6.    Chase Nominees Limited 60,600,371 1.23 
7.    State Street Bank Europe Limited 56,228,809 1.14 
8.    กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว  43,883,400 0.89 
9.    บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 40,704,900 0.82 
10.  กองทนุสาํรองเลี >ยงชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย      

ซึ$งจดทะเบียนแล้ว 
36,078,400 0.73 

รวม 1,853,514,845 37.55 
  

หมายเหต ุ:  
- บริษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํ >าตาลมิตรสยาม จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ของทนุ

ชําระแล้ว 
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- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั มผีู้ ถือหุ้นประกอบด้วยดงันี > 
1. กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ  54.23  ของทนุชําระแล้ว 
2. บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั  ถือหุ้นอยูร้่อยละ  15.23  ของทนุชําระแล้ว 

- บริษัท ซิตี > โฮลดิ >ง จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 87.00 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 87.56 

ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อย

ละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท ทนุมิตรสยาม จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํ >าตาลมิตรสยาม จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ของทนุ

ชําระแล้ว 
- บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชั$น จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํ >าตาลมิตรผล จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง) จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั ถือหุ้น

อยูร้่อยละ 51.04 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท นํ >าตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 

99.99 ของทนุชําระแล้ว 
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7.2  การออกหลกัทรัพย์อ ื�น 
  (1) หลกัทรัพย์ที$เป็นตราสารหนี >  (หุ้นกู้ ) 
 

รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2554 

ชดุที$ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2554 

ชดุที$ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2554 

ชดุที$ 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2554 

ชดุที$ 4 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  5,500 
ล้านบาท 

4,000 
ล้านบาท 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนหุ้นกู้  5,500,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที$ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที$ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที$ 31 ธันวาคม  2559 

5,500 
ล้านบาท 

4,000 
ล้านบาท 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบี >ยตอ่ปี 4.00% ในปีที$ 1-4 
5.10% ในปีที$ 5-7 

4.30% ในปีที$ 1-4 
4.40% ในปีที$ 5 

5.40% ในปีที$ 6-10 

5.08% 5.19% 

อายหุุ้นกู้  7 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี 
วนัที$ออกหุ้นกู้  1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2561 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี > 

A+ 
 บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
 บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 
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รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2555 

ชดุที$ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2555 

ชดุที$ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2556 

ชดุที$ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 2/2556 

ชดุที$ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 2/2556 

ชดุที$ 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  3,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

150  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนั 
และ 

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนหุ้นกู้  3,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 15,000 หน่วย 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 
มลูคา่ที$ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที$ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที$ 3� ธันวาคม  2559 

2,850 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

150 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบี >ยตอ่ปี 4.83% 5.04% 4.09% 4.75% 5.05% 
อายหุุ้นกู้  7 ปี 10 ปี 10 ปี 7 ปี 12 ปี 
วนัที$ออกหุ้นกู้  24 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555 4 เมษายน 2556 10 กรกฏาคม 2556 10 กรกฏาคม 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2566 10 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2558 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทั >งหมด 
ในวนัครบกําหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้  
 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี > 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 
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รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2557 

ชดุที$ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 2/2557 

ชดุที$ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2558 

ชดุที$ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2558 

ชดุที$ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครั >งที$ 1/2558 

ชดุที$ 3 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู
มลูคา่รวมของหุ้นกู้  3,000 

ล้านบาท 
5,000 

ล้านบาท 
1,000 

ล้านบาท 
1,750 

ล้านบาท 
1,250 

ล้านบาท 
ประเภทของหุ้นกู้  ระบชืุ$อผู้ ถือ 

 ไมด้่อยสิทธิ   
ไมมี่หลกัประกนัและ 

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชืุ$อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชืุ$อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั  

ระบชืุ$อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

ระบชืุ$อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

จํานวนหุ้นกู้  3,000,000 หน่วย 5,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 1,750,000 หน่วย 1,250,000 หน่วย 
มลูคา่ที$ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที$ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที$ 31 ธันวาคม  2559 

3,000 
ล้านบาท 

5,000 
ล้านบาท 

1,000 
ล้านบาท 

1,750 
ล้านบาท 

1,250 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบี >ยตอ่ปี 4.36% 4.80% 3.85% 4.00% 4.10% 
อายหุุ้นกู้  6 ปี 10 ปี 7 ปี 10 ปี 12 ปี 
วนัที$ออกหุ้นกู้  4 กรกฎาคม 2557 4 กรกฎาคม 2557 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 4 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2567 12 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2568 12 พฤศจิกายน 2570 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทั >งหมด 
ในวนัครบกําหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้  
 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทั >งหมด 
ในวนัครบกําหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้  
 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทั >งหมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี > 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติ >ง 

จํากดั 

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
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1.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายที$จะจา่ยเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุ
ประเภทที$กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะขึ >นอยูก่บักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื$นๆ 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกําไรสทุธิจากการประกอบกิจการหลงัหกัสาํรองตามที$กฎหมายกําหนด โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถงึกําไรจากการดําเนินงาน เงื$อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุ และเสนอผู้ ถือหุ้นเพื$อ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  5  ปีที$ผา่นมาของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  เป็นดงันี > 

 

ปี 
เงินปันผล
ประจําปี 

(บาทตอ่หุ้น) 

กําไร (ขาดทนุ) 
สทุธิ 

 (ล้านบาท) 

เงินปันผล 
ครึ$งปีแรก 
(ล้านบาท) 

เงินปันผล 
ครึ$งปีหลงั 
(ล้านบาท) 

เงินปันผล
ประจําปี 

(ล้านบาท) 

อตัราการจ่ายเงิน 
ปันผลตอ่กําไร

สทุธิ (%) 

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 1.20 2,695.53 1,291.94 1,807.32 3,098.25 115% 

2558 1.00 (1,534.25) 1,291.94 1,291.94 2,583.88 n.a. 

2559 0.50** 1,677.12 1,216.67 1,265.16 2,481.83 148% 

  
        หมายเหต:ุ  
 *   ที$ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นเมื$อวนัที$ 9 กนัยายน 2556 ผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารเปลี$ยนแปลงมลูคา่หุ้นที$ตราไว้จากเดมิหุ้นละ 10 

บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนจากเดมิ 354,050,479 หุ้น เป็น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวน
หุ้นสามญัที$ออกและเรียกชําระแล้วจากเดมิ 271,747,855 หุ้น เป็น 2,717,478,550 หุ้น บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนการ
เปลี$ยนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื$อวนัที$ 19 กนัยายน 2556 

 **  เมื$อวนัที$ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 
บาท ซึ$งเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559  ซึ$งได้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้ว อตัราหุ้นละ 0.25 บาท เมื$อวนัที$ 23 กนัยายน 2559 ดงันั >นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 ในงวดนี >อีกหุ้นละ 0.25 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการ
ดําเนินงานงวดวนัที$ 1 กรกฎาคม 2559 ถงึวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25  บาท โดยจ่ายจาก
กําไรที$ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิตบิคุคล ซึ$งผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดติภาษี กําหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที$ 28 เมษายน 2560 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทั >งสิ >น 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 4 คน กรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการที$เป็นผู้บริหาร 2 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจํานวนร้อย
ละ 33 ของกรรมการทั >งคณะ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มคีณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จํานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) 
จํานวน 4 คนและคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จํานวน 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 
4. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. Mr.Sudiarso Prasetio กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
6. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
7. นายเมธี เอื >ออภิญญกลุ กรรมการ 
8. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ กรรมการ  
9. นายองอาจ เอื >ออภิญญกลุ กรรมการ 
10. นายระว ิ คอศิริ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
11. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
12. นางสมฤด ี ชยัมงคล กรรมการ 

 

หมายเหตุ:  

- ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติแต่งตั	งนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั	งแต่วนัที� 19 

เมษายน 2559 
- ข้อมูลและประวติัของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 

 

 
 



 

หน้า 142 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ หรือ นายเมธี  เอื >ออภิญญกลุ หรือ 
นายองอาจ เอื >ออภิญญกลุ หรือ นายระวิ คอศิริ หรือ นางสมฤดี ชยัมงคล โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกนัและ
ประทบัตราของบริษัทฯ 

  

อํานาจหน้าที$ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเกี$ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากบัดแูล

ให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางที$จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมี
จริยธรรมที$ดีและคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที$ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที$
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าที$ด้วยความซื$อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั >งในปัจจบุนั
และในระยะยาว รวมทั >งการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที$จดัตั >งขึ >นตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบั
ที$ 5) พ.ศ. 2559 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที$บริหารเป็น
ผู้ รับผิดชอบการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดําเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทกุเดือน นอกจากนั >นคณะกรรมการตรวจสอบซึ$งประกอบด้วยกรรมการที$มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที$ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ได้ปฏิบตัิหน้าที$สอบ
ทานความถกูต้องของการดาํเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบตังิาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ 
และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

ในการปฏิบตัิหน้าที$ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนด “แนวปฏิบตั ิ บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) วา่ด้วย
คณะกรรมการบริษัท” เมื$อปี 2552 เพื$อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คํานิยามที$
เกี$ยวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท  วาระการดํารง
ตําแหนง่และการพ้นจากตําแหนง่ อํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง ได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ$มเติม แนวทางปฏิบตัิฯ ดงักลา่ว เมื$อปี 2554 ปี 
2555 และปี 2557 ตามลาํดบัเพื$อให้สอดคล้องกบัหน้าที$ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที$เปลี$ยนแปลงไปและเพื$อการ
พฒันาบรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท 

 

แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั >งที$ 3 พ.ศ. 2557 
แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าที$

ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทที$มกีารปรับปรุงเพื$อให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ$มเตมิโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที$ 5) พ.ศ. 2559 
หลกัเกณฑ์ที$คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี > 
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ข้อ 1. แนวปฏิบตัินี >เรียกวา่ “แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 

ปรับปรุงครั >งที$ 3 พ.ศ. 2557” 
ข้อ 2.  ให้ใช้แนวปฏิบตัินี >ตั >งแตว่นัที$ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไปโดยให้ยกเลกิแนวปฏิบตัิ พ.ศ. 2552 

ปรับปรุงครั >งที$ 1 พ.ศ. 2554  และปรับปรุงครั >งที$ 2 พ.ศ. 2555 
ข้อ 3. นิยามของคาํที$สาํคญั ในแนวปฏิบตัินี > 

3.1. “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัทบ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความวา่ กรรมการของบริษัทบ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบริษัท 
3.5. “คณะกรรมการชดุยอ่ย” หมายความวา่ คณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3.6. “ผู้ ที$เกี$ยวข้อง”  หมายถงึ บคุคลตามประกาศ ก.ล.ต. ที$ กจ. 17/2551 การกําหนดบทนิยามในประกาศ

เกี$ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (ฉบบัประมวล) 
3.7. “บริษัทยอ่ย” หมายความวา่ บริษัทที$บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกิน

กวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทนั >น 
3.8. “บริษัทร่วม” หมายความวา่ บริษัทที$บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม

น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทนั >น 
3.9. “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ ผู้ ที$ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10  ของจํานวนหุ้นที$มีสทิธิออกเสยีงทั >งหมด 
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที$ ทจ. 39/2559 ลงวนัที$ 16  

พฤศจิกายน 2559 
ข้อ 4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  

4.1. มีกรรมการบริษัทจํานวนไมน้่อยกวา่  5 คน และเลอืกตั >งโดยที$ประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.2. มีกรรมการบริษัทที$ไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึ$งหนึ$ง 
4.3. มีกรรมการบริษัทที$มคีวามเป็นอิสระอยา่งแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือความสมัพนัธ์อื$นใดอนัอาจมอิีทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททั >งหมดและต้องไมต่ํ$ากวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ$งหนึ$งต้องมีถิ$นที$อยูใ่นราชอาณาจกัร 
4.5. ประธานเจ้าหน้าที$บริหารได้รับการแตง่ตั >งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหนง่ 
4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 
4.7. ประธานกรรมการบริษัท ไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
4.8. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
4.9. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ไมเ่กิน 2 คณะ หากกรรมการ

บริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื$นอีก
ไมไ่ด้ 

4.10. เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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ข้อ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กําหนดเกณฑ์คณุสมบตัิของผู้ ที$จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกําหนด
คณุสมบตัิที$ใช้พิจารณา 3 ประการคือ 
5.1. คณุสมบตัิทั$วไป 

(1) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจริตหรือจิตฟั$นเฟือนไมส่มประกอบ 
(2) ไมเ่คยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที$สดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดที$ได้กระทําโดยประมาท 
(3) ไมเ่คยต้องคาํพิพากษาหรือคาํสั$งศาลให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน 
(4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
(5) เป็นผู้ ที$สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัท ได้อยา่งเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 บริษัท 
(6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 
(7) ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
(8) มีวฒุิภาวะ ความมั$นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที$แตกตา่งและเป็นอิสระ 
(9) ยดึมั$นในการทํางานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี$ยงมืออาชีพ 
(10) คณุลกัษณะอื$นๆ ที$คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 

5.2. ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเพื$อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ด้านบญัชี 
และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื$นๆ 

5.3. กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัิทั$วไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณุสมบตั ิ
“กรรมการอิสระ” ตามที$กําหนดไว้ในแนวปฏิบตัินี > 

ข้อ 6. วาระการดาํรงตาํแหนง่ และการพ้นจากตําแหนง่ 
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื$อง 
6.3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีให้กรรมการบริษัทออกจากตาํแหนง่เป็นจํานวนหนึ$งในสามของ

จํานวนกรรมการบริษัททั >งหมด ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทที$จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ที$สดุกบัสว่นหนึ$งในสาม 

6.4. กรรมการบริษัทซึ$งพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตาํแหนง่ใหมไ่ด้ 
6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายเุมื$อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตั >งแตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญัประจําปี ซึ$งมีขึ >น

หลงัจากที$กรรมการบริษัทผู้นั >นมอีายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 
6.6. นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตาํแหนง่เมื$อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากตาํแหนง่โดยยื$นใบลาออกตอ่บริษัท และการลาออกมีผลนบัแตว่นัที$ใบลาออกไปถงึ

บริษัท 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัที$ 5) พ.ศ. 2559 
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(4) ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี$ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที$มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง และมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ$งหนึ$งของจํานวนหุ้นที$ถือโดยผู้ ถือ
หุ้นที$มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(5) ศาลมีคาํสั$งให้ออก 
ข้อ 7. อํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดําเนินการอื$นใดเพื$อให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที$ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้เรื$องดงัตอ่ไปนี >เป็นอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที$จะเป็นผู้ พิจารณา
อนมุตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 
7.3. การลงทนุในโครงการที$มีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 
7.4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที$ได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้าน

บาท 
7.5. การซื >อและจําหนา่ยสนิทรัพย์ การซื >อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุที$ไมข่ดักบัเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที$มีมลูคา่
เกินกวา่ที$มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 

7.6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆที$มีผลกระทบที$สาํคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนี >สนิ ยทุธศาสตร์
การทําธุรกิจ และชื$อเสยีงของบริษัทฯ 

7.7. การทําสญัญาใดๆ ที$ไมเ่กี$ยวกบัการทําธุรกิจปกต ิ    และสญัญาที$เกี$ยวกบัการทําธุรกิจปกติที$มี
ความสาํคญั 

7.8. การทํารายการเกี$ยวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับคุคลที$เกี$ยวโยงกนั ตามที$
กําหนดใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ$มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที$ 5) พ.ศ. 2559 

7.9. ธุรกรรมใดๆ ที$มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัท มีอตัราสว่นหนี >สนิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 
7.10. การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
7.11. การกู้ยมืเงินรวมที$เกินกวา่ที$กําหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 
7.12. การเปลี$ยนนโยบายและวธีิปฏิบตัิที$มีนยัสาํคญัเกี$ยวกบัการบญัชี การบริหารความเสี$ยงและการเก็บ

รักษาเงิน 
7.13. การเปลี$ยนแปลงที$สาํคญัเกี$ยวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 
7.14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนมุตัิที$มอบให้ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร และเจ้าหน้าที$บริหาร 
7.15. การแตง่ตั >งประธานเจ้าหน้าที$บริหาร เจ้าหน้าที$บริหาร ประธานเจ้าหน้าที$ปฏิบตัิการ ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที$บริหาร-การเงิน   
7.16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื$น หรือสตูรการปรับ

ผลตอบแทนอื$นของผู้บริหารและพนกังาน 
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7.17. การเสนอแตง่ตั >งและการสิ >นสดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

7.18. การมอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึ$ง รวมถงึการปรับปรุงเปลี$ยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจดงักลา่ว 

7.19. การแตง่ตั >งและกําหนดอํานาจหน้าที$แก่คณะกรรมการยอ่ย 
7.20. การจดัให้มแีละกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ด ี
7.21. การแตง่ตั >งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
7.22. การจดทะเบียนตั >งบริษัทใหม ่และแจ้งเลกิบริษัท 
7.23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที$เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ$งข้อมลู

ภายในที$ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที$มีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดย
กําหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี > 

- ในกรณีที$ข้อมลูเป็นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบญัชีได้แก่รายงานผลการดาํเนินงานและงบ

การเงินและรายงานประจําปีกรรมการพงึละเว้นการซื >อขายหลกัทรัพย์บริษัทไมน้่อยกวา่ 30 วนั

ก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที$ข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การดําเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จําหนา่ย

ไป ซึ$งสนิทรัพย์รายการที$เกี$ยวโยงกนัการร่วม/ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ$มทนุ/ลดทนุการออก

หลกัทรัพย์ใหม ่ การซื >อหุ้นคืน การจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ที$มีผลกระทบตอ่ราคา

หุ้น ฯลฯ กรรมการพงึละเว้นการซื >อขายหลกัทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตั >งแตไ่ด้รับทราบข้อมลูจนถึง

วนัที$บริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

7.25. การปรับเปลี$ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อ 7.1– 7.24 
ข้อ 8. การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสยีง 

8.1. กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั >ง 
8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทําแทนก็ได้ 
8.3. ประธานกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 
8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 

วนัก่อนวนัประชมุ 
8.5. ต้องมกีรรมการบริษัทมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ$งหนึ$งของจํานวนกรรมการบริษัททั >งหมดจึงจะนบัเป็น

องค์ประชมุ โดยในการลงมติแตล่ะวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที$ประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททั >งหมด 

8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที$ประชมุ ในกรณีที$ประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นที$ประชมุ
ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน  ถ้าไมม่ีรองประธาน หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที$ได้ 
ให้กรรมการบริษัทซึ$งมาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึ$งเป็นประธานที$ประชมุ 

8.7. การวินิจฉยัชี >ขาดของที$ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทที$มาประชมุ 
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8.8. ในการเลอืกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที$วา่งลงเพราะเหตอืุ$นนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนกรรมการ
บริษัทที$เหลอือยู ่

8.9. กรรมการบริษัทคนหนึ$งให้มีหนึ$งเสยีงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ$งมีสว่นได้เสยีในเรื$องใด ไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื$องนั >น ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที$ประชมุเป็นผู้ ชี >ขาด 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เพื$อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื$อให้กรรมการใหมรั่บทราบความคาดหวงัที$
บริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าที$ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัใินการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริหารความเสี$ยง รวมถึงการเยี$ยมชม
หนว่ยปฏิบตัิการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื$อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที$ของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที$จะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบักรรมการทกุคนทั >งในด้านการกํากบั
ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการ
สมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรที$เป็นประโยชน์ ซึ$งจดัขึ >นโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และสถาบนั
ที$มีชื$อเสยีง เพื$อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที$อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่าย
บริหารเพื$อถา่ยทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ที$เกี$ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และจดัให้
ผู้บริหารที$ไปร่วมสมัมนาเกี$ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ  ด้านพลงังานได้มีโอกาสแบง่ปันประสบการณ์และความรู้ที$เป็น
ประโยชน์ให้กบักรรมการด้วย นอกจากนั >นได้จดัให้กรรมการตดิตามความคืบหน้าของโครงการที$สาํคญัของบริษัทฯ 
และเยี$ยมเยยีนผู้ปฏิบตัิงานในท้องที$หา่งไกลเพื$อเป็นขวญัและกําลงัใจเป็นระยะ ในปี 2559 มีกรรมการที$เข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี >  

 

รายชื�อกรรมการ รายชื�อหลักสูตร สถาบัน 

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

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ - IT Governance (ITG)   
  รุ่นที$ 2/2016  
 
- Audit Committee  Forum 2016  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ร่วมกบั
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีารประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการที$ไมใ่ช่ผู้บริหารเป็น
ประจําอยา่งน้อยปีละ 2 ครั >ง เพื$อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคดิเห็นเกี$ยวกบัการบริหารจดัการในเรื$องที$
สนใจอยา่งอิสระ   และเลขานกุารบริษัททํารายงานสรุปให้กรรมการทกุคนได้ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีารทํา Board Retreat อยา่งตอ่เนื$องทกุปี เพื$อให้กรรมการทกุคนมีโอกาส
นําเสนอประเด็นตา่งๆ ที$นา่สนใจ และร่วมกนัแสดงความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ซึ$งจะเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน
ร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงประโยชน์สาํหรับแนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและแผนสบืทอด
ตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
และเริ$มให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตั >งแตปี่ 2557 เป็นต้นไป โดยมอบ
ให้เป็นหน้าที$ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการยอ่ยทั >ง 3 ประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง  โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้กําหนดแบบการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยเน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที$ที$กําหนดไว้ในกฎ
บตัรของกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะ  คณะกรรมการยอ่ยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่นหนึ$งในการรายงานผลการปฏิบตัิงานที$ต้อง
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี การประเมินตนเองดงักลา่วดําเนินการมาตั >งแตปี่ 2555 
 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทั >งหมด 13 ครั >ง  จํานวนครั >งในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทมีดงันี > 
 

 
 

รายชื$อ ตําแหนง่ วาระการดาํรงตาํแหนง่ 
การเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

1. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ* ประธานกรรมการ 
เม.ย. 2559 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

12 1 13/13 

2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์* 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2557 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

12 1 13/13 

3. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2559 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

12 1 13/13 

4. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง  กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2557– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

12 1 13/13 

5. นายเมธี  เอื >ออภิญญกลุ กรรมการ 
เม.ย. 2557– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

12 1 13/13 

6. นายองอาจ  เอื >ออภิญญกลุ กรรมการ 
เม.ย. 2558– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

12 1 13/13 

7. นายระวิ   คอศิริ กรรมการ 
เม.ย. 2559 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

12 1 13/13 
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หมายเหต ุ    - นายเกริกไกร จีระแพทย์ และ นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั >งแตว่นัที$ 19 เมษายน 2559 
โดยนายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนวาระที$เหลือของนายเกริกไกร จีระแพทย์ 

     - นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 2559 
 - นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ได้รับแตง่ตั >งให้ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 2559 
 

8.2   ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบด้วย 
1. นางสมฤด ี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 
2. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 
3. นายวรวฒุ ิ ลนีานนท์ ประธานเจ้าหน้าที$ปฏิบตักิาร 
4. Mr.Peter Perry ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที$บริหาร – การเงิน 
5. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที$บริหาร - บริหารและพฒันาองค์กร 
6. นายอคัรพงษ์       ไทยานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที$บริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
7. นางอดุมลกัษณ์   โอฬาร ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 
8. นายอภิมขุ  ใต้ฟา้ยงวิจิตร Chief Commercial Officer – BMS Coal Sales Pte. Ltd 
9. นายเวโรจน์  ลิ >มจรูญ ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – ทรัพยากรมนษุย์ 

 หมายเหตุ:  

- ผู้บริหาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ตามประกาศของบริษัทฯ เลชที� 8/2559 ลงวนัที� 16 กุมภาพันธ์ 2559   

- ข้อมูลและประวติัของผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 

รายชื$อ ตําแหนง่ วาระการดาํรงตาํแหนง่ 
การเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

8. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
เม.ย. 2558– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

12 1 13/13 

9. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
เม.ย. 2558– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

11 1 12/13 

10. Mr. Sudiarso  Prasetio กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2559– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

11 1 12/13 

11. นางสมฤดี ชยัมงคล  กรรมการ 
เม.ย. 2558 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

12 1 13/13 

12. นายอนนต์  สริิแสงทกัษิณ กรรมการ 
เม.ย. 2557 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

9 - 9/9 

13. นายเกริกไกร  จีระแพทย์* ประธานกรรมการ 
เม.ย. 2557 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

3 1 4/4 

14. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ* 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2558 - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

3 1 4/4 
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อํานาจหน้าที$ของประธานเจ้าหน้าที$บริหาร  
1. การอนมุตัิปรับงบลงทนุรวมที$มีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณที$ได้รับอนมุตัแิล้ว 
2. การอนมุตังิบดาํเนินการรวมที$มีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณที$ได้รับอนมุตัแิล้ว 
3. การอนมุตัเิพิ$มวงเงินงบลงทนุ จากรายการเดิมในงบประมาณที$ได้รับอนมุตัิแล้วไมเ่กิน 20 ล้านบาท 
4. การอนมุตังิบลงทนุรายการใหมที่$ไมไ่ด้ตั >งงบประมาณไว้อนมุตัิได้ในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่รายการ 
5. การอนมุตังิบลงทนุในโครงการเพิ$มเติม จากโครงการและงบประมาณเดมิที$ได้รับอนมุตัิแล้ว 
6. การอนมุตักิารจ่ายเงินตามงบประมาณที$ได้รับการอนมุตัิแล้วเพื$อการลงทนุในโครงการตามแผนงาน 
7. การอนมุตักิารใช้งบลงทนุในโครงการตามแผนงานในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 
8. กลั$นกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณจา่ยโบนสัพนกังาน สวสัดิการที$สาํคญั

ของพนกังาน 
9. พิจารณาและอนมุตัิการเข้าทําสญัญาซื >อ สญัญาเชา่ หรือสญัญาบริการ ดงันี > 

9.1. การทําสญัญาบริการเปิดหน้าดิน ขดุขนถ่านหิน ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
9.2. การทําสญัญาขนสง่ถา่นหินทางบกระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
9.3. การทําสญัญาบริการขนสง่ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 2,400 ล้านบาท 
9.4. การทําสญัญาจดัซื >อ  จดัจ้าง  บริการ  เชา่/เชา่ซื >อ ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 1,600 ล้านบาท 
9.5. การทําสญัญาผกูพนัอื$นๆ หรือ พนัธะสญัญา หรือ  เช่น สญัญา หนงัสอืสญัญา ข้อตกลง จดหมาย บนัทกึ

ความจํา ฯลฯ ซึ$งมีระยะเวลา ไมเ่กิน 5 ปี และ/หรือ มีมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
9.6. การอนมุตัิทําสญัญาซื >อขายถา่นหินระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กินกวา่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 

10. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทที$ดินและสว่นปรับปรุงที$ดินราคาตลาด ณ วนัที$ขายอนมุตัิได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท  
11. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิ$งปลกูสร้าง ราคาตลาด ณ วนัที$ขาย อนมุตัิได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
12. การกู้ยมืเงินสทุธิที$เกินยอดสงูสดุที$กําหนดไว้ในงบประมาณหรือที$ประมาณการประจําปีไว้ อนมุตัิได้ไมเ่กิน 

1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี 
13. การทําสญัญาหลกัซึ$งมีมลูคา่ของสญัญาไมเ่กิน 300 ล้านบาท (เช่นสญัญาซื >อเครื$องจกัรสาํหรับธุรกิจถา่นหิน 

และธุรกิจไฟฟา้) 
14. การจดัซื >อที$ดินหรือทรัพย์สนิเพื$อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ$งมมีลูคา่ของทรัพย์สนิไมเ่กิน 300 ล้านบาทและไมไ่ด้ตั >ง

งบประมาณไว้ 
15. การอนมุตักิารลงทนุในธุรกิจร่วมทนุ การจดัตั >งธุรกิจ/บริษัท หรือลงทนุในธุรกิจในเครือรวมถึงการชําระบญัชีไม่

เกิน 600 ล้านบาท 
16. กําหนดและทบทวนอํานาจอนมุตัิที$มอบให้ระดบัผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที$บริหารลงไป 
 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที$บริหาร ทั >งระยะสั >นและระยะ
ปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยทุธ์  มีการตั >งเปา้หมายการปฏิบตัิงานและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื$อ
ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที$บริหารเป็นประจําทกุปี ประธานเจ้าหน้าที$บริหารประเมินผล
การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที$บริหารและผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามลาํดบั โดยใช้เปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินที$เชื$อมโยงกบัแผนกลยทุธ์แผนงานประจําปี และเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที$บริหาร เพื$อ
พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที$เหมาะสม 
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ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
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8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั >ง นางบญุศิริ จารุศิริ ทาํหน้าที$เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที$ตามที$กําหนดไว้
ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ$มเติม (ฉบบัที$ 5) พ.ศ. 2559 เพื$อรับผิดชอบการจดั
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่
คณะกรรมการเกี$ยวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ที$ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที$รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอื$นๆ ตามที$คณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

นางบญุศิริ จารุศิริ สําเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปริญญาโท 
Geological Science, Queen’s University, Canada และปริญญาโท Executive Master of Business (EMBA) จาก Sasin 
Graduate Institute of Business Administration นางบญุศริิผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท ที$จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรอื$น ที$เกี$ยวข้องจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังาน
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยทําหน้าที$เลขานกุารบริษัท ตั >งแตปี่  2551 จนถึงปัจจบุนั 

หมายเหตุ : ข้อมูลและประวติัของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนที$เหมาะสมสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็นนโยบายวา่
คา่ตอบแทนจะต้องอยูใ่นลกัษณะที$เหมาะสมโดยคาํนงึถึงภาระ หน้าที$ ความรับผิดชอบและสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดแรงงาน
และธุรกิจ คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเชื$อมโยงกบัผลปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะคน (Performance-based) เพื$อสร้างแรงจงูใจ
ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจําเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเข้าร่วมประชมุแต่
ละครั >ง สว่นบําเหน็จกรรมการประจําปีจะเชื$อมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลที$จา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น และการจา่ยคา่ตอบแทน
กรรมการจะต้องได้รับการพจิารณาอนมุตัจิากที$ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2559 ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ โดยมกีารพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการแตล่ะ
คณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ   ซึ$งคา่ตอบแทนประจําปี 2559 อตัราลดลงจากปี 2558 
ร้อยละ 10 มีผลตั >งแตเ่ดอืนเมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี > 
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 รายละเอ ียด ประธาน รองประธาน กรรมการ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    

 1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 46,800 41,400 36,000 

 1.2  เบี >ยประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั >ง   
เฉพาะเมื$อเข้าร่วมประชมุ(บาท/ครั >ง) 

23,400 20,700 18,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั >งเฉพาะเมื$อเข้า
ร่วมประชมุ (บาท/ครั >ง) 

28,080 - 21,600 

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั >งเฉพาะเมื$อเข้าร่วม
ประชมุ (บาท/ครั >ง) 

23,400 - 18,000 
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1.   ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ สาํหรับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 
(ก) คา่ตอบแทนรวมที$เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี >ยประชมุและบาํเหน็จกรรมการ เป็นจํานวนเงินรวม

ทั >งสิ >น 34,586,580.00  บาท รายละเอียดดงันี > 

ชื$อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

 

เบี >ยประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

บําเหน็จกรรมการ 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ประธานกรรมการบริษัท 

801,000.00 - - - 1,896,060.00 2,697,060.00 

2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 

757,500.00 199,200.00 - 145,600.00 1,896,060.00 2,998,360.00 

3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

686,000.00 262,080.00 - 112,000.00 1,896,060.00 2,956,140.00 

4. Mr.SudiarsoPrasetio 
กรรมการอิสระ/  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

668,000.00 - 76,000.00 - 1,896,060.00 2,640,060.00 

5. นายสุทศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

686,000.00 266,400.00 - - 1,896,060.00 2,848,460.00 

6. นายระว ิคอศริิ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

686,000.00 - 86,800.00 - 1,896,060.00 2,668,860.00 

7. นายบรรเทงิ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ/ กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

668,000.00 - - 112,000.00 1,896,060.00 2,676,060.00 

8. นายเมธี เอื >ออภิญญกลุ 
กรรมการ 

686,000.00 - - - 1,896,060.00 2,582,060.00 

9. นายองอาจ เอื >ออภิญญกลุ 
      กรรมการ 

444,000.00 - - - 1,896,060.00 2,340,060.00 

10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ   
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

686,000.00 - 76,000.00 - 1,896,060.00 2,658,060.00 

11. นางสมฤดี   ชยัมงคล 
      กรรมการ 

444,000.00 - - - 1,394,053.00 1,838,053.00 

12. นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 
  กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล 

และสรรหา 

486,000.00 - 36,000.00 - - 522,000.00 

  นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
      ประธานกรรมการบริษัท 

234,000.00 - - - 2,464,878.00 2,698,878.00 

  นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ 
     รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

 บรรษัทภิบาลและสรรหา 

230,000.00 - 52,000.00 - 2,180,469.00 2,462,469.00 

รวม  34,586,580.00 
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หมายเหตุ-  
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ และ นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั >งแตว่นัที$ 19 เมษายน 2559                             
    โดยนายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนวาระที$เหลือของนายเกริกไกร จีระแพทย์ 
2. นายชนินท์ วอ่งกุศลกิจ ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 2559 
3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์  ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 2559 
4. นายระวิ คอศิริ ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา มีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 2559 
5. นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ได้รับแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา มีผลตั >งแตว่นัที$ 28 เมษายน 2559 

 
 

(ข) คา่ตอบแทนที$เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ผู้บริหารได้รับคา่ตอบแทนเป็นราย
เดือนและโบนสั ซึ$งเชื$อมโยงกบัผลการดาเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแตล่ะบคุคล 
 
 

หนว่ย : บาท จํานวนราย ปี  2559 จํานวนราย ปี  2558 

เงินเดือนรวม 9 81,247,671.88 7 64,372,653.57 

โบนสัรวม 9 21,685,227.20 7 20,431,355 

รวม  102,932,899.08  84,804,008.57 
หมายเหต:ุ  - ปี 2559 :  ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  Mr.Peter Parry 

นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  นายอภิมขุ  ใต้ฟา้ยงวิจิตร และนาย
เวโรจน์  ลิ >มจรูญ 

-  ปี 2558 :  ผู้บริหาร 7 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  Mr.Peter Parry 
นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  และนางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 

 
 

 
(2) ค่าตอบแทนอ ื�น  

2.1 เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี >ยงชีพ 
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลี >ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี >  
 

(หนว่ย: บาท) จํานวนราย ปี 2559 จํานวนราย ปี 2558 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลี >ยงชีพ 9 3,213,252.00 7 3,645,743.03 

หมายเหต:ุ  - ปี 2559 :  ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  Mr.Peter Parry 
นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  นายอภิมขุ  ใต้ฟา้ยงวิจิตร และนาย
เวโรจน์  ลิ >มจรูญ 

-   ปี 2558 :  ผู้บริหาร 7 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  Mr.Peter Parry 
นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  และนางอดุมลกัษณ์ โอฬาร
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คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทั >ง
บตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครั >งถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ทา่นนั >น
ได้รับการเลอืกตั >งให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนั >นหากกรรมการบริษัท รวมทั >งคูส่มรส   และบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื >อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนั >นก็จะรายงานการซื >อ
ขายหลกัทรัพย์นั >นตอ่ที$ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั >งถดัไปทกุครั >ง การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี > 

 

ชื�อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เพ ิ�ม (ลด) 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 28,946,376 14,435,420  14,510,956 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ           6,488,580              3,244,290  3,244,290 

2. นายรัตน์ พานชิพนัธ์  -   -  -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  -   -  -  

3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  -   -  -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  -   -  -  

4. นายระวิ คอศิริ  -   -  -  
คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 1,200,000  600,000  600,000 

5. นายสทุศัน์ เศรษฐบญุสร้าง 30,188 15,000 15,188 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  15,000 N/A  N/A  

6. นาย Sudiarso Prasetio  -   -  -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  -   -  -  
7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 2,660,000 1,330,000 1,330,000 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  -   -  -  

8. นายเมธี เอื >ออภิญญกลุ           5,436,000               3,408,000  2,028,000 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 645,200                310,000  335,200 

9. นายองอาจ เอื >ออภิญญกลุ           8,998,500               5,084,250  3,914,250 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 3,360,000              1,680,000  1,680,000 

10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 6,074,536   -  6,074,536  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 238,970  N/A  N/A  

11. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ 20,000 N/A N/A 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 13,518  N/A  N/A  
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ชื�อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เพ ิ�ม (ลด) 

12. นางสมฤดี ชยัมงคล 5,255,910              1,431,790  3,824,120 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  -   -  -  

13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  -   -  -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ                 -                  -  -  

14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ -   -  -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 22,000  11,000  11,000 

15. Mr. Peter Parry  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ                 -                  -                  -  

16. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ                 -                  -                  -  

17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 100,000                    54,000  46,000 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ                 -                  -  -  

18. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร              165,000                  110,000  55,000 

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ                 -                  -  -  

19. นายเวโรจน์ ลิ >มจรูญ  -  N/A  N/A  

คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ                 -                  -                  -  

20. นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร  -  N/A  N/A  

     คูส่มรสและบตุรที$ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ                 -                  -   -  
  
 หมายเหต:ุ  จํานวนการถือครองหุ้นสามญัของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพิ$มขึ >นสว่นหนึ$งมาจากที$บริษัทฯ มีการเพิ$มทนุจดทะเบียน

และการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื >อหุ้นสามญั (Banpu-W3) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในระหวา่งปี 2559 
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8.5  บุคลากร  
 (1) จํานวนพนกังานทั >งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 

พนักงานในประเทศ จาํนวนพนักงาน (คน) 
ประเทศไทย 314 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2,829 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 910 
ประเทศออสเตรเลยี 1,473 
ประเทศมองโกเลยี 123 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 
ประเทศสงิคโปร์ 19 
ประเทศญี$ปุ่ น 5 

รวม 5,675 
 

 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2559 คา่ตอบแทนที$เป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทั >งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซยี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร์ และประเทศญี$ปุ่ น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจํานวนทั >งสิ >น  
7,154,546,527.51 บาท  

 

หนว่ย : บาท ปี 2559 ปี 2558 

เงินเดือน 6,058,322,742.11 5,587,166,203.62 

โบนสั 1,096,223,785.40 1,044,792,181.44 

รวม 7,154,546,527.51 6,631,958,385.06 

 
2.2 คา่ตอบแทนอื$น  

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลี >ยงชีพ ปี 2559 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทั >งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซยี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี$ปุ่ น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลี >ยงชีพให้แก่
พนกังาน เป็นจํานวนทั >งสิ >น  46,982,023.31 บาท 

 

หนว่ย : บาท ปี 2559 ปี 2558 

เงินสมทบกองทนุเลี >ยงชีพ 46,982,023.31 39,994,780.17 
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(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที$สาํคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที$ผ่านมา 

- ไมม่ี – 
 

(4) การบริหารบคุคลากรของบริษัท   
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการบริหารงานด้านบคุลากรของบริษัท ด้วยหลกั 3 ประการ คือหลกัความเทา่เทียมกนัของ
พนกังาน (Equal Opportunity) หลกัการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลกัการบริหารและพฒันา
สมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)  นอกจากนี >บริษัทยงัเน้นความสาํคญัในการทํางานร่วมกนัของ
พนกังาน ภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) ไมว่า่จะเป็นความหลากหลายในด้าน เชื >อชาติ  ภาษา วฒันธรรม 
อาย ุ และพื >นที$ปฏิบตัิงาน ฯลฯ  ซึ$งความหลากหลายนี >ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พลงัร่วม และนวตักรรม ซึ$งสง่ผลดีให้แก่
บริษัทฯ 
 
 
แนวทางการบริหาร 

การบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นสว่นสําคญัสว่นหนึ$งในการขบัเคลื$อนให้องค์กรมีความมั$นคงและยั$งยืน บริษัทฯ 
ให้ความสําคญัตอ่การสร้างระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลให้ตอบสนองตอ่การเปลี$ยนแปลงทางธุรกิจ 
โดยยดึหลกัสาํคญั 3 ประการ คือ หลกัความยตุิธรรมและเทา่เทียม หลกัการเชื$อมโยงกบัผลงาน และหลกัการให้
ความสาํคญักบัความสามารถของบคุคล 
การบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ถกูกําหนดขึ >นภายใต้แนวความคิดพื >นฐานสาํคญัวา่ “บคุลากร” เป็น
ทรัพยากรที$มคีณุคา่   ความสาํเร็จขององค์กรนั >นขึ >นอยูก่บับคุลากรที$มีความสามารถและมีพฤติกรรมที$ดี       การให้
โอกาสพนกังานทกุเชื >อชาต ิ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบติัที$เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุ
กระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรบคุคล โดยมุง่เน้นการปฏิบตัิงานด้วยเปา้หมายที$ชดัเจนร่วมกนั จึงถือเป็น
สิ$งสาํคญัและต้องปฏิบติัอยา่งตอ่เนื$อง 

นอกจากนี > เพื$อเสริมสร้างให้บริษัทฯ เติบโตด้วยความมั$นคงอยา่งยั$งยืน บริษัทฯ ได้ปลกูฝังคา่นิยมร่วมหรือ
วฒันธรรมองค์กร “บ้านปสูปิริต” อนัประกอบด้วย นวตักรรม (Innovation) การยดึมั$นในความถกูต้อง (Integrity) 
ความหว่งใยและเอาใจใส ่ (Care) และพลงัร่วม (Synergy) ซึ$งได้กําหนดขึ >นเพื$อให้พนกังานบริษัทฯ ทกุคนยดึถือเป็น
แนวปฏิบตัิทั >งในการทาํงานและชีวิตสว่นตวั 

จากสภาพเศรษฐกิจที$มีความผนัผวนอยา่งมาก จึงนบัได้วา่เป็นช่วงเวลาที$เหมาะสมในการหนักลบัมาปรับปรุง
และพฒันาแนวทางปฏิบตัด้ิานการบริหารทรัพยากรบคุคลในด้านตา่งๆ ให้แข็งแกร่งมั$นคงมากยิ$งขึ >น เพื$อ
เตรียมพร้อมทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ให้ก้าวไปพร้อมกบัสถานการณ์ทางธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ$งการ
เสริมสร้างความแขง็แกร่งและสร้างมาตรฐานด้วย  การนาํเครื$องมือและหลกัทางการบริหารทรัพยากรบคุคลที$
เหมาะสมไปใช้ปฏิบตั ิ
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บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นที$สําคญั (Material Issue) ในการพฒันาทรัพยากรบคุคล และนํามาเป็นสว่น
หนึ$งในแผนกลยทุธ์ขององค์กรและในการบริหารงาน ซึ$งประเด็นสาํคญัเหลา่นี >บางประเด็นยงัคงพฒันาตอ่เนื$องจากปี
ที$แล้ว ได้แก ่

• การบริหารผลงาน 
• การพฒันาทรัพยากรบคุคล 
• การยดึมั$นในวฒันธรรมองค์กร “บ้านปสูปิริต” 

 
 

การบริหารผลงาน 
การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องมีการกําหนดเปา้หมาย และเพื$อให้สามารถบรรลเุปา้หมายได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพนั >น การสร้างตวัชี >วดัเพื$อวดัผลการดําเนินงานเป็นแนวทางที$สาํคญัในการผลกัดนัให้องค์กรมุง่ไปสู่
ความสาํเร็จ ตวัชี >วดัประสทิธิภาพจะต้องสะท้อนผลการปฏิบตัิงานที$เป็นจริง มีความเป็นธรรม และมีมาตรฐาน 
สาํหรับในปีนี >บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารผลงานเพื$อให้เป็นไปตามที$กลา่วข้างต้นดงัตอ่ไปนี > 

o ปรับปรุงเครื$องมือในการบริหารผลการปฏิบติังานของพนกังานโดยเน้นการเสริมสร้างความเป็นมาตรฐาน
สอดคล้อง และนําไปสูเ่ปา้หมายของบริษัทฯ ได้จริง โดยใช้ระบบตวัชี >วดัผลงานหลกั หรือ Key Performance 
Indicator (KPI) ซึ$งพนกังานทกุคนจะกําหนดกิจกรรมและเปา้หมายในการทํางานหลกัๆ ที$สําคญัของตนเอง 
โดยกิจกรรมเหลา่นั >น จะต้องสอดคล้องกบัแผนงานประจําปีและแผนกลยทุธ์ขององค์กร 

o ปรับปรุงมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตัิงานให้มีแนวปฏิบตัิเดียวกนัทั >งองค์กร โดยกําหนดให้ตวัชี >วดั
แตล่ะตวัจะต้องมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อย 1 เกณฑ์จากจํานวน 4 เกณฑ์ ได้แก่ 

-  เกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantity) 
-  เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าของงานและเวลา (Progress and Time) 
-  เกณฑ์ด้านการใช้งบประมาณ (Cost) 
-  เกณฑ์ด้านความถกูต้องและคณุภาพงาน (Accuracy and Quality) 

o กําหนดตวัชี >วดัที$นอกเหนือจากงานของตนเอง ได้แก่ ตวัชี >วดัที$เกี$ยวข้องกบัทกัษะการบริหารผู้ใต้บงัคบับญัชา
และทกัษะความเป็นผู้นํา (Leadership KPI) ให้กบัพนกังานในระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ >นไป โดยมุง่หวงัให้
ผู้จดัการฝ่ายได้ตระหนกัวา่ การบริหารงานในหนว่ยงานนอกจากการบริหารในด้านการทํางานของหนว่ยงาน
แล้ว การเอาใจใสแ่ละดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชายงัเป็นสว่นประกอบหนึ$งที$จะชว่ยพฒันางานในหนว่ยงานให้ดี
ยิ$งขึ >น และตวัชี >วดัที$ผลกัดนัผลสาํเร็จขององค์กรร่วมกนั (Company-agenda KPI) ซึ$งเป็นการกําหนดตวัชี >วดั
ที$มอบให้พนกังานทกุคนและมีเกณฑ์ในการวดัผลเช่นเดยีวกนัทั$วทั >งองค์กร เพื$อให้พนกังานทกุคนได้มีสว่น
ร่วมสาํคญัในการบรรลเุปา้หมายขององค์กร 

เพื$อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน การปรับปรุงทั >งหมดข้างต้นได้
ดําเนินการทั >งในสาํนกังานประเทศไทยและตา่งประเทศเป็นที$เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สาํนกังานในประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศมองโกเลยี ประเทศญี$ปุ่ น และประเทศสงิคโปร์ โดยได้มีการจดัการประชมุทั >ง
การประชมุรวมและแยกเฉพาะหนว่ยงาน เพื$อสื$อสารให้พนกังานทราบและเข้าใจถึงการปรับปรุงอยา่งชดัเจน 
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อ ัตลกัษณ์ของคนบ้านปู (BANPU DNA) 

จากแนวนโยบายในการดาํเนินธรุกิจที$จะมีการขยายตวัทั >งในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ ความ
หลากหลายของประเทศที$จะลงทนุ การเปลี$ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก บริษัทฯ ตระหนกัถึง
ความสาํคญัในการปรับตวัให้สามารถแขง่ขนัได้ในธุรกิจ ทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ มีความสาํคญัในการผลกัดนัให้
บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ บริษัทฯ เลง็เห็นวา่พนกังานของบ้านปจูะต้องมีอตัลกัษณ์ (Identity) ที$สอดคล้องกบัทิศทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะการแขง่ขนัภายนอก จึงได้กําหนดอตัลกัษณ์ของคนบ้านป ู (BANPU DNA) เพื$อเป็น
แนวทางในกําหนดแผนกลยทุธ์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ และสร้างความยั$งยืนของการ
ดําเนินธุรกิจ อนัได้แก ่

-  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถงึ พนกังานมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถที$พร้อมสาํหรับ
การสง่มอบผลงานให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทั >งหมด รวมถงึการสร้างความเชื$อมั$นและความมุง่มั$นที$จะรักษา
คํามั$นสญัญาที$ให้ไว้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

-  ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) หมายถึง พนกังานมคีวามพร้อมในการปรับตวัในสอดคล้องกบั
การเปลี$ยนแปลงและสภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ในอนาคต 
เพื$อเตรียมพร้อมในการปรับเปลี$ยน 

- ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนกังานมีกระบวนการคิด วเิคราะห์ และ
ตดัสนิใจที$สร้างสรรค์ สง่ผลเชิงบวกในการปฏิบตังิานและแก้ไขปัญหา รวมถงึการคํานงึถงึการบรรลผุล
ประโยชน์กบัผู้อื$นร่วมกนั (Win-Win Solution) 

-  ความยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง พนกังานมีความสามารถในการเข้าใจที$มาและเหตผุลในการ
ปรับเปลี$ยนและพฒันา พร้อมและยอมรับที$จะเป็นสว่นหนึ$งในการปรับเปลี$ยนและพฒันา 

-  ความคลอ่งตวัในการเปลี$ยนแปลงสภาพการปฏิบตังิาน (Mobility) หมายถงึ พนกังานมีความพร้อมในการที$
จะปรับเปลี$ยนสภาพการปฏิบติังาน  ไมว่า่จะเป็นเรื$องโครงสร้างองค์กร  การเปลี$ยนสายการบงัคบับญัชา 
การได้รับมอบหมายไปปฏิบตัิงานที$ตา่งประเทศ เป็นต้น  พร้อมที$จะเคลื$อนย้ายตนเองได้ทนัทีที$ได้รับ
มอบหมาย 

บริษัทฯ เห็นวา่อตัลกัษณ์คนบ้านปฯูดงักลา่วนี > จะเป็นสว่นสําคญัให้องค์กรสามารถขบัเคลื$อนตามทิศทางและ
แผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ได้อยา่งยั$งยืน 

 
(5) นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรทกุระดบัให้ได้รับการพฒันาในทกุด้าน ทั >งเรื$องการบริหาร การ
จดัการ (Management) เทคนิคในการปฏิบติังาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology)  ระบบคณุภาพ (Quality) สิ$งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Safety 
and Health) เพื$อให้บคุลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
อนัจะสง่ผลให้บคุลากรของบริษัทฯ ก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสูค่วามเป็น
มาตรฐานสากล (International Standard) 
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ทั >งนี > บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในด้านตา่งๆ ดงันี > 
1. จดัสรรงบประมาณการพฒันาบคุลากร เป็นจํานวน 5% ของเงินเดือนรวมทั >งบริษัทฯ ซึ$งเป็นงบประมาณทั >ง

ในเรื$องการสง่พนกังานไปศกึษาตอ่ ศกึษาดงูานตา่งประเทศ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และการพฒันา
ภายในหนว่ยงาน 

2. จดัให้มีการอบรมพฒันา ตลอดจนมีกิจกรรมตอ่เนื$องเพื$อสง่เสริมให้บคุลากรแสดงออกซึ$งคา่นิยมร่วมบ้านป ู
สปิริต (BANPU Spirit)  ซึ$งประกอบด้วย Innovation, Synergy, Integrity, and Care 

3. ดําเนินการสํารวจ Employee Engagement ของพนกังาน เพื$อพฒันาและปรับปรุงงานในสว่นตา่งๆ ที$
เกี$ยวข้องเพื$อเพิ$มระดบั Employee Engagement 

4. จดัทําแผนและดาํเนินการพฒันาผู้บริหารในทกุระดบัในลกัษณะโปรแกรมตอ่เนื$องรวมทั >งการพฒันา
ผู้บริหารด้วยวิธี One-on-One Coaching เพื$อเตรียมพร้อมกบัความต้องการของธุรกิจตามแผนการเติบโต
ของบริษัทฯ 

5. จดัทําแผนเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลางด้วย Succession Planning เพื$อดําเนินธุรกิจ
ได้อยา่งตอ่เนื$อง 

6. จดัให้มี Competency Profile ในแตล่ะตําแหนง่งาน เพื$อเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบติังานตามที$คาดหวงั 

7. จดัทําแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ให้กบัผู้บริหารระดบักลางขึ >นไป 
8. จดัให้มี Career Management System เพื$อให้พนกังานสามารถวางแผนการพฒันาความสามารถของ

ตนเองได้ตรงกบัความต้องการ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที$การงานของบคุลากรในองค์กรมากยิ$งขึ >น 
9. จดัให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ขา่วสารทางด้านคณุภาพ สิ$งแวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

ให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัที$กําหนดไว้ และรองรับกบัระบบคณุภาพมาตรฐาน 
10. ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรในบริษัทฯ ศกึษาและเรียนรู้ระบบงานบางสว่นด้วยตนเอง ผา่นระบบ 

E-Training  
11. สนบัสนนุให้ผู้บริหาร และพนกังาน แบง่ปันประสบการณ์และความรู้ผา่น Knowledge Sharing Session 

เพื$อเป็นการฝึกฝนศกัยภาพของตวัเอง และความรู้ได้รับการถา่ยทอดไปยงัผู้อื$น  
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9.   การกาํกับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทยดึมั$นในหลกัการบริหารจดัการที$มีระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการที$ดีเป็นปัจจยั
สาํคญั โดยกําหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั >งแต่ปี 2545 นโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจฉบบัที$ใช้อยูปั่จจุบนัเป็นฉบบัที$ 2 ซึ$งมีการปรับปรุงในปี 2548 และประกาศใช้ในปี 
2549 โดยจดัทําเป็นฉบบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนมุตัินโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจที$มีการปรับปรุงใหมเ่พื$อให้มคีวามทนัสมยัเหมาะสมกบั
สถานการณ์ และให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที$เปลี$ยนแปลงไป และครอบคลมุแนวปฏิบตัิอนัเป็นสากลมากขึ >น ทั >งนี >เพื$อใช้อ้างอิงและ
ถือเป็นแนวปฏิบตัิสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน นอกจากนั >นในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย
การรับข้อร้องเรียนและและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) และสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption's : CAC) และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชนั  
 บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสทิธิภาพในการนาํนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตัิในองค์กร โดยใช้ Key 
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ$งองค์ประกอบของวฒันธรรม
องค์กรในสว่นของการยดึมั$นในความถกูต้อง (Integrity) เป็นตวัชี >วดั โดยผลการประเมินทั >งที$มีการจําแนกตามระดบั
พนกังานและจําแนกตามสถานที$ปฏิบตัิการอยูใ่นเกณฑ์ที$นา่พอใจ 
 
การจัดทาํนโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไว้เป็นแนวทางในการดําเนินการให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยยดึหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที$ด ี และแนวปฏิบตัิที$ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ$งประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที$ 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
หมวดที$ 2   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
หมวดที$ 3   บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที$ 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
หมวดที$ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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การสื�อสารนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
 ด้วยความมุง่มั$นที$จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื$องการกํากบัดแูลกิจการที$ดีและจริยธรรม
ธุรกิจที$กําหนดไว้  
 ในปี 2559 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ$งมุง่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื$อนาํไปสูก่ารปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื$อสารไปยงัพนกังานใน
ทกุระดบัขององค์กรด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี > 

1. จดัให้มีการอบรมหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดใีนหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหมข่องบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื$อง 
และมีการทดสอบความรู้ในเรื$องการกํากบัดแูลกิจการที$ดีผา่นระบบ e-learning  

2. จดักิจกรรม CG Play Your Part กิจกรรมที$สื$อสารให้พนกังานเข้าใจถงึนโยบายการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) และ นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy)  

3. นําเสนอบทความเกี$ยวกบัแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื$นๆ ในอาเซียน 
ในชื$อคอลมัน์ CG of the month ใน Banpu insight วารสารภายในของบริษัทฯ ที$ออกเป็นรายไตรมาส และ
เผยแพร่ไปยงัทกุประเทศที$บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุ รายละเอียดของบทความที$ได้นาํเสนอ มีดงันี > 

o บทบาทคณะกรรมการกบัการมีบรรษัทภิบาลที$ดี  

o การมีสว่นร่วมในการตอ่ต้าน การทจุริตคอร์รัปชั$น 

o การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ที$มจีริยธรรม เป็นมืออาชีพ และมีความโปร่งใส 

o แนะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี (Corporate Governance Code) ฉบบัปรับปรุงใหม ่

4. จดังาน “CG Day” เป็นกิจกรรมที$จดัขึ >นเพื$อสง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานในทกุระดบัได้ตระหนกัถึง
ความสําคญัของการมีจริยธรรมในการดาํเนิธุรกิจพร้อมกบัการยดึมั$นและยืนหยดัอยูบ่นความถกูต้อง โดยปี 
2559 ได้นําเสนอแนวความคิด “CG Play Your Part ”  โดยเน้นถึงการสร้างความเข้าใจและการมสีว่นร่วม
ของพนกังานในการตอ่ต้านคอร์รัปชนั ตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัที$บริษัทฯได้ประกาศใช้ (Anti-
Corruption Policy) 

5.  การทําข้อตกลงร่วมกนัของผู้บริหารและพนกังานที$เป็นตวัแทนจากแตล่ะหนว่ยธุรกิจที$จะมีแนวปฏิบตัิเป็น
มาตรฐานเดียวกนัในเรื$องการตอ่ต้านคอร์รัปชนัขององค์กร 

  
จากความมุ่งมั�นในการกาํกับดแูลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังนี 5 
 ด้วยความมุง่มั$นในการกํากบัดแูลกิจการและการขบัเคลื$อนธุรกิจบนพื >นฐานของการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้
สว่นเสียทกุภาคสว่นอยา่งสมดลุ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานทั >งภายในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกให้อยูใ่นรายชื$อสมาชิกกลุม่ดชันี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI 
โดยได้คะแนนสงูสดุในกลุม่อตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ตอ่เนื$องเป็นปีที$สาม นอกจากนี > บริษัทฯ ยงัได้รับ
การคดัเลอืกให้เป็นหนึ$งในรายชื$อหุ้นยั$งยืนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Thailand Sustainability Investment) ซึ$งเป็นกลุม่หุ้น
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ที$มีความโดดเดน่ด้านการจดัการสิ$งแวดล้อม สงัคมและบรรษัทภิบาล (Environment Social Governance: ESG) ทั >งนี > 
รายละเอียดของรางวลัดงักลา่ว สามารถศกึษาเพิ$มเติมได้ในหวัข้อที$ 10. เรื$องความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
การจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ซึ$งประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก ่

หมวดท ี�  1 สิทธ ิของผู้ถอืห ุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล
อยา่งชดัเจนที$กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สทิธิในการได้รับสารสนเทศ
ที$เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที$เหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนในที$ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื$อตดัสนิใจในการเปลี$ยนแปลงนโยบายที$สําคญัของบริษัทฯ สทิธิในการเลอืกตั >งและถอด
ถอนกรรมการ สทิธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั >งผู้สอบบญัชี และสิทธิในสว่นแบ่งผลกําไร 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอาํนวยความสะดวก โดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศที$ครบถ้วน 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุ หรือ
มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ$งเข้าร่วมประชมุ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ$งเป็นผู้ออกเสยีงแทนในกรณีที$ไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ รวมทั >งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั >งคาํถามได้อยา่งเทา่
เทียมกนั     

 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  เมื$อวนัที$ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลั
พารากอน 3 ชั >น 5  ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที$ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   โดยมี
กรรมการครบทั >ง 13 คน เข้าร่วมในการประชมุ  ในปี 2559 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั ซึ$งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าและแสดงไว้ที$  

www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm.  ก่อนวนัประชมุ  30 วนั  รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้นําไป
ไว้ที$เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และให้ผู้ ถือหุ้นมโีอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นวา่การบนัทกึมตกิารประชมุ
ไมถ่กูต้องภายใน 30 วนั  หลงัจากที$ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สาํหรับการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเรื$องเพื$อ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอชื$อบคุคลเพื$อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการโดยได้ประกาศผา่นไปยงั
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื$อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื$องระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 
2558 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที$ www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm.  ระบถุึง
ขั >นตอนและวิธีการในการพิจารณาที$ชดัเจนและโปร่งใส ซึ$งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชมุหรือเสนอชื$อบคุคลเพื$อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  

 
หมวดท ี�  2 การปฏิบัต ิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเท ียมกัน 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอยา่ง
ครบถ้วนเพยีงพอและทนัเวลาเพื$อการตดัสนิใจบริษัทฯได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทั >งข้อมลูประกอบการประชมุตาม
วาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนประชมุ โดยในแตล่ะวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการ
ประชมุมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 13 คน ซึ$งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการ
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บรรษัทภิบาลและสรรหาและประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี 
และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากสํานกังานกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วย 

 ประธานในที$ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสยัตา่งๆ ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานที$ประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเหน็
และขอคําอธิบายเกี$ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี >คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัทํารายงานการ
ประชมุให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วนันบัจากวนัประชมุเพื$อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายในภายใน 30 วนั 

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ในปี 2559 มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัที$ 19 เมษายน 2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลั
พารากอนฮอลล์ 3 ชั >น 5 เลขที$ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   โดยมีกรรมการครบทั >ง 13 คน
เข้าร่วมในการประชมุ ทั >งนี >การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 1,120 ราย 
และผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 997 ราย รวมทั >งหมดเป็นจํานวน 2,117 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 950,435,909 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 36.81 ของจํานวนหุ้นที$จําหนา่ยได้แล้วทั >งหมดจํานวน 2,581,878,550 หุ้น 

การเยี$ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยี$ยมชมกิจการอยา่งต่อเนื$องและพบปะผู้บริหารเพื$อความเข้าใจในธรุกิจและติดตาม
ความเป็นไปในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2559 มีการเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเยี$ยมชมโรงไฟฟา้บีแอลซีพี จ.ระยอง จํานวน 
80 คน ในวนัศกุร์ที$ 3 มิถนุายน 2559 

 
หมวดท ี�  3 บทบาทของผู้ม ีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุง่มั$นที$จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีสว่นได้เสยีไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี > หนว่ยงาน
รัฐบาล ชมุชนที$บริษัทฯ ตั >งอยู ่ตลอดจนสงัคมสว่นรวม โดยได้กําหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจเพื$อเป็นแนวปฏิบตัิสําหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพื >นฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั 
มีหลกัปฏิบติัที$สาํคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบติัตอ่
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี > คูแ่ขง่ทางการค้า และสงัคมสว่นรวม โดยกําหนดให้เป็นหน้าที$และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที$จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามแนวทางที$กําหนดไว้อยา่ง
เคร่งครัด ทั >งนี > เพื$อให้ความมั$นใจวา่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบติัด้วยด ี 

บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มชี่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจซึ$งครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีได้
ทกุกลุม่ โดยจดัให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่าน website ของบริษัท ในหวัข้อ Corporate Governance โดยใช้ชื$อ 
GNCSecretariat@banpu.co.th โดยมีการติดตามอยา่งสมํ$าเสมอ โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาเป็นรายไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี นอกจากนี >ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย
การรับข้อร้องเรียนและและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื$อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ที$ร้องเรียน
และสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที$มคีวามโปร่งใส    หลงัจากที$ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้มี
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นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ$งเป็นนโยบายในการปกป้องผู้
แจ้งเบาะแสในการกระทําผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจดัการกบัเรื$องที$มีการร้องเรียนวา่อาจเป็นการกระทําผิด 

  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั หลงัจากที$ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้
มีนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชั$น ตามที$บริษัทฯ ได้รับมติรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC) ตั >งแตปี่ 2553  

นอกเหนือจากนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั$นแล้ว  บริษัทฯ ยงัได้กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ เกี$ยวกบัการให้และ
รับสินบน รวมถึงการให้ของขวญัและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที$ปรากฏในคูม่ือ ดงันี > 

3.4  การให้และรับสนิบน  
(1) ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ที$ปรึกษา 

และผู้ที$บริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย  
(2) ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ตอ่เจ้าหน้าที$ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื$นใดเพื$อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที$มิชอบ  
3.5  ของขวญัและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ  

(1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลี$ยงการให้หรือรับของขวญัหรือของกํานลัใดๆ จากคูค้่า หรือผู้ที$บริษัทฯ 
ทําธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ที$เหมาะสม และไมเ่กี$ยวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

(2) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลี$ยงการให้หรือรับการเลี >ยงรับรองในลกัษณะที$เกินกวา่ปกติจากบคุคลที$
บริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย 

โดยในปี 2559 บริษัทได้มกีารสื$อสารทําความเข้าใจนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้กบัผู้บริหารและพนกังานจาก
หนว่ยธุรกิจตา่งๆ เพื$อให้เกิดแนวปฏิบตัิที$เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทั$วทั >งองค์กรและยงัได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
พนกังานในการกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมกนั (Commitment) ในเรื$องการตอ่ต้านคอร์รัปชนัขององค์กรด้วย 

 

พนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จที$มีคณุคา่ยิ$ง จึงกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัตอ่
พนกังานไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที$จะให้การปฏิบติัที$เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทั >งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแตง่ตั >ง โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่
ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ บริษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ$งแวดล้อม
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื$อปอ้งกนัการสญูเสยีชีวิตจากอบุตัิเหต ุ ปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื$องจาก
การทํางาน  

 บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของ
บริษัทฯ โดยยดึหลกัสาํคญั 3 ประการ คือ 

 (1)   หลกัความยติุธรรมและเทา่เทียม (Equitability)  
 (2)   หลกัผลงาน (Performance Based)  
 (3)   หลกัความสามารถ (Competency Based)  
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 จากการเปลี$ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที$ในการพฒันาพนกังานให้มีความพร้อม 
และสามารถปรับตวัตอ่การเปลี$ยนแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุน่ คลอ่งตวั (Flexibility) พร้อมปฏิบตัิงานในทกุ
พื >นที$และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที$ถกูต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติใน
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ$งกวา่ระดบัการบงัคบับญัชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุง่สร้างให้บคุลากรของบริษัท 
เป็น  “ผู้ยึดมั�นในจิตวิญญาณบ้านปูสปิริต” และเป็น  “พนกังานมืออาชีพ”  โดยถือปฏิบตัิ และให้โอกาสพนกังานทกุ
ชนชาติ เชื >อชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เรามุง่มั$นปฏิบตัิงานภายใต้วิสยัทศัน์ และเปา้หมายที$
ชดัเจนร่วมกนั หลอ่หลอมรวมกนัเป็นหนึ$งเดียวอยา่งแขง็แรง โดยผกูพนัและยดึมั$นกนัด้วยวฒันธรรมร่วม “Banpu Spirit” 
ซึ$งได้แก่  

 

 1.  นวตักรรม (Innovation)  

 2.  ยดึมั$นในความถกูต้อง (Integrity)  

 3.  หว่งใยและเอาใจใส ่(Care)  

 4.  พลงัร่วม (Synergy)   

  

 บริษัทฯ มีนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานที$สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัททั >งในระยะสั >นและระยะยาว 
และยดึมั$นในการให้ผลตอบแทนที$เป็นธรรมแก่พนกังาน ทั >งด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื$นที$
เชื$อมโยงกบัการสร้างมลูคา่เพิ$มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคูก่บั
การเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งเต็มศกัยภาพอยา่งทั$วถึงและสมํ$าเสมอ  
บริษัทฯ ได้จดัตั >งคณะกรรมการประเมินคา่งาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพฒันาองค์กร 
(Organization Development Committee) และสนบัสนนุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (Compensation 
Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) อยา่งใกล้ชิด เพื$อ
ความโปร่งใสและขบัเคลื$อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสูอ่นาคตได้อยา่งมั$นคงและยั$งยืน  

 

ลูกค้า 

 บริษัทฯ มีความมุง่มั$นที$จะแสวงหาวิธีการที$จะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ยิ$งขึ >นตลอดเวลา โดยกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัตอ่ลกูค้าไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ที$จะยดึมั$นในการรักษาและ
ปฏิบตัิตามสญัญาที$ทําไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยการสง่มอบสินค้าและให้บริการที$มคีณุภาพ ตรงตามความ
คาดหมายของลกูค้าในราคาที$เป็นธรรม การให้ข้อมลูขา่วสารที$ถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ การปฏิบติัตาม
เงื$อนไขตา่งๆ ที$มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที$ให้ลกูค้าร้องเรียนเกี$ยวกบัคณุภาพ 
ปริมาณ ความปลอดภยัของสนิค้าและบริการ รวมถึงการให้คําแนะนําเกี$ยวกบัวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้
มีประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ นอกจากนี > ยงัเน้นถึงการรักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพื$อ
ประโยชน์โดยมิชอบ 
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คู่ค้า/เจ้าหนีL 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบติัตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี >อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม คํานงึถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และตั >งอยูบ่นพื >นฐานของการได้รับผลตอบแทนที$เป็นธรรมตอ่ทั >งสองฝ่าย หลกีเลี$ยงสถานการณ์ที$ทาํให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั >งปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาที$ตกลงกนัไว้  

 

คู่แข่งทางการค้า 

 สาํหรับคูแ่ขง่ทางการค้า บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ที$
จะปฏิบติัตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเกี$ยวกบัหลกัปฏิบตัิการแขง่ขนั
ทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยดึมั$นในการดําเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที$กําหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ในปีที$ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื$องที$เกี$ยวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 

ชุมชนและสังคม 
 บริษัทฯ มีนโยบายที$จะดําเนินธุรกิจที$เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุง่สร้างสมดลุระหวา่งการ
เติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ$งแวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที$จะยดึมั$น
ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที$ดี ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัที$เกี$ยวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มั$นที$จะใช้ความพยายามอยา่ง
ตอ่เนื$องที$จะดําเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทั >งที$ดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กร
พฒันาเอกชนตา่งๆ  นอกจากนี >บริษัทฯ ได้ดาํเนินการตามนโยบายการพฒันาที$ยั$งยืน (Sustainable Development 
Policy) เพื$อใช้เทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กบัมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานเรื$องภาวะโลกร้อน (Green 
House Effect) รวมถงึการกําหนดแนวทางการปฏิบตัิให้เกิดประสทิธิผลในการดาํเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ$งแวดล้อม ซึ$งครอบคลมุการบริหารจดัการความเสี$ยงอนัเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ ที$จะเกิดตอ่พนกังาน  พนัธมิตรทางธุรกิจ สงัคม  สิ$งแวดล้อม  และชมุชนที$บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจอยู ่  และเพื$อ
สนบัสนนุนโยบายข้างต้น  บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility)  
หรือ ซีเอสอาร์ (CSR) โดยตลอดระยะเวลากวา่สามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมที$มีสว่น
สร้างสรรค์สงัคมอยา่งสมํ$าเสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึ$งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื$อใช้ดําเนินกิจกรรม CSR 
ทั >งในระดบัท้องถิ$นและระดบัองค์กรอยา่งตอ่เนื$อง ทั >งนี >รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ในประเทศที$บริษัทฯ เข้าไปดาํเนิน
ธุรกิจด้วย ทกุโครงการซเีอสอาร์ดําเนินงานด้วยความเชื$อที$วา่ “พลงัความรู้ คือ พลงัแหง่การเปลี$ยนแปลงและพฒันา” ซึ$ง
เน้นการสง่เสริมและพฒันา “การเรียนรู้”  ในหลากหลายด้านให้แก่กลุม่เปา้หมายหลกัของกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ 
ซึ$งได้แก่ เด็กและเยาวชน ที$จะเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้เติบโตอยา่งยั$งยืนในอนาคต  
นอกจากนี > บริษัทฯ ได้ดําเนินการปลกูฝังจิตสํานกึของพนกังานทกุระดบัให้มคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงัและ
ตอ่เนื$อง  เพื$อให้เป็นวฒันธรรมองค์กรที$ดตีลอดไป โดยมเีปา้หมายสงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเตบิโตอยา่งยั$งยืน โดยใช้
หลกัการ “ทําด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพื >นฐานของความ  “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เต็มใจ”  
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ช่องทางในการตดิต่อบริษัท  

ผู้ มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื$อสารกบับริษัทฯ ได้ดงันี > 
ที$ตั >งสาํนกังานใหญ่  : ชั >น 27 อาคารธนภมูิ เลขที$ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั       

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์ : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696-8 
Web Site : www.banpu.com 
เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์  0-2694-6825  e-mail : bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2694-6747  e-mail : investor@banpu.co.th 
ฝ่ายสื$อสารองค์กร : โทรศพัท์  0-2694-6923  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

 

หมวดท ี�  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์  

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสาํคญัที$จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังาน บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงกําหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบตัิสําหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี$ยงการทํารายการที$เกี$ยวโยงกบัตนเองที$อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และในกรณีที$จําเป็นต้องทาํรายการดงักลา่วต้องกระทําโดยมรีาคาและเงื$อนไขเสมือน
การทํารายการกบับคุคลภายนอก และกรรมการหรือพนกังานที$มีสว่นได้เสยีในรายการนั >น จะต้องไมม่ีสว่นในการ
พิจารณาอนมุตัิ   หากรายการใดเข้าขา่ยเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที$เกี$ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด   

 นอกจากนี > คณะกรรมการยงักําหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมลูที$ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจที$แข่งขนักับบริษัทฯ หรือธุรกิจที$เกี$ยวเนื$อง รวมทั >งไม่ใช้ข้อมลูภายใน
เพื$อประโยชน์ของตนในการซื >อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื$นเพื$อประโยชน์ในการซื >อขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในกรณีที$ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที$เกี$ยวกบัข้อมลูที$ยงัไม่ได้เปิดเผย
ตอ่สาธารณะและอยูร่ะหว่างการเจรจา ซึ$งงานนั >นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื$อนไหว
ของราคาหุ้ นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั >นจะต้องทําสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality 
Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
2.  การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 

  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทั >งทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินที$เกี$ยวกบั
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที$ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ$าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถงึ
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที$แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั >งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดย
จดัให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที$เกี$ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของสาํนกังานคณะกรรมการ
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กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเคร่งครัด  นอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมลูตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จดัให้มกีารสื$อสารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผา่นช่องทางอื$นๆ โดยมีหนว่ยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที$สื$อสารโดยตรงกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทั >งในและ
ตา่งประเทศ ในขณะที$หนว่ยงานสื$อสารองค์กรทําหน้าที$เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
ประชาชนทั$วไปผา่นสื$อมวลชนและสื$ออื$นๆ ทั >งในและตา่งประเทศเช่นเดียวกนั 

 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการนําเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุตา่งประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายยอ่ย 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และสื$อมวลชน ดงันี > 

 

ลาํดับ การเปิดเผยและการนําเสนอข้อมูล  จาํนวนครั 5ง 

  1. พบนกัลงทนุตา่งประเทศ  (Road Show) 2 
  2. พบนกัลงทนุในประเทศ  (Local Road Show) 4 
  3. จดัแถลงผลการดาํเนินงานประจําไตรมาสและประจําปี (Analyst Meeting)   4 

  4. ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ" (Opportunity Day) เพื$อแถลงผลการ
ดําเนินงานประจําไตรมาส 

4 

  5. การพบนกัลงทนุทั >งในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 42 
  6. การให้ข้อมลูนกัลงทนุผา่น Conference call 17 
  7. การสมัภาษณ์ผู้บริหาร 12 
  8. จดัแถลงขา่วแก่สื$อมวลชน (Press Conference) เพื$อชี >แจงผลประกอบการ 2 
  9. การเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Press Release)  เพื$อชี >แจงผลประกอบการและ

กลยทุธ์ธุรกิจ 
16 

10. การจดักิจกรรมสาํหรับสื$อมวลชน และเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์เกี$ยวกบัโครงการ
เพื$อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

26 

11. การนําผู้ ถือหุ้นและนกัวิเคราะห์เข้าเยี$ยมชมกิจการ 1 
12. การจดันิทรรศการ 3 

 

  นอกจากนี > ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที$ www.banpu.com เพื$อให้ผู้มี
สว่นได้เสยีกลุม่อื$นๆ ได้รับรู้ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมและทั$วถึง   ผู้สนใจสามารถติดตอ่สอบถามหรือขอข้อมลูตา่งๆ จาก
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที$โทรศพัท์หมายเลข  02-6946699   02-6946747  โทรสาร 02-2070697  
หรือ e-mail: investor_relations@banpu.co.th 
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หมวดท ี�  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  หน้าที�  ความรับผิดชอบและภาวะผู้น ําของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดหน้าที$ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ตั >งแตปี่ 2552 ชื$อวา่ "แนวปฏิบตัิ
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552"  มีการปรับปรุง 3 ครั >ง  ในปี 2554 ปี 2555 และ 
ปี2557 ตามลาํดบั การปรับปรุงเพื$อให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวทางบรรษัทภิบาล 
แนวปฏิบตัิดงักลา่วระบถึุง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิทั$วไปของกรรมการบริษัท 
คณุสมบติักรรมการอิสระ ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน  วาระการดาํรงตาํแหนง่และการพ้นจากตําแหนง่  อํานาจ
หน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคญัในการกําหนด วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึ$งเป็นเปา้หมายหลกัในการดําเนิน
ธุรกิจอยา่งยั$งยืนขององค์กร ติดตาม ดแูลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมาย  คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้มีการทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กร อยา่งน้อยทกุ 5 ปี เพื$อแนใ่จวา่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจตาม
เปา้หมายหลกัเพื$อการพฒันาอยา่งยั$งยืนตามที$วางไว้ 

 เพื$อรองรับการกําหนดวิสยัทศัน์พนัธกิจขององค์กรซึ$งเป็นเปา้หมายหลกั  คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
ได้ร่วมกนัจดัทําทศิทางการดําเนินธุรกิจ  แผนกลยทุธ์ระยะยาวทกุๆ รอบ 5 ปีอยา่งตอ่เนื$องมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี 
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั >งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที$บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจ พฒันาและ
นํากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ  ทั >งนี > ได้กําหนดอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที$บริหารไว้อยา่งชดัเจน  
นอกจากนั >นประธานเจ้าหน้าที$บริหารกระจายอํานาจการบริหารให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาของหนว่ยธุรกิจตา่งๆ ใน
ประเทศไทย และหนว่ยงานในตา่งประเทศ โดยใช้ตารางอาํนาจอนมุตัิ (Delegation of Authority)  

 นอกจากการดแูลติดตามให้บริษัทดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทให้
ความสาํคญัในเรื$องการดําเนินธุรกิจที$เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นรูปธรรม และการได้มาซึ$งความสาํเร็จ
นั >นต้องอยูภ่ายใต้หลกัการการกํากบัดแูลกิจการที$ดี     คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือ
จริยธรรมธุรกิจ ที$กําหนดเป้าหมายไว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถงึอดุมการณ์ คา่นิยมหลกัการ และข้อพงึปฏิบติัเพื$อให้เกิด
ความชดัเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็นคําแนะนําสาํหรับพนกังานที$ชดัเจน
วา่สิ$งใดควรปฏิบตัิ สิ$งใดควรละเว้นการปฏิบติั ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัที$บริษัทฯคาดหวงัและยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานที$ต้องเกี$ยวข้องกบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี > คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และสงัคม
สว่นรวม ซึ$งสอดคล้องกบัแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที$กําหนดทําให้เกิดการปฏิบตัิที$เป็นรูปธรรมมากยิ$งขึ >น 

 บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าที$และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที$จะต้องรับทราบทาํ
ความเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที$กําหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ พนกังานทกุคนต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมบริษัท มีการประชาสมัพนัธ์ด้วยการทาํเอกสารเผยแพร่
จดักิจกรรมเพื$อสร้างความเข้าใจอยา่งตอ่เนื$องตลอดทั >งปี เพื$อให้พนกังานของบริษัทฯ ทั >งในประเทศและตา่งประเทศ
รับทราบและเข้าใจถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิตามคูมื่อจริยธรรม   บริษัทฯ ผู้บริหารระดบัสายงานในองค์กรต้องดแูล
รับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และสง่เสริมให้ปฏิบตัติามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่ง
จริงจงั และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งที$ดี 
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  นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัที$กําหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนกังาน
ร่วมกนักําหนดคา่นิยมร่วมขององค์กร (Banpu Spirit) ประกอบด้วย Integrity Innovation Care และ Synergy  เพื$อ
เสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที$ดีร่วมกนั สาํหรับพนกังานทกุระดบัทั >งในและตา่งประเทศ 

 
2.  การกาํหนดและติดตามแนวทางกลยทุธ์ เพ ื�อการพ ัฒนาท ี�ยั�งยนื 
 จากแนวทางที$ได้คําแนะนําจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะจดัทํา และนําเสนอทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
แผนกลยทุธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัรากําลงัพลประจําปี เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งเต็มที$เพื$อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนั
ก่อนที$จะพิจารณาอนมุติั 
 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกนัเพื$อจดัทําแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจสาํหรับปี 
2560 – 2563  เพื$อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองตอ่การเปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  มีการ
ประเมินความเสี$ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดําเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ ที$จะเกิดขึ >น
ในอนาคต   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัใินหลกัการแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจสาํหรับปี 2560 - 2563 ของ
บริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั >งที$ 13 เดือนธนัวาคม 2559 
 การกําหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัท ใน  5 ปี ข้างหน้า ใช้การพฒันาที$ยั$งยืน โดยเน้นเรื$อง การสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั  การเพิ$มมลูคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี และการปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลี$ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรมที$เปลี$ยนแปลงไปเป็นกรอบในการทําแผนกลยทุธ์  การติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงาน จะถกูบรรจุ
เป็นวาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน   ในเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการบริษัทจะให้ฝ่ายบริหาร
ทบทวนแผนประจําปี และแผนกลยทุธ์ว่าเป็นไปตามแผนที$วางไว้หรือไม ่  โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนาํ หรือ
ข้อคิดเห็นในกรณีที$ต้องมีการปรับปรุง หรือแก้ปัญหา 
  

3.  การถ่วงดุลของกรรมการท ี�ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจํานวนกรรมการที$เหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจบุนัมจํีานวน
กรรมการ 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที$เป็นผู้บริหารจํานวน 2 คน กรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 คน และมีกรรมการ
อิสระจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33   

ในปีที$ผา่นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั >งในด้าน
สดัสว่นของกรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหารและกรรมการที$เป็นอิสระแล้ว เห็นวา่สดัสว่นกรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหารมีความ
เหมาะสมแล้ว   

 

4.  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที$บริหาร โดยมีบทบาท 
อํานาจ และหน้าที$ที$แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื$อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบัดแูลกิจการที$ดี 
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5.  การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มกีารประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั >ง ซึ$งกําหนดไว้ลว่งหน้าในทกุวนัพฤหสับดี
สดุท้ายของเดือน และมีการประชมุพิเศษเพิ$มตามความจําเป็น ในการประชมุมกีารกําหนดวาระการประชมุที$ชดัเจน มี
เอกสารประกอบการประชมุที$ครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื$อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ การจะเพิ$มวาระการประชมุภายหลงัการ
จดัสง่เอกสารจะทําได้เฉพาะเรื$องที$มีเหตผุลความจําเป็นมากเทา่นั >น และต้องได้รับการอนมุตัจิากประธานกรรมการ
บริษัท การประชมุแตล่ะครั >งใช้เวลาประมาณสามชั$วโมงครึ$ง กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่ง
เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที$ได้จากที$ประชมุ ในกรณีที$กรรมการผู้ มีสว่น
ได้เสยีอยา่งมีนยัสาํคญัในเรื$องที$กําลงัพิจารณาต้องออกจากการประชมุระหวา่งการพิจารณาเรื$องนั >นๆ บนัทกึการประชมุ
จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากที$ผา่นการรับรองจากที$ประชมุแล้วจะมีการลงนามรับรองความถกูต้องของ
เอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เอกสารที$จดัเก็บจะมีทั >งบนัทกึการ
ประชมุซึ$งถกูจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบแฟม้เอกสารที$เป็นต้นฉบบั และการสแกนต้นฉบบัเพื$อความสะดวกสาํหรับกรรมการ
และผู้ที$เกี$ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ และการจดัเก็บเป็นแฟม้อิเลก็ทรอนิกส์ ซึ$งจะรวมถึงเอกสารที$ประกอบวาระการ
ประชมุด้วย บนัทกึการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามารถอ้างองิย้อนหลงัได้อยา่งน้อย 5 ปี และมีระบบการ
จดัเก็บที$ปลอดภยัจากการเปลี$ยนแปลงเนื >อหาข้อมลู และความเสี$ยงจากภยัพิบตัติา่งๆ 

 
6. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงินที$ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานงบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ >นตามมาตรฐานการบญัชีที$รับรองทั$วไปใน
ประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที$เหมาะสมและถือปฏิบตัสิมํ$าเสมอ ซึ$งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี
จะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที$ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจํา ในการจดัทํารายงานงบการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเน้นยํ >าให้ผู้จดัทําใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทั >งมกีารเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดูแลเกี$ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับเรื$องนี >ได้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ$งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี >แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 เป็น
รายงานที$ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื$อถือได้ 

 
7.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที$ครอบคลมุทกุด้าน ทั >งด้านบญัชีและการเงิน ด้านการ
บริหารการดแูลทรัพย์สนิ การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที$เกี$ยวข้อง และมีกลไก
การตรวจสอบถ่วงดลุที$มีประสทิธิภาพเพียงพอในการปกปอ้งรักษาผู้มีสว่นได้เสยี ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ กํากบัดแูลให้สาํนกังานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มั$นใจ
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ได้วา่ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื$อนธุรกิจที$เติบโตและยั$งยืน สาํนกังาน
ตรวจสอบภายในทําหน้าที$สอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานสําคญั ครอบคลมุ
หนว่ยงานธุรกิจและหนว่ยงานสนบัสนนุ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี$ยวกบัระบบการควบคมุภายใน การบริหาร
ความเสี$ยง เพื$อพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลศิ ให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจที$เปลี$ยนแปลงรวดเร็ว 

 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร สว่นของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการที$เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน 
จากกรรมการทั >งคณะจํานวน 12 คน  
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มคีณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการยอ่ยชดุเดิมมวีาระการดาํรงตาํแหนง่
คราวละ 3 ปี นบัตั >งแตเ่ดือนเมษายน 2559 และจะสิ >นสดุวาระการดาํรงตําแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2562 
 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดงันี > 
1. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายรัตน์   พานิชพนัธ์ กรรมการ  
3. นายสทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหนง่ 3 ปี นบัตั >งแต ่ เดือนเมษายน 2559 และจะสิ >นสดุวาระการดาํรง
ตําแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 
โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมคีวามรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การด้านบญัชีหรือการเงิน โดยมีนายรัตน์ 
พานิชพนัธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที$มีความรู้ ความเชี$ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
ถกูต้องและความนา่เชื$อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  
 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั >งที$ 5/2558 เมื$อวนัที$ 11 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตั >งนายวรวิทย์ วรุตบางกรู 
ให้ดํารงตาํแหนง่หวัหน้าสาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตั >งแตว่นัที$ 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กวา่ 13 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทั >งเป็น
ผู้ที$มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 
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 อํานาจหน้าที$ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที$รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน  ระบบการบริหารความเสี$ยง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที$เกี$ยวข้อง 
และจดัทํารายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื$ออนมุตัิ หรือเพื$อเสนอตอ่ที$ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่
กรณี ดงันี > 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที$เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั >งบคุคลซึ$งมีความเป็นอิสระเพื$อทําหน้าที$เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั >งเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั >ง 

5. พิจารณารายการเกี$ยวโยงกนัหรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั >งนี >เพื$อให้มั$นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ$งรายงานดงักลา่ว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี > 
6.1  ความเห็นเกี$ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที$เชื$อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2  ความเห็นเกี$ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
6.3  ความเห็นเกี$ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4  ความเห็นเกี$ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
6.5  ความเห็นเกี$ยวกบัรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที$คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที$ตามกฎบัตร 

(Charter) 
6.8  รายการอื$นที$เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั$วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที$และความรับผิดชอบที$

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ตรวจสอบเรื$องที$ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการบริษัท 

ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ$งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามที$กําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ$มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที$  4) พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื >องต้นให้แก่สํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวนั นับแต่วนัที$
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี$ยงที$สําคญัอย่างต่อเนื$องจากคณะกรรมการบริหารความเสี$ยงของ
ฝ่ายบริหาร และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับ
คูส่ญัญาเพื$อให้เกิดความเชื$อมโยงกบัการควบคมุภายใน 

9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั >งให้ความเห็นเกี$ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตัิงาน งบประมาณและอตัรากําลงัของสํานกังานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตั >ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั >ง  
11. จดัทํารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ � ครั >ง 
12. ในการปฏิบติัตามขอบเขตอํานาจหน้าที$ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วม

ประชมุเพื$อชี >แจงหรือให้สง่เอกสารที$เกี$ยวข้องได้ 
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู้ เชี$ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ตามขอบเขตงานที$รับผิดชอบ 
14. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของสํานกังานตรวจสอบภายใน 
15. ปฏิบตัิการอื$นใดตามที$คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

(2)   คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 คน  มีกรรมการอิสระเป็น
ประธาน และสมาชิกเป็นกรรมการที$ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหน้าที$หลกั 2 ด้าน คือ การ
พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัใินเรื$องการกํากบัดแูลกิจการที$ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั >ง
ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของการมจีริยธรรมนั >น และมีหน้าที$สรรหาและคดัเลอืก
บคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร ติดตามแผนสบืทอดตําแหนง่เพื$อสรรหา
บคุคลที$เหมาะสมสาํหรับการดาํรงตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู ตั >งแตร่ะดบัผู้อํานวยการสายขึ >นไป และรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื$ออนมุตัหิรือเพื$อเสนอตอ่ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี นอกจากนั >นคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหามีหน้าที$เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั >ง
ร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาได้เริ$มใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการชดุยอ่ยทั >ง 3 คณะ ในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานประจําปี 2555 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริ$ม
การใช้การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการรายบคุคล ในการประเมินผลการปฏิบติังานในปี 2557 เป็นต้น
ไป 
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 ในปี 2559  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุ 4 ครั >ง โดยมกีรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุ
ครั >ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วย 

 
1. นายระวิ    คอศิริ  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2.  Mr.Sudiarso  Prasetio  กรรมการ 
3. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
4.     นายอนนต์   สริิแสงทกัษิณ กรรมการ 
หมายเหต ุ: *นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในเดือนเมษายน 2559   

  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชดุเดิมมวีาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตั >งแตเ่ดือน
เมษายน 2559 และจะสิ >นสดุวาระการดาํรงตําแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

 
หน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที$หลกั 2 
ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเรื$องการกํากบัดแูลกิจการที$ดีและจริยธรรม ทางธุรกิจ พร้อม
ทั >งการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัใินกรอบของการมีจริยธรรมนั >น และมหีน้าที$สรรหาและ
คดัเลอืกบคุคลเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนง่เพื$อ
สรรหาบคุคลที$เหมาะสมสาํหรับการดํารงตาํแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตั >งแตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึ >นไป) และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื$ออนมุตัิ หรือเพื$อเสนอตอ่ที$ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี > 

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาล 
จริยธรรมทางธุรกิจ  และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทนัสมยัอยา่งตอ่เนื$อง 

2. ติดตามกํากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัท
และพนกังาน ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที$คณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมทั >งจดัให้มี
ระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มสีว่นได้สว่นเสยี  ในกรณีเกี$ยวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธรุกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตาํแหนง่
ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที$บริหารและเจ้าหน้าที$บริหารของบริษัท พร้อมทั >งติดตามการทาํ
แผนสืบทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตั >งแตร่ะดบัผู้อาํนวยการสายขึ >นไป) 

4. สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร เมื$อครบวาระ
หรือมีตําแหนง่วา่งลง  หรือตาํแหนง่ผู้บริหารอื$นตามที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ตอ่คณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทั >งร่วมในการประเมินผล  และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที$  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา ให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

7. จดัทํารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครั >ง 
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8. ปฏิบตัิหน้าที$อื$นใด ที$คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 เพื$อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที$ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดงันี > 

1. ในการปฏิบตัติามขอบเขตอาํนาจหน้าที$ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจดัการหรือ
หวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพื$อชี >แจง หรือให้สง่เอกสารที$เกี$ยวข้องได้ 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้างที$ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื$นใดที$เกี$ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที$
ได้  โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

 

(3) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิก

ทั >งหมดเป็นกรรมการที$ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย 
1.  นายรัตน์  พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ         กรรมการ 
3.    นายตีรณ       พงศ์มฆพฒัน์         กรรมการ 
 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตั >งแตเ่ดือนเมษายน 2559 และจะสิ >นสดุ
วาระการดาํรงตาํแหนง่ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 
อํานาจหน้าที$ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าที$เสนอแนะความเห็นเกี$ยวกบัการบริหารผลตอบแทนตา่งๆ    ตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื$ออนมุตัิหรือเพื$อเสนอตอ่ที$ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี > 
1. เสนอแนวทางจา่ยผลตอบแทน วธีิการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื$นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการยอ่ยคณะตา่งๆ  ที$คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั >ง 
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื$นใด โดยคํานงึถึงหน้าที$และความรับผิดชอบ ของ

ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื$อกําหนดผลตอบแทน
การปฏิบตัิงานประจําปี 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เกี$ยวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบัหน้าที$ 
ความรับผิดชอบ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี$ยวกบัการขึ >นเงินเดือน และเงินรางวลัประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื$นใด
ของพนกังานบริษัท 

5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้
สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

6. จดัทํารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ � ครั >ง 
7. ปฏิบตัิหน้าที$อื$นใดที$คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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เพื$อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที$ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนดําเนินการดงันี > 

1. ในการปฏิบตัติามขอบเขต อาํนาจหน้าที$ ให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้า
งานเข้าร่วมประชมุเพื$อชี >แจง  หรือให้สง่เอกสารที$เกี$ยวข้องได้ 

2. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนอาจจ้างที$ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื$นใดที$เกี$ยวกบัการปฏิบติัหน้าที$ได้ โดย
บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

 
9.3  คณะกรรมการและการแต่งตั 5งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอ ิสระ  อ ิสระ  มีจํานวนร้อยละ 33  ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
1. นายรัตน์   พานิชพนัธ์  
2. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์  
3. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง   
4. Mr.Sudiarso Prasetio  

  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที$  ทจ.39/2559 ลง
วนัที$ 16 พฤศจิกายน 2559  เรื$องคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอ ิสระ” หมายถึง กรรมการที$มีคณุสมบตัิ 
ดงันี > 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ$งของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทั >งหมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต ทั >งนี >ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที$
เกี$ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั >นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที$มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที$ปรึกษาที$ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที$ยื$นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน ทั >งนี > ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที$
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที$ปรึกษาของส่วนราชการซึ$งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที$มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที$เป็น บิดา
มารดา   คูส่มรส พี$น้อง และบตุร  รวมทั >งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื$น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที$จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขอ
อนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที$อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั >งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที$มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที$มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
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ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที$ยื$นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ$ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที$กระทําเป็นปกติเพื$อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี$ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ >าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี >สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื$นทํานองเดียวกนั  ซึ$งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี > ที$ต้องชําระต่ออีก
ฝ่ายหนึ$ง ตั >งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที$มีตัวตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตั >งแต่ยี$สิบล้านบาทขึ >นไป 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ$ากว่า ทั >งนี > การคํานวณภาระหนี >ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที$เกี$ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที$เกี$ยว
โยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี >ดงักลา่ว  ให้นบัรวมภาระหนี >ที$เกิดขึ >นในระหว่างหนึ$งปีก่อน
วนัที$มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที$มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานัก
งานสอบบญัชี ซึ$งมีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของผู้ ขออนญุาตสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที$ยื$นคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ$งรวมถึงการให้บริการเป็นที$ปรึกษากฎหมายหรือที$ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ$งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที$มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั >นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัที$ยื$นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7.   ไมเ่ป็นกรรมการที$ได้รับการแตง่ตั >งขึ >นเพื$อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ$งเป็นผู้ ที$เกี$ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที$มีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต   หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที$มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที$มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที$ปรึกษาที$รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ$งของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทั >งหมด
ของบริษัทอื$น ซึ$งประกอบกิจการที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที$มีนัยกับกิจการของผู้ ขอ
อนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื$นใดที$ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี$ยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแต่งตั >งให้เป็นกรรมการอิสระที$มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นที$กําหนดให้พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระของผู้ขออนญุาต
ในช่วงสองปีก่อนวนัที$ยื$นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ให้ใช้บงัคบักบัคําขออนญุาตที$ยื$นตอ่สํานกังานตั >งแต่
วนัที$ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
ในกรณีที$บคุคลที$ผู้ขออนญุาตแตง่ตั >งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที$มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูคา่ที$กําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการ
ผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็
ตอ่เมื$อผู้ขออนญุาตได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที$แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา ¡�/¢ 
แล้วว่า การแต่งตั >งบคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที$และการให้ความเห็นที$เป็นอิสระ และ
จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี >ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตั >งกรรมการอิสระด้วย 
 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที$ทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที$กําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นที$ยงัคงหรือแตง่ตั >งให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั >งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
 เพื$อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที$ได้รับมอบหมายจากสํานกั
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื$อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการ
ทางวชิาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนั >น 

 
(2)   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ทําหน้าที$สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที$ครบวาระหรือ
ทดแทนตําแหนง่ที$วา่งลงด้วยเหตอุื$น ขั >นตอนการดาํเนินการประกอบด้วย 

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที$เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั >งคณะ เพื$อเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ในภาพรวมให้กบัคณะกรรมการบริษัท   

2.  ทบทวนคณุสมบติัทั$วไป คณุสมบติัเฉพาะ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ$มเติมหลกัเกณฑ์
ในการสรรหาและคดัเลือกเพื$อให้ตรงกบัสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื$อผา่นการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาจะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื$อให้ความเห็นชอบ และเสนอตอ่ที$ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น เพื$อลงมติแตง่ตั >งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

 ในการสรรหากรรมการที$ครบวาระหรือทดแทนตําแหนง่ที$วา่งลง เป็นหน้าที$ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาซึ$งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัททกุคนเสนอชื$อผู้ที$
เหมาะสม  ขณะที$บริษัทฯ ประกาศทางเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทําการเสนอชื$อผู้ที$เหมาะสมภายใน
เวลาและเงื$อนไขที$กําหนดรายชื$อที$ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทั >งหมดจะเข้าสูก่ระบวน 
การสรรหาโดยมกีารพิจารณาทั >งด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คณุสมบตัิทั$วไป คณุสมบตัิเฉพาะที$เป็น
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ประโยชน์ตอ่โครงสร้างและการทํางานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท (Board skill mix)  และผา่นการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ เห็นชอบการแตง่ตั >งกรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ$ากวา่กึ$งหนึ$ง
ของจํานวนเสยีงผู้ ถือหุ้นทั >งหมดที$มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยมีการลงคะแนนเลือกตั >งกรรมการเป็น
รายบคุคล 

 สาํหรับการสรรหาคดัเลือกบคุคลเข้าดาํรงตําแหนง่ผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้
จดัให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหนง่ที$ครอบคลมุตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที$ปฏิบตัิการ และผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจําทกุครึ$งปี  เพื$อให้มั$นใจวา่บริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความ
พร้อมให้ผู้บริหารที$มีความรู้ ความสามารถ สามารถสบืทอดตาํแหนง่ที$สาํคญัตอ่ไปในอนาคต 

 
9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ บริหารจดัการบริษัทยอ่ย รวมถงึกําหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจ เพื$อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมี
ศกัยภาพ มีประสิทธิภาพในด้านตา่งๆ ดงันี >  

นโยบายการลงทนุของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศกึษาและประเมินผลการศกึษาเบื >องต้นการลงทนุโดยคณะกรรมการกลั$นกรองการ

ลงทนุ (Investment Committee) แล้วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร้อมทั >งสรุปภาวการณ์ลงทนุเพื$อนําเสนอ
ยงัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิโครงการ ซึ$งจะตอ่เนื$องถงึการพฒันาโครงการ การขยายการลงทนุ 
และการอนมุตังิบลงทนุ นโยบายที$สําคญัของบริษัทยอ่ย ทั >งนี >หากต้องมีการจดัตั >งบริษัทยอ่ย หรือยกเลกิ
บริษัทยอ่ยเพื$อการบริหารจดัการของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มี
อํานาจอนมุตัิดงักลา่ว 

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิรายการลงทนุที$มีลกัษณะเข้าขา่ยตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เช่น รายการที$เกี$ยวโยงกนั รายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ$ง
สนิทรัพย์  

3. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจที$สําคญั พร้อมทั >งวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิจ และการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อยเพื$อใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื$อง 

นโยบายการควบคมุภายใน และนโยบายการบริหารงานสว่นกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
เพื$อการทําหน้าที$อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นราย
ไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัสว่นการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที$แต่งตั >ง
ผู้บริหารที$จะไปปฏิบตัิหน้าที$กรรมการในบริษัทต่างๆ เพื$อให้มีทิศทางที$สอดคล้องและเชื$อมโยงในด้านนโยบาย
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และกลยทุธ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที$เกี$ยวข้องกบับริษัทนั >นๆ สถานที$ปฏิบติังาน 
(กรณีที$เป็นกรรมการในบริษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของผู้บริหาร  ซึ$งมีการทบทวน
รายชื$อกรรมการในบริษัทยอ่ยอยา่งน้อยปีละครั >ง  

นโยบายด้านการงบประมาณ 
การทํางบประมาณลงทนุและดาํเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแตล่ะบริษัทยอ่ยที$สอดคล้อง
กบัระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ การจดัทําและทบทวนงบประมาณต้องดําเนินการตามกรอบเวลาและจดัสง่
ข้อมลูให้สอดคล้องกบัการดําเนนิการของบริษัทฯ การลงทนุในโครงการที$มีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท และ
การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที$ได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 10  ต้องขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้กําหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู 
ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดาํเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอื$นๆ ที$เกี$ยวกบัธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที$ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื$อถือได้ และทนัเวลา
อยา่งสมํ$าเสมอ ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทั$วไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มั$นที$จะ
ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบที$เกี$ยวข้องเกี$ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่ง
เคร่งครัด เมื$อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี$ยนแปลงการซื >อขายหุ้นตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้มีการรายงานข้อมลูให้กบัหนว่ยงานกํากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดย
เคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 

ในการดแูลเรื$องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทนั >น บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในโดยได้กําหนดเป็นข้อ
ปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในหวัข้อความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที$จะต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ 
อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ$งข้อมลูภายในที$ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที$มีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ

หรือราคาหุ้น ในสว่นของกรรมการได้มีกําหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กําหนดในข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจ ดงันี > 

1.  ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูที$ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเรื$อง
การทําธุรกิจที$แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที$เกี$ยวเนื$อง 

2.  ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื$อประโยชน์ของตนในการซื >อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแกบ่คุคลอื$นเพื$อ
ประโยชน์ในการซื >อขายหุ้นของบริษัทฯ 

3.  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ
เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

นอกจากนี > บริษัทฯ ได้กําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที$จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจที$
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แขง่ขนักบับริษัทฯ หลกีเลี$ยงการทํารายการที$เกี$ยวโยงที$อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในกรณีที$
จําเป็นต้องทํารายการดงักลา่วบริษัทฯ ต้องดแูลให้ทํารายการด้วยความโปร่งใส เที$ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการ
กบับคุคลภายนอก ทั >งนี > กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที$มสีว่นได้เสียในรายการนั >นจะต้องไมม่ีสว่นในการพจิารณา
อนมุตัิ หากรายการนั >นเข้าขา่ยเป็นรายการที$เกี$ยวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้องปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที$เกี$ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากนั >นใน
แนวปฎิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการกําหนด แนวทางสําหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมลูที$ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ  
และกําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที$มีการเปลี$ยนแปลงเป็นประจําทกุเดือนใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบควบคมุ
ระดบัการเข้าถงึข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัตา่งๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ ในกรณีที$ผู้บริหารหรือพนกังาน
มีสว่นร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที$เกี$ยวกบัข้อมลูที$ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึ$งงานนั >นๆ 
เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลื$อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและ

พนกังานเหลา่นั >นจะมีการทําสญัญาการเก็บรักษาข้อมลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่
จะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

การดแูลเรื$องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นั >น บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัการทาํงานของพนกังานทกุ
ระดบัในหมวดวินยัและลงโทษกําหนดวา่ พนกังานผู้ใดไมป่ฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนวินยัที$กําหนดไว้ ให้ถือวา่พนกังานผู้นั >นทํา

ผิดวินยัและต้องได้รับโทษตามลกัษณะแหง่ความผิด โดยมีใจความวา่ “เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลาย

ชื�อเสียง ความเชื�อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนกังานผู้ทําผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั >นไลอ่อก 

 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื$อขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตั >ง 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ$มพนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที$ 4599  และหรือ 
2. นายสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที$ 4843 และหรือ 
3. นายวเิชียร  กิ$งมนตรี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที$ 3977 

แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) ที$มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ประจําปี 2559 ด้วยคา่สอบบญัชีเป็นเงินรวม 2,206,500 บาท รวมทั >งรับคา่สอบบญัชี
ประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมจํานวนเงิน 60,914,502 บาท  

หมายเหต ุ: แบบยืนยนัความถกูต้องครบถ้วนของคา่ตอบแทนที$จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชีตามเอกสารแนบ 3 
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที�ด ีในเรื�องอ ื�นๆ   
บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2555 ตามแนวทางที$ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ยกเว้นบางเรื$องที$บริษัทมิได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดและ
เหตผุลประกอบ ดงันี > 

 
หลักการกาํกับดูแลกิจการท ี�ด ี  สาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที$ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดอยา่งตอ่เนื$อง โดยในปี 2559 มีเรื$องที$บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี > 
หมวดท ี�  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

แนวปฏิบตั ิของบริษัท ปัจจบุนัประธานกรรมการเป็นกรรมการที$ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการได้
กําหนดบทบาทหน้าที$ของประธานไว้อยา่งชดัเจนโดยเน้นที$ประโยชน์ของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผุ้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย
เป็นสาํคญั 

2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั >งคณะ 
แนวปฏิบตั ิของบริษัท ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ � คน 
เป็นกรรมการอิสระ � คน และกรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร � คน ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็น
กรรมการที$ไมเ่ป็นผู้บริหาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการได้กําหนดบทบาทหน้าที$ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึ$งครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที$ทั >งด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่ง
ครบถ้วน 

3. บริษัทควรจดัให้มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบติั งานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ � ปี และเปิดเผย การดําเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี 
แนวปฏิบตั ิของบริษัท บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั >งคณะ และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชดุยอ่ย และการประเมินรายบคุคลเป็นประจําทกุปี   ทั >งนี >คณะกรรมการบรรษัท ภิบาล
และสรรหาได้พิจารณาแล้วที$จะยงัมิได้มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 
5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยควรประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครั >ง เพื$อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื$อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกําหนดบรรทดัฐานที$จะ
ใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

5.2  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการควรประเมินทั >งคณะและรายบคุคล รวมทั >งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ 
ขั >นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 
แนวปฏิบัติของบริษัท บริษัทฯ กําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบติังานคณะกรรมการทั >งคณะและ
กรรมการชดุยอ่ย และในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการ



 

หน้า 187 

รายบคุคล โดยเริ$มใช้การประเมนิสําหรับปี 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดหลกัเกณฑ์ ขั >นตอน และผลการ
ประเมินในภาพรวมได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

5.3  บริษัทควรจดัให้มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล 
 การปฏิบติั งานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ 3 ปี และเปิดเผย การดาํเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี 

แนวปฏิบัติของบริษัท  บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั >งคณะ และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชดุยอ่ย และการประเมินรายบคุคลเป็นประจําทกุปี   ทั >งนี >คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วที$จะยงัมิได้มีที$ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั >งคณะ คณะกรรมการสรรหาทําหน้าที$พิจารณา
หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที$มคีณุสมบตั ิ เหมาะสมเพื$อดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหาร 
ระดบัสงู รวมทั >งคดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที$ได้กําหนดไว้ และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ ซึ$งจะ
นําเสนอที$ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตั >งกรรมการ ทั >งนี >ควรเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขั >นตอนในการสรรหา กรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูให้ทราบ 
แนวปฏิบตั ิของบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน รวมทั >งกรรมการอิสระ
จํานวนหนึ$งคน  

 
 
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย นายระว ิ คอศิริ เป็นประธานกรรมการ Mr.Sudiarso 
Prasetio นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ และนายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ เป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ปฏิบตัิหน้าที$ด้วยความอิสระ ครอบคลมุขอบเขตหน้าที$ตามที$ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที$ดี
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชมุรวม 4 ครั >ง กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
เข้าประชมุครบทกุครั >ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตัิงานในปี 2559 ในภารกิจด้านตา่งๆ  ดงันี > 
 
ภารกิจด้านการกาํกับดูแลกิจการ  

1. การสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสมัพนัธ์เพื$อสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและ
ทศันคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึ$งได้ดาํเนินการในปี 2559 ซึ$งมีผลการดําเนินงานตามแผนงานเป็นที$
นา่พอใจ 
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2. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล 
ตามที$บริษัทฯ กําหนดให้มีช่องทางและขั >นตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่    โดย
จดัให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผา่น website ของบริษัท ในหวัข้อ Corporate Governance โดยใช้ชื$อ 
GNCSecretariat@banpu.co.th  ซึ$งเลขานกุารฯ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ รับข้อร้องเรียน
โดยตรง และจดัให้มกีารรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รับทราบในทกุ
ไตรมาสเพื$อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปีนั >น  ในปี 2559 ไมมี่การร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุกลุม่ 

3. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดําเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที$เหมาะสมที$จะใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ$งคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้นาํไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการบริษัท ประจําปี ซึ$งประกอบด้วยแบบประเมินผลการปฏิบติังานแบบทั >ง
คณะ คณะกรรมการชดุยอ่ยและการประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ$งแบบประเมินผลฯ แบบทั >งคณะ
ประกอบด้วยคําถามที$เกี$ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที$ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลกั ได้แก่  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
2. บทบาท หน้าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3. การสรรหากรรมการบริษัท 
4. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
5. การประชมุคณะกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที$ของคณะกรรมการ  

 

ซึ$งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้นําเสนอผลการประเมินประจําปี 2558  ตอ่ที$ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท สรุปได้วา่ในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ทั >งคณะกลา่วคือ คะแนนเฉลี$ยรวม 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทกุหวัข้อมีคะแนนเฉลี$ยอยูใ่นเกณฑ์ดี ถึง ดี
เยี$ยม (ชว่งคะแนนระหวา่ง 4.6 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และ
ได้แลกเปลี$ยนความคิดเห็นระหวา่งกนัในที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื$อนําไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทฯ   

สาํหรับการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทั >ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั >น แบบประเมิน
ประกอบด้วยหวัข้อใน 4 หมวดหลกัดงันี > 

1. คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. หน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรการ 
3. หน้าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามกฎบตัร 
4. การประชมุและการรายงาน 
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ผลการประเมินการปฏิบติังานในปี 2558 ของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ   มีคะแนนเฉลี$ยอยูใ่น 
เกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี$ยร้อยละ 98.70 โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมิน
เป็นสว่นหนึ$งของการรายงานผลการปฏิบติังาน ซึ$งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี 

นอกจากนี >กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ$งแบบ
ประเมินประกอบด้วยหวัข้อใน 7 หมวดหลกั ดงันี >  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
2. บทบาท หน้าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3. จริยธรรมและการกํากบัดแูลกิจการ 
4. การพฒันากรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.   การประชมุคณะกรรมการ 
7.   การปฏิบตัิหน้าที$ของกรรมการในภาพรวม 

ผลการประเมินประจําปี 2558 มีคะแนนเฉลี$ย 4.78 จากคะแนนเต็ม 5  คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล และได้แลกเปลี$ยน
ความคิดเห็นระหวา่งกนัในที$ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื$อนาํไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ  

 
ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการท ี�ครบกําหนดตามวาระในปี 2559 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที$ของกรรมการ

ที$ครบวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติัเพื$อเสนอชื$อให้ที$ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลอืกตั >งให้ดาํรงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ$ง ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการ  4 ราย ได้รับการเลือกตั >ง
จากผู้ ถือหุ้น ได้แก่  

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

2. นายระวิ  คอศิริ 

3. นาย Sudiraso  Prasetio   
4. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที$ของ

กรรมการที$ครบวาระการดํารงตําแหนง่แล้วเห็นวา่กรรมการที$ครบวาระการดาํรงตําแหนง่ทั >ง 4 คน เป็นผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสม
และมีผลการปฏิบตัิงานดี สมควรได้รับการพจิารณาเสนอชื$อตอ่ที$ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื$อเลอืกตั >งเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวารหนึ$งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ$งได้ดาํเนินการตามขั >นตอนการแตง่ตั >งกรรมการครบถ้วนแล้ว 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึ$งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิและ
มีประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  นาย
รัตน์ พานิชพันธ์ และนายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง โดยมีนายวรวิทย์ วรุตบางกูร หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที$ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที$ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตัิที$ดีและสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที$ดี มีระบบการบริหารความเสี$ยง ระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที$มีประสิทธิภาพ พร้อมทั >งสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาคณุภาพงานตรวจสอบ
ภายในอยา่งตอ่เนื$องเพื$อสร้างเสริมมลูคา่ให้แก่องค์กร  

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั >ง โดยได้ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร สํานกังานตรวจสอบ
ภายใน และผู้ สอบบัญชีในวาระที$เกี$ยวข้อง รวมทั >งได้มีการประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ทั >งนี >ได้
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที$ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา ผลการปฏิบตัิหน้าที$ที$สําคญัสรุป
ได้ดงันี > 

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทางการเงินราย      ไตรมาส 
และงบการเงินประจําปี 2559 ของบริษัท ฯ ซึ$งได้จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) โดยได้สอบทาน
ประเด็นที$เป็นสาระสําคญัต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการที$สําคญั รวมทั >ง
ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับคําชี >แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และ
ผู้เกี$ยวข้องอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความเชื$อมั$นว่าการจดัทํางบการเงินของบริษัท ฯ เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที$รับรองทั$วไป การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความถกูต้อง เพียงพอ  
เชื$อถือได้และทนัเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน   

2.  การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการ
ประเมินระบบการควบคมุภายในตามที$สาํนกังานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบของกลุม่บริษัทเป็นรายไตรมาส 
การรายงานครอบคลุมด้านบญัชี การเงิน การทุจริต การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลและการปฏิบตัิตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยสอดคล้องกับความเห็นของผู้ สอบบัญชีที$รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที$เป็นสาระสําคัญ 
สํานกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มุง่เน้นการตรวจสอบในเชิงปอ้งกนัอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล พร้อมทั >ง
ได้มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ ตรวจสอบและงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพในระดับสากล สํานักงานตรวจสอบ
ภายในสามารถตรวจสอบติดตามประเด็นสําคญัใหม่ๆ  อยา่งเท่าทนัและสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ เกี$ยวข้อง
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท ี�เก ี�ยวข้องกบัธุรก ิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที$เกี$ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ ซึ$งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ เป็นประจํา โดยหน่วยงาน Corporate Compliance  จากผลการ 
สอบทานโดยรวมในปี 2559 นั >น ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที$เป็นสาระสาํคญั 
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4.  การกาํกับดูแลกิจการที�ด ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ ซึ$งผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการที$ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายและแนว
ปฏิบติัเกี$ยวกบัการทํารายการเกี$ยวโยงกนัซึ$งช่วยให้เกิดความชดัเจนในกระบวนการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้มี
การสอบทานรายการที$เกี$ยวโยงกนัหรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือกบับคุคล
ที$เกี$ยวโยงกนัโดยมีความมั$นใจได้วา่รายการเหลา่นั >นเป็นรายการที$ดําเนินการตามเงื$อนไขทางธุรกิจปกติอยา่งสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

5.  การก ํากับดูแลระบบการบริหารความเสี�ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการ
บริหารจดัการความเสี$ยงระดบัองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ$งการบริหารจดัการความเสี$ยงที$สําคญัจากการปรับลดราคาถ่านหิน 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี$ยนสกุลเงิน การเปลี$ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศที$บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และความเสี$ยง
สําคญัอื$นๆ ทั >งนี >โดยมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี$ยงที$สําคญัเป็นประจําทกุไตรมาส พร้อมทั >ง
ปรับกระบวนการบริหารและแผนบรรเทาความเสี$ยงอยา่งตอ่เนื$อง เพื$อให้การบริหารความเสี$ยงมีประสิทธิภาพและสามารถลด
ผลกระทบจากความเสี$ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที$อาจเกิดขึ >น คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั >งฝ่ายบริหารได้ให้
ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสี$ยงเป็นอยา่งมาก การประเมินความเสี$ยงและการแก้ไขตา่งๆ ได้รับการจดัการดแูลเป็นอยา่ง
ดี โดยในปี 2559 ความเสี$ยงสําคัญของบริษัทฯ โดยรวมได้มีการเปลี$ยนแปลงไปในทางที$ดีขึ >นซึ$งส่วนหนึ$งเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมที$ดีขึ >นและอีกส่วนหนึ$งเป็นผลมาจากการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการที$สามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูง ในช่วงครึ$งแรกของปีอุตสาหกรรมถ่านหินโดยทั$วไปยังเผชิญกับภาวะราคาตกตํ$าอย่าง
ต่อเนื$อง ฝ่ายบริหารได้บริหารจัดการเพื$อรักษารายได้และยอดขายอย่างระมัดระวงั สําหรับครึ$งหลงัของปีราคาถ่านหินมี
แนวโน้มไปในทางที$ดีสง่ผลให้ความเสี$ยงทางด้านรายได้จากราคาขายของถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกบักลยทุธ์ของ
บริษัทฯ ในการลดต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ฝ่ายจดัการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจดัการรวมทั >งค่าใช้จ่าย
ทางด้านการขนสง่ได้อยา่งดียิ$ง ในช่วงหลายปีที$ผา่นมาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที$ชะลอตวัมีส่วนสร้างแรงกดดนัให้หน่วยงาน
ของรัฐในประเทศตา่งๆ มีความจําเป็นต้องเพิ$มความพยายามในการจดัเก็บภาษีให้ได้มากเพียงพอ บริษัทฯ จึงใสใ่จในประเด็น
ความเสี$ยงนี >อย่างจริงจงัโดยได้มีการผลกัดนัการทํางานที$จะช่วยลดความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องอย่างทนัทว่งทีด้วยความระมดัระวงั
อยา่งตอ่เนื$อง สง่ผลให้ความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องลดลง  นอกจากนี >บริษัทฯ ได้ให้นํ >าหนกัมากขึ >นเกี$ยวกบัการบริหารทางการเงินและ
อตัราแลกเปลี$ยน ซึ$งตลาดเงินและอตัราแลกเปลี$ยนในปัจจุบนัมีความผนัผวนและความไมแ่นน่อนสงูและคาดว่าจะยงัคงมีสงู
ต่อไปอีกในอนาคต โดยบริษัทฯ มีการติดตามสภาวการณ์อย่างใกล้ชิดและผลักดันให้มีการบริหารความเสี$ยงจากอัตรา
แลกเปลี$ยนอย่างรอบคอบและเป็นระบบ พร้อมทั >งใช้เครื$องมือทางการเงินในการบริหารความเสี$ยงมากขึ >น ทางด้านกลยทุธ์
ธุรกิจ บริษัทฯ ยงัคงให้ความสาํคญัอยา่งจริงจงัต่อการกระจายความเสี$ยงโดยมีการติดตามสถานการณ์ของอตุสาหกรรมถ่าน
หินและทิศทางของธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ$งธุรกิจนํ >ามัน ก๊าซ และธุรกิจพลงังานหมุนเวียนอย่างใกล้ชิดและได้มีการ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ$าเสมอ 

6.  การพ ิจารณาแต่งตั 5งผู้ สอบบัญชีและก ําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื$อพิจารณาและขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตั >ง 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ ตามความเชื$อที$วา่ “อตุสาหกรรมที$ดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาสงัคมและสิ$งแวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความสาํคญัสงูสดุตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อมในทกุพื >นที$ที$บริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจ โดยให้การสนบัสนนุกิจกรรมที$มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสมํ$าเสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึ$งจาก
รายได้ของบริษัทฯ เพื$อใช้ดาํเนนิกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ซีเอสอาร์) ทั >งในระดบัท้องถิ$นและระดบัองค์กรอยา่ง
ตอ่เนื$อง  ทั >งนี >รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ในประเทศที$บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซยี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย 

บริษัทฯ ได้ประกาศกลยทุธ์การดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ในระยะ 5 ปี (ปี 2554 – ปี 2558)  โดยใช้  
“การเรียนรู้ ”  หลากหลายรูปแบบในการขบัเคลื$อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเราเชื$อว่า "พลงัความรู้คือ พลงัแห่ง
เปลี$ยนแปลงและพฒันา"   

นอกจากนี >บริษัทฯ ยงัเน้นการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลกัการ “ท ําด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพื >นฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” เพื$อให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที$ตั >งไว้ นอกจากนี > บริษัทฯ ได้
ดําเนินการปลกูฝังจิตสํานึกของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างจริงจงัและต่อเนื$อง เพื$อให้ดํารงอยู่เป็น
วฒันธรรมองค์กรที$ดีตลอดไป โดยมีเปา้หมายสงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยั$งยืน 

 
แนวทางเกี�ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ข้อ มีดงันี > 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษัทฯ ยดึมั$นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัที$ปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ รวมถงึการจดัทาํ

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ เพื$อให้การปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน สามารถบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธํารงไว้ซึ$งจริยธรรม เพื$อประโยชน์ของผู้ มีสว่น
ได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น    

 บริษัทฯ ดํารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลที$ดี โดยเน้นเรื$องความโปร่งใส ความซื$อสตัย์  มี
จริยธรรม มีประสทิธิภาพในการทํางานที$ควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อมและผู้ ที$มีสว่นเกี$ยวข้อง โดย
กําหนดให้มีสว่นงานในโครงสร้างองค์กรที$มีหน้าที$ชดัเจนเพื$อกําหนดหรือกํากบัดแูลการปฏิบติังานในอนัที$จะทําให้การ
ดําเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 
 บริษัทฯ จดัตั >งหนว่ยงาน Legal Compliance เพื$อบริหารความเสี$ยงที$อาจเกิดจากการดาํเนินการที$ไมถ่กูต้องตาม
กฎระเบียบและกํากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุม่บริษัทปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมายที$เชื$อมโยงกบัพื >นฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหนว่ยงานนั >นๆ  โดยกําหนดเป็นรายการเพื$อประเมินตนเอง (regulatory compliance 
checklist) หนว่ยงาน Legal Compliance เป็นผู้ กํากบัดแูล และทํารายงานทกุครึ$งปี นอกจากนั >นแตล่ะสายงานต้องมี
การทบทวนกฎระเบียบตา่งๆให้ทนัตอ่การเปลี$ยนแปลงอยูเ่สมอ 
 หนว่ยงาน Risk Management ทําหน้าที$ประเมินความเสี$ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยทุธ์  แผนงานประจําปีอยา่ง
ตอ่เนื$อง ในปี 2557 ได้เพิ$มการประเมินความเสี$ยงของการทจุริตที$อาจเกิดขึ >นในกระบวนการทํางานและจดัเตรียม
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แนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสี$ยงดงักลา่วไตรมาสละครั >ง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั >ง  

บริษัทฯ จดัทาํนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจตั >งแตปี่ 2545 คูม่ือจริยธรรมธุรกิจได้กําหนดแนว
ปฏิบตัิเรื$องการให้หรือรับของขวญัและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ เพื$อปอ้งกนัการกระทาํที$เป็นคอร์รัปชั$น หรือแม้แต่
หนทางที$นําไปสูก่ารกระทําดงักลา่ว (หวัข้อ 3.4 และ 3.5)  มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สื$อสารความเข้าใจให้แก่พนกังาน ผ่านการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมตา่งๆ และ
รวบรวมข้อร้องเรียนที$สง่ผา่นทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและหนว่ยงานที$เกี$ยวข้อง เพื$อดําเนินการตามขั >นตอนต่อไป ในปี 2557 บริษัทฯได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที$ให้
เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื$อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื$อสอดสอ่งพฤตกิรรมที$เป็นการ
ทจุริตตอ่องค์กรและผู้ ที$มีสว่นได้เสียอื$นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการ
ทจุริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนําเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั$นในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตั >งแตปี่ 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื$อการประชมุชี >แจงหรืออบรมสมัมนาเกี$ยวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื$อง 
ในปี 2556 ได้ทําการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ดํารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลที$ดี โดยเน้นเรื$อง
ความโปร่งใส ความซื$อสตัย์  มีจริยธรรม มีประสทิธิภาพในการทํางานที$ควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ$งแวดล้อมและผู้ที$มีสว่นเกี$ยวข้อง โดยกําหนดให้มีสว่นงานในโครงสร้างองค์กรที$มีหน้าที$ชดัเจนเพื$อกําหนดหรือกํากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานในอนัที$จะทําให้การดําเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 
 บริษัทฯ จดัตั >งหนว่ยงาน Legal Compliance เพื$อบริหารความเสี$ยงที$อาจเกิดจากการดาํเนินการที$ไมถ่กูต้องตาม
กฎระเบียบและกํากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุม่บริษัทปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมายที$เชื$อมโยงกบัพื >นฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหนว่ยงานนั >นๆ  โดยกําหนดเป็นรายการเพื$อประเมินตนเอง (regulatory compliance 
checklist) หนว่ยงาน Legal Compliance เป็นผู้ กํากบัดแูล และทํารายงานทกุครึ$งปี นอกจากนั >นแตล่ะสายงานต้องมี
การทบทวนกฎระเบียบตา่งๆให้ทนัตอ่การเปลี$ยนแปลงอยูเ่สมอ 
 หนว่ยงาน Risk Management ทําหน้าที$ประเมินความเสี$ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยทุธ์  แผนงานประจําปีอยา่ง
ตอ่เนื$อง ในปี 2557 ได้เพิ$มการประเมินความเสี$ยงของการทจุริตที$อาจเกิดขึ >นในกระบวนการทํางานและจดัเตรียม
แนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสี$ยงดงักลา่วไตรมาสละครั >ง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั >ง  

บริษัทฯ จดัทาํนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจตั >งแตปี่ 2545 คูม่ือจริยธรรมธุรกิจได้กําหนดแนว
ปฏิบตัิเรื$องการให้หรือรับของขวญัและการเลี >ยงรับรองทางธุรกิจ เพื$อปอ้งกนัการกระทาํที$เป็นคอร์รัปชั$น หรือแม้แต่
หนทางที$นําไปสูก่ารกระทําดงักลา่ว (หวัข้อ 3.4 และ 3.5)  มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สื$อสารความเข้าใจให้แก่พนกังาน ผา่นการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมตา่งๆ และ
รวบรวมข้อร้องเรียนที$สง่ผา่นทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและหนว่ยงานที$เกี$ยวข้อง เพื$อดําเนินการตามขั >นตอนตอ่ไป ในปี 2557 บริษัทฯได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ที$ให้
เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื$อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื$อสอดสอ่งพฤตกิรรมที$เป็นการ
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ทจุริตตอ่องค์กรและผู้ ที$มีสว่นได้เสียอื$นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการ
ทจุริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนําเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั$นในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตั >งแตปี่ 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื$อการประชมุชี >แจงหรืออบรมสมัมนาเกี$ยวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื$อง 
ในปี 2556 ได้ทําการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท    

ในปี 2557 บริษัทฯได้นําสง่แบบประเมินและนโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชั$น และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติันโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชั$น เมื$อวนัที$ 18 
กมุภาพนัธ์ 2558 ตอ่จากนั >น บริษัทฯได้นําสง่ผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื$อการขึ >น
ทะเบียนรายชื$อบริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตเมื$อวนัที$ 10 กรกฎาคม 2558 Self 
Evaluation Tool ของ CAC นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท    
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นําสง่แบบประเมินและนโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชั$น และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติันโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชั$น เมื$อวนัที$ 18 
กมุภาพนัธ์ 2558 ตอ่จากนั >นบริษัทฯ ได้นําสง่ผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื$อการขึ >น
ทะเบียนรายชื$อบริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตเมื$อวนัที$ 10 กรกฎาคม 2558 

   
3. การเคารพสิทธ ิมนุษยชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์ 

เช่น ในทกุประเทศที$บริษัทฯ เข้าไปดําเนินงาน บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิด้านอายขุองพนกังานต้องมากกว่าระเบียบ
ข้อบงัคบัการจ้างแรงงานเด็กในประเทศนั >นๆ หรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ
จดัตั >งสหภาพแรงงานเพื$อคุ้มครองและดแูลจดัการสวสัดิการและข้อตกลงการทํางานให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม ทั >งนี > 
บริษัทฯ มีการประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานในทกุไตรมาส 

 
4.  การปฏิบัต ิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บริษัทฯ มีความเชื$อวา่ความสาํเร็จขององค์กรขึ >นอยูก่บัคนที$มีความสามารถ และมีพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม การให้

โอกาสพนกังานทกุเชื >อชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบติัที$เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุ
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นสิ$งสําคญั โดยบริษัทฯ มีการบริหารจดัการที$เกี$ยวข้อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน บริษัทฯ ให้โอกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเทา่เทียม โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีพนกังาน
มากถึง 12 สญัชาติ และในกระบวนการบริหารคา่ตอบแทน บริษัทฯ ยดึหลกัการจา่ยคา่ตอบแทนที$เชื$อมโยงกบัผลสาํเร็จ
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ของงาน มีการจดัตั >งคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการประเมินคา่งาน เพื$อให้เกิดความโปร่งใสในทกุ
ขั >นตอนการบริหารคา่ตอบแทน เป็นต้น 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บริษัทฯ มีนโยบายที$จะผลติสินค้าให้มีคณุภาพตรงตามที$ตกลงไว้กบัลกูค้า และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ นําไปใช้งาน เชน่ 

บริษัทฯ ได้มีมาตรการปอ้งกนัสิ$งเจือปนในถ่านหินโดยการตดิตั >ง GPS ที$รถดนัถ่านหินที$ทา่เรือบอนตงั  เพื$อปอ้งกนัไมใ่ห้
รถดนัถ่านหินกดใบมีดหน้ารถลงไปถึงพื >นหินของลานกองถ่าน ขณะดนัถ่านหินลงสายพาน ซึ$งจะทําให้เศษหินปนไปกบั
ถ่านหินได้ 

   
6. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม   
 การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และรักษาคณุภาพสิ$งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทาย

ที$สาํคญัของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้  บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี$ยงและผลกระทบตอ่สิ$งแวดล้อมที$อาจ
เกิดขึ >นในทกุโครงการ  เพื$อให้สามารถวางแผนผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการปอ้งกนัและลด
ผลกระทบสิ$งแวดล้อมที$เหมาะสม ซึ$งเมื$อประเมินประเด็นตา่งๆ รอบด้านแล้ว   บริษัทฯ มีประเด็นด้านสิ$งแวดล้อมที$
สําคญั ได้แก ่การอนรัุกษ์พลงังาน การเปลี$ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ การปฏิบตัิตามกฏหมาย การใช้ประโยชน์ที$ดิน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ$งกระบวนการบริหารจดัการในแตล่ะด้านสามารถศกึษาในรายละเอียดจากรายงานเพื$อ
การพฒันาที$ยั$งยืนของบริษัทฯ 

 
 7. การร่วมพ ัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 การพฒันาชมุชนและสงัคมรอบข้าง โดยมุง่ตอบสนอง “ความต้องการที$แท้จริงของชมุชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชมุชน

ได้มี “สว่นร่วม” เพื$อยกระดบัชีวติความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขึ >นทั >งในด้านระบบโครงสร้างพื >นฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ 
และการศึกษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถิ$น ทั >งนี >ผู้สนใจในการพฒันาชมุชนและสงัคม
สามารถศกึษาได้จากรายงานเพื$อการพฒันาที$ยั$งยืนของบริษัทฯ 

 
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม   ซ ึ�งได้จากการด ําเนินงานท ี�มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม  

และผู้ม ีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ เลง็เห็นวา่การมีนวตักรรมเป็นปัจจยัที$สําคญัที$ช่วยให้องค์กรพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได้ ทั >งนี > บริษัทฯ 

ได้สง่เสริม “นวตักรรม” ให้เป็นสว่นหนึ$งของคา่นิยมองค์กร “บ้านปสูปิริต” โดยในแตล่ะปี บริษัทฯ จดักิจกรรมให้มีการ
นําเสนอ แลกเปลี$ยน และเชิดชเูกียรติแก่โครงการนวตักรรมดเีดน่ โดยมีคณะกรรมการซึ$งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู
เป็นผู้พิจารณา  
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10.1  นโยบายภาพรวม  
“อุตสาหกรรมทีQดจีะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิQงแวดล้อม” คือ ปณิธานในการดําเนินธุรกิจที$
บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทในเครือยดึมั$นมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดาํเนินธุรกิจ และ
ด้วยวิสยัทศัน์ในการเป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียที$มีความฉบัไวและมุง่มั$นในการนาํเสนอผลติภณัฑ์และบริการที$มี
คณุภาพ และเป็นที$ยอมรับในฐานะองค์กรที$มคีวามซื$อสตัย์ยตุิธรรม ยดึมั$นในความเป็นมืออาชีพ และมีความหว่งใยตอ่
สงัคมและสิ$งแวดล้อม ด้วยเหตนุี > บริษัทฯ จึงมุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน 
สงัคมและสิ$งแวดล้อม ทั >งในและนอกกระบวนการผลติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุง่มั$นที$จะดําเนินกิจกรรมการผลิตใน
ทกุขั >นตอนด้วย “ความใสใ่จและคํานงึถึงความรับผิดชอบ” ตอ่ผู้มสีว่นได้เสยีทกุกลุม่ ถกูต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย 
และมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที$ดีในทกุพื >นที$ที$บริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจ  
 
(1)  นโยบายการพ ัฒนาท ี�ยั�งยนื  

ด้วยปณิธานในการดําเนินธุรกิจที$ว่า "อุตสาหกรรมที$ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสงัคมและ
สิ$งแวดล้อม" ที$บริษัทฯ ยดึมั$นมาตลอด บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการที$มุง่สร้าง
ดลุยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สงัคม และสิ$งแวดล้อมอย่างยั$งยืน และนําแนวปฏิบตัิในระดบัสากลมาปรับใช้ในการ
กําหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาที$ยั$งยืน เพื$อเพิ$มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจและสร้างคณุค่าให้กบัผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่าย ดงันี > 

• พนักงาน  : บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที$

เข้มแข็งด้วย Banpu Spirit ควบคู่ไปกบัการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 

สง่เสริมความเป็นผู้ นําและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที$ 

• การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต : บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที$มีความยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวตักรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื$อง ให้ความสําคญักบัลกูค้าด้วย

ผลิตภณัฑ์ที$ตรงกบัความต้องการและการเสริมสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และพร้อมแสวงหา

โอกาสการลงทนุใหม่ๆ  

• การปฏิบัต ิตามกฎหมายแ ละข้อก ําหนด : บริษัทฯ ยึดมั$นในหลกักํากับดูแลกิจการที$ดี ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ที$เกี$ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดําเนินงานในระดบัสากล 

• อาช ีวอนามัยและความปลอดภัย : บริษัทฯ ห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

พนกังานและพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยการกําหนดเปา้หมาย 3 ประการ ได้แก่ การไมมี่อบุตัิการณ์เกิดขึ >น การ

ไม่มีการเกิดอบุตัิการณ์ซํ >า และการไม่ละเว้นในการปฏิบตัิตามกฎ ข้อบงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัิด้าน

ความปลอดภยั เพื$อปอ้งกนัการสญูเสยีจากอบุตัิการณ์และการเจ็บป่วยอนัเนื$องจากการทํางาน 
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• สิ� งแ วดล้อม : บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ$งแวดล้อม 

ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ$งแวดล้อมก่อนดําเนินโครงการ เพื$อกําหนดมาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบตอ่สิ$งแวดล้อมที$เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความสาํคญัในการบรูณาการเพื$อลดการใช้

ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที$

แหลง่กําเนิด และการจดัการสิ$งแวดล้อมที$เหมาะสมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 

• ชุมชน  : บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั$งยืนให้แก่ชุมชนและสงัคมในพื >นที$ที$บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ด้วย

กระบวนการการมีสว่นร่วม การเสียภาษี การจ้างงานท้องถิ$น รวมทั >งกิจกรรมอื$นๆ เพื$อให้ได้รับการยอมรับ

จากทกุภาคสว่นที$เกี$ยวข้อง 

ในการดําเนินงานตามนโยบายการพฒันาที$ยั$งยืนนี > บริษัทฯ จะกําหนดตวัชี >วดัที$ชดัเจน รวมทั >งจดัให้มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื$อให้มั$นใจวา่นโยบายดงักลา่วจะได้รับการปฏิบติัอยา่งแท้จริง 

 
(2) กลยุทธ์ เพ ื�อความยั�งยนื 

ด้วยวิสยัทศัน์การเป็น "บริษัทพลงังานแห่งเอเชีย" ที$มีความฉบัไวและมุ่งมั$นในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และ
บริการที$มีคณุภาพ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการที$มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่าง
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ$งแวดล้อม โดยนําหลกัการทั >งในระดบัประเทศและระดบัสากลมาปรับใช้ในการกําหนดกล
ยทุธ์ด้านการพฒันาความยั$งยืน ตวัอย่าง เช่น การนําเป้าหมายการพฒันาที$ยั$งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาติ มาประกอบการกําหนดประเด็นของการพัฒนาที$ยังยืน หรือการนํา
หลกัการด้านสทิธิมนษุยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ Universal Declaration 
on Human Rights นํามาเป็นสว่นหนึ$งในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนโยบาย
ด้านสทิธิมนษุยชน เป็นต้น 

ประเด็นด้านความยั$งยืนของบ้านปูฯ ไม่ได้จํากัดอยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ เท่านั >น แต่ยัง
ยกระดบัครอบคลมุถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพื$อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
นวตักรรมด้วยพลงัร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพฒันาที$ยั$งยืนของทกุหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การ
รักษาสมดลุของการเพิ$มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 
(3) การบริหารจัดการการพัฒนาที�ย ั�งยนื 

ความยั$งยืนในความหมายของบ้านปูฯ คือ การที$บริษัทฯ สามารถดํารงอยู่ได้ในระยะยาว ไม่ใช่แต่เพียง
รูปแบบ แตโ่ดยแก่นแท้ที$สร้างขึ >นจากผลการดําเนินงาน บคุลากร และวฒันธรรมองค์กร นอกจากธุรกิจจะยืนหยดั
อยู่ได้ในระยะยาวแล้ว บริษัทฯ มีความมุ่งมั$นที$จะสร้างการเติบโตและการพฒันาที$ยั$งยืนแก่สงัคมและสิ$งแวดล้อม 
รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย นอกจากนั >น ในการที$บริษัทฯ จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลงังานในระดับ
ภูมิภาคที$มีความฉับไวตามวิสัยทัศน์ที$ตั >งไว้ การทํางานในเชิงรุก การเป็นผู้ นําด้านคุณภาพ การมีแผนการ
ปฏิบติังานที$เป็นสากล และมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบัสถานการณ์ จะเป็นพื >นฐานสําคญัที$จะสร้างแนวทางการ
เติบโตอยา่งยั$งยืน 
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ทั >งนี > ตั >งแต่ปี 2556 บริษัทฯ นําประเด็นเรื$องการพฒันาที$ยั$งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ$งของแผนกลยุทธ์ระยะ
ยาว เพื$อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คํานงึถึงผลกระทบที$มีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอย่างครบถ้วน นอกจากนี >ประเด็น
ด้านความยั$งยืนยังได้ถูกกําหนดเป็นส่วนหนึ$งใน Key Performance Indicators (KPI) ของประธานเจ้าหน้าที$
บริหารและผู้บริหารระดบัสงูอีกด้วย 

 
(4) คณะกรรมการการพัฒนาที�ย ั�งยืน 

เพื$อให้การบริหารจัดการการพัฒนาที$ยั$งยืนเป็นไปอย่างต่อเนื$อง บริษัทฯ ได้แต่งตั >งคณะกรรมการการ
พัฒนาที$ยั$งยืน (Sustainable Development Committee) ซึ$งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ
ผู้บริหารหนว่ยธุรกิจในประเทศตา่งๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที$บริหารเป็นประธาน ทั >งนี > คณะกรรมการการพฒันาที$
ยั$งยืนมีหน้าที$และบทบาท ดงันี > 

• กําหนดและทบทวนโยบายการพฒันาที$ยั$งยืนของบริษัทฯ รวมทั >งนโยบายอื$นๆ และระบบการบริหารจดัการ

ที$เกี$ยวข้อง เพื$อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเพื$อให้มั$นใจวา่การพฒันาของบริษัทฯ จะเติบโต

ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ$งแวดล้อม 

• ติดตามผลการดําเนินงานของทกุหนว่ยธุรกิจ อนัเนื$องมาจากการตดัสนิใจหรือการดําเนินการตา่งๆ ที$มีตอ่ผู้

มีสว่นได้เสยีและความเชื$อมั$นตอ่บริษัท 

• ติดตามดําเนินการให้หนว่ยธุรกิจในเครือ ดําเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาที$ยั$งยืน 

ประเด็นที$คณะกรรมการการพฒันาที$ยั$งยืนให้ความสําคญั ประกอบด้วย การเป็นผู้นําและการกํากบัดแูล
กิจการ การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนด การวางแผนกลยทุธ์ ลกูค้า พนกังาน การเงิน การบริหารจดัความ
เป็นเลิศด้านการผลิต สิ$งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชนและรัฐสัมพันธ์ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการฯ  เพื$อกําหนดและทบทวนนโยบายเป็นประจําทกุปี อีกทั >งยงัมีการประชุมรายไตรมาสเพื$อติดตาม
ผลการดําเนินงานของทกุหนว่ยธุรกิจ เพื$อให้มั$นใจวา่ทกุหนว่ยธุรกิจดําเนินงานสอดคล้องกบันโยบายที$ประกาศไว้ 
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10.2  การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน  
(1) กระบวนการจัดท ํารายงาน  บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานเพื$อการพฒันาที$ยั$งยืน หรือ Sustainability Report (SD 

Report) เพื$อเผยแพร่ผลการดําเนินงานด้านความยั$งยืนของบริษัทฯ แก่นกัลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ มา
ตั >งแตปี่ 2554 โดยมีการเผยแพร่รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 http://www.banpu.com/sustainability_report ทั >งนี > บริษัทฯ ได้พฒันาปรับปรุงคุณภาพการทํารายงานนี >อย่าง
ตอ่เนื$อง สง่ผลให้รายงานของบริษัทฯ ได้รับรางวลัดีเดน่จาก CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกบั
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) อย่างสมํ$าเสมอนบัตั >งแต่
ปี 2555 จนถึงปี 2559 
นอกจากนี > รายงานเพื$อการพฒันาที$ยั$งยืนของบริษัทฯ ได้ผา่นการตรวจสอบ Materiality Disclosures จาก Global 
Reporting Initiative (GRI) ในความถกูต้องสมบรูณ์ตามแนวทางการรายงานรุ่นที$ 4 (G4) ในระดบัการเปิดเผย
ข้อมลูที$ "In accordance - Core" ซึ$งเป็นการเปิดเผยตวัชี >วดั (Indicator) อยา่งน้อยหนึ$งหวัข้อตอ่หนึ$งเรื$องที$เป็น
สาระสาํคญั (Material)  
  

 
  
 
GRI (Global Reporting Initiative หรือองค์การแหง่ความริเริ$มวา่ด้วยการรายงานสากล) เป็นชุดหลกัเกณฑ์ที$การ
ผลิตรายงานการพฒันาเพื$อความยั$งยืนที$รายงานถึงผลงานของบริษัทในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ$งแวดล้อมที$
บริษัทจําเป็นต้องมีความรับผิดชอบ นับเป็นอีกวิธีการหนึ$งที$มีหลกัเกณฑ์เพื$อสร้างความเชื$อมั$นในด้านความ
โปร่งใสในการรายงานและเปิดเผยข้อมลูให้เป็นมาตรฐาน และนบัเป็นกรอบการรายงานซึ$งเป็นที$ยอมรับและมีการ
นํามาใช้อยา่งแพร่หลายในการจดัทํารายงานความยั$งยืน 
 GRI ริเริ$มในปี 2543 โดยสํานกังานโครงการสิ$งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครือข่าย Ceres 
โดยได้เริ$มจากการกําหนดกรอบการจัดทํารายงานฉบบั G1 จากนั >นได้มีพฒันาการเรื$อยมาเป็นฉบบั G2 ฉบบั G3 
ฉบบั G3.1 จนถึงฉบบั G4 ซึ$งบริษัทฯ ได้นํามาใช้ในการทํารายงานเพื$อการพฒันาที$ยั$งยืนฉบบัลา่สดุ 
  
 บริษัทฯ จดัทาํรายงานตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)  โดยคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีที$
สําคญัหลายภาคสว่น เช่น ลกูค้า พนกังาน ผู้ รับเหมา ผู้ ถือหุ้น ชมุชน และภาครัฐ ซึ$งผู้ มีสว่นได้เสยีดงักลา่วมีสว่น
ในการระบปุระเด็นด้านความยั$งยืนที$สาํคญัของตนผา่นทางช่องทางการสื$อสารหลายช่องทาง เชน่ การประชมุ
ร่วมกนั การตอบแบบสอบถาม บริษัทฯ จดัให้เรื$องที$มาจากผู้มีสว่นได้เสยีเป็นประเด็นจากภายนอก หลงัจากนั >น
บริษัทฯ จะนาํประเด็นจากภายนอกดงักลา่วมาเทียบเคียงกบัประเด็นภายในที$เกี$ยวข้องกบัความยั$งยืนของบริษัทฯ 
แล้วนํามาสรุปเป็นหวัข้อที$จะรายงานในรายงานเพื$อการพฒันาที$ยั$งยืนในขั >นตอนสดุท้าย  
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯ มุง่มั$นที$จะสร้างความเป็นธรรมให้กบัผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายและยดึมั$นในการดาํเนินธุรกิจที$ยั$งยืนผ่านการ
ขบัเคลื$อนทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ$งแวดล้อมอยา่งมีดลุยภาพ โดยผู้มีสว่นได้เสียทั >งภายในและภายนอกมีสว่น
ร่วมตามบทบาทของแตล่ะภาคสว่นอยา่งเหมาะสม บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วมทั >งกระบวนการ
สื$อสารและการทํางานร่วมกบัผู้มสีว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ มกีารรับฟังความคิดเห็น ทั >งโดยดําเนินการเอง เช่น การ
สมัภาษณ์ลกูค้าจากพนกังานขาย การเยี$ยมเยยีนภาครัฐของผู้บริหาร และดําเนินการโดยใช้ที$ปรึกษาภายนอก เช่น 
การสาํรวจความคิดเห็นของชมุชนรอบเหมือง (Community Satisfaction Survey) การสํารวจความผกูพนัของ
พนกังานที$มีตอ่องค์กร (Employee Engagement Survey) เป็นต้น 
 
ทั >งนี >ประเด็นด้านความยั$งยืนจากผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ สามารถแสดงไว้โดยสงัเขปดงันี > 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การมีส่วนร่วม 

ลกูค้า • วตัถดุิบที$มีคณุภาพในราคาที$
เหมาะสม 

• การสง่มอบสนิค้าที$ตรงเวลาตาม
คณุภาพและ ปริมาณที$กําหนด 

• การบริการอื$นๆ ที$สง่เสริมประเดน็
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ$งแวดล้อม 

• ข้อตกลงทางธุรกิจที$เป็นธรรมกบั
ทั >งสองฝ่าย 

• การปฏิบตัิตามเงื$อนไขตา่งๆ ที$มี
ตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 

• การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
• ข้อมลูความเป็นสว่นตวัของลกูค้า 

• การสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า 
• การจดัให้มีกระบวนการที$ลกูค้าสามารถร้องเรียน

เกี$ยวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของ
สินค้าและบริการ 

• การเข้าพบในวาระตา่งๆ 
• การให้การสนบัสนนุด้านเทคนิคเกี$ยวกบัการใช้

สินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื$อให้มี
ประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้า 

• การตอบสนองตอ่การร้องขอในการเปิดเผยหรือ
รายงานข้อมลู 

• การร่วมกนัดาํเนินโครงการตา่งๆ ที$เป็นความริเริ$ม
ทางด้านสิ$งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่
สงัคม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การมีส่วนร่วม 

พนกังาน • ผลตอบแทนที$สอดคล้องกบัหลกั
ผลงาน (Performance-based) 
ตามที$กําหนดเปา้หมายไว้ใน
แผนงานประจําปี 

• ความผกูพนัตอ่องค์กรของ
พนกังาน (Employee 
Engagement) 

• สวสัดิการและผลตอบแทนที$
เหมาะสมตอ่สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม 

• สภาพการทํางานที$ปลอดภยั 
• หลกัปฏิบตัิและระบบงานบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ที$ตั >งอยูบ่น
พื >นฐานของสทิธิมนษุยชนและ
ความเป็นธรรม โดยมีความเคารพ
ตอ่ความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิ�ศรีของความเป็นมนษุย์ 

• การได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถอยา่งเหมาะสมกบั
งานที$ได้รับมอบหมาย และ
สอดคล้องกบัการเติบโตในสาขา
อาชีพ 

• การที$พนกังานประพฤติปฏิบตัิ
ตามคา่นิยม “บ้านปสูปิริต” 

• การวดัผลที$พนกังานทกุคนมีสว่นร่วม เพื$อให้
บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปี 

• การสาํรวจความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์กร 
(Employee Engagement Survey) 

• การเพิ$มช่องทางการสื$อสารระหวา่งสาย
ทรัพยากรมนษุย์กบัพนกังาน เชน่ การจดัทาํ
วารสาร ลงบทความตา่งๆ ด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ การจดัประชมุร่วมกบัหนว่ยงาน
อื$นๆ เป็นต้น 

• การพฒันาระบบการวางแผนพฒันารายบคุคล 
(Individual Development Program) และระบบ
การจดัการความสามารถเชิงสมรรถนะ 
(Competency System) ให้มีประสทิธิภาพมาก
ยิ$งขึ >น 

• การสื$อสารเกี$ยวกบัระบบการจดัการสายอาชีพ 
ได้แก่ ระบบการประเมินคา่งาน (Job Evaluation 
System) ระบบการจดัการตวัชี >วดัผลการ
ปฏิบติังาน (Key Performance Indicator 
System) และระบบการจดัการความสามารถเชิง
สมรรถนะ (Competency System) 

• การพฒันาระบบการจ่ายคา่ตอบแทนให้สามารถ
แขง่ขนัได้ในตลาดแรงงาน 

• การจดัทําแผนการสืบทอดตําแหนง่ (Career 
Succession Plan) พร้อมกบัแผนการพฒันา
บคุลากรให้กบัพนกังาน 

• การจดัให้พนกังานมีช่องทางในการร้องเรียน 
• การเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการ

จดัการด้านสวสัดิการและคณุภาพชีวิตในการ
ทํางาน เช่น คณะกรรมการสวสัดกิาร 
คณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
เป็นต้น 

• การสาํรวจพฤติกรรม “บ้านปสูปิริต” 
• กิจกรรมรณรงค์แนวคิด “บ้านปสูปิริต” 
• การสนบัสนนุการรวมกลุม่ของพนกังาน เพื$อ

กิจกรรมทางสงัคมที$นอกเหนือจากงาน เช่น 
ชมรมกีฬา ชมรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การมีส่วนร่วม 

ผู้ รับเหมา • โอกาสที$เทา่เทียมกนัและความ
เป็นธรรมในระบบการคดัเลือก
ผู้ รับเหมา 

• ผลตอบแทนที$เหมาะสมตอ่สภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม 

• สภาพการทํางานที$มคีวาม
ปลอดภยั 

• ข้อตกลงทางธุรกิจที$เป็นธรรมกบั
ทั >งสองฝ่าย 

• ความร่วมมือในการบริหารจดัการ
ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั
สิ$งแวดล้อม และการมีสว่นร่วมกบั
ชมุชน 

• การจดัให้มีกระบวนการคดัเลอืกและประเมินผล
ผู้ รับเหมาที$โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

• การประชมุภายในระหวา่งบริษัทฯ และผู้ รับเหมา
เพื$อติดตามผล และพฒันาการปฏิบตัิงานในเรื$อง
การผลติ ตลอดจนประเด็นด้านความปลอดภยั
และสิ$งแวดล้อม 

• การประชมุผู้ รับเหมาประจําปีของประเทศ
อินโดนีเซีย (Executive Mine Contractor 
Meeting) เพื$อให้ผู้ รับเหมาได้รับทราบนโยบาย
และประเด็นสาํคญัตา่งๆ โดยพร้อมเพรียงกนั 

• การจดัทําระบบบริหารจดัการผู้ รับเหมา 

ผู้ ถือหุ้น • ผลตอบแทนของการลงทนุทั >งใน
ระยะสั >นและระยะยาว 

• ความมั$นคงและการเติบโตของ
กิจการ 

• ความโปร่งใสในการบริหารจดัการ
และการเปิดโอกาสในการมีสว่น
ร่วมของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

• การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื$อให้ผู้ ถือหุ้นใช้
สิทธิออกเสียงรวมทั >งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั >งคําถาม
ได้อยา่งเทา่เทียม 

• การเผยแพร่รายงานประจําปีและรายงานอื$นๆ ที$
เกี$ยวข้องกบัการลงทนุ เช่น แบบ 56-1 ขา่วของ
บริษัทฯ เป็นต้น 

• การจดัให้มีช่องทางในการร้องเรียน 
ผู้ ร่วมลงทนุ  • ผลตอบแทนจากการลงทนุที$เป็น

ธรรมทั >งสองฝ่าย 
• การปฏิบตัิตามพนัธสญัญาที$ตก

ลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 

• การประชมุกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
ซึ$งผู้ ร่วมลงทนุสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิตามที$เห็นสมควร 

เจ้าหนี > • ผลตอบแทนจากเงินกู้และ
คา่ธรรมเนียม 

• ความสามารถในการชําระหนี >และ
ความตรงตอ่เวลาในการชําระหนี > 

• ปฏิบติัตามพนัธสญัญาที$ตกลงกนั
ไว้อยา่งเคร่งครัด 
 

• การนําเสนอข้อมลูเพื$อการลงทนุ (Road Show) 
• การเข้าพบในวาระตา่งๆ เพื$อรายงานผล

ประกอบการและสถานะของบริษัทฯ 
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ตลาดทนุ • ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
• ธรรมาภิบาล 
• การบริหารจดัการความเสี$ยงและ

กลยทุธ์ 

• การจดัประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst 
Meeting) 

• การนําเสนอข้อมลูในงาน Opportunity Day  ที$
จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• การนําเสนอข้อมลูเพื$อการลงทนุ (Road Show) 
• การเผยแพร่รายงานประจําปีและรายงานอื$นๆ ที$

เกี$ยวข้อง 
• การให้เข้าพบเพื$อสมัภาษณ์ผู้บริหาร 

คูค้่า  • โอกาสที$เทา่เทียมกนัและความ
เป็นธรรมในการจดัซื >อจดัจ้าง 

• ผลตอบแทนที$เป็นธรรม 
• ข้อตกลงทางธุรกิจที$เป็นธรรมกบั

ทั >งสองฝ่าย 
• ปฏิบติัตามพนัธสญัญาที$ตกลงกนั

ไว้อยา่งเคร่งครัด 

• การจดัให้มีกระบวนการจดัซื >อจดัจ้างที$โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

• การมีนโยบายในการจ่ายคา่ตอบแทนคูค้่าตรง
ตามกําหนดอยา่งเคร่งครัด 

ชมุชน • การใสใ่จในสิ$งแวดล้อม 
• การเสริมสร้างคณุภาพชีวติและ

ความสมัพนัธ์อนัดใีนชมุชน 
• การดําเนินธุรกิจที$เป็นประโยชน์

ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม โดยให้
ความสาํคญักบัการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ท้องถิ$น 
 

• การสื$อสารกบักลุม่ผู้นาํชมุชนในเรื$องแผนงานและ
ความก้าวหน้าของโครงการพฒันาชมุชนอยา่ง
ตอ่เนื$อง 

• การประสานงาน หารือ ทํางานร่วมกบัรัฐบาล
ท้องถิ$นที$เกี$ยวข้อง เพื$อสง่เสริมโครงการพฒันา
ชมุชนตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัชมุชน และ
ครอบคลมุผู้ ได้รับผลประโยชน์มากที$สดุ 

• การร่วมกบัสถาบนัการศกึษาท้องถิ$นทําการ
ทบทวนและศกึษาโครงการพฒันาตา่งๆ เพื$อให้
ได้มาซึ$งโครงการที$เหมาะสมกบัสภาพชมุชนใน
พื >นที$นั >นๆ 

• การสํารวจความคิดเห็นของชมุชน (Community 
Satisfaction Survey) 

• การพบปะชมุชนในโอกาสตา่งๆ 
• การดําเนินโครงการเพื$อพฒันาชมุชนโดยการมี

สว่นร่วมของบริษัทฯ ผู้แทนชมุชน ผู้ รับเหมา และ
ภาครัฐ 

• การจดัให้มช่ีองทางในการร้องเรียน 
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ภาครัฐ • การปฏิบตัิตามกฎระเบยีบตา่งๆ 
• การใสใ่จในสิ$งแวดล้อม 
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัคน

ในท้องถิ$น 
• การจ้างงานแรงงานในประเทศ 
• ความแนน่อนและระยะเวลาที$

เหมาะสมในการออกกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆ 

• ความเป็นธรรมในนโยบายที$
ประกาศใช้ 

• การทํางานแบบบรูณาการโดยการ
มีสว่นร่วมของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี
ที$สาํคญั เช่น กลุม่รัฐบาล ท้องถิ$น 
สถาบนัการศกึษาในพื >นที$ และ
กลุม่ผู้ รับเหมา เป็นต้น 
 

• การปฏิบตัิตามกฎหมายและรายงานผลการ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

• การจา่ยคา่ภาคหลวง ภาษี และคา่ใช้จา่ยอื$นๆ 
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที$ภาครัฐกําหนด 

• การสนบัสนนุโครงการตา่งๆ ที$ภาครัฐเป็นผู้ ริเริ$ม 
• การเข้าพบภาครัฐในโอกาสตา่งๆ 
• การดาํเนินโครงการเพื$อพฒันาชมุชนโดยการมี

สว่นร่วมของบริษัทฯ ผู้แทนชมุชน และภาครัฐ 

 
 
(2)  การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมั$นใจเรื$องการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทั >งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดําเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะกระทําผ่านกระบวนการ Quality 
Assurance Review (QAR) ซึ$งเป็นการตรวจสอบภายในหนว่ยงานเดียวกนัเองระหวา่งสาํนกังานใหญ่ที$กรุงเทพฯ 
กบัสํานกังานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ$งกระทําโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
สําหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
หน่วยงานราชการที$เกี$ยวข้องจะเข้าไปทําการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็นด้านอาชีวอ
นามยั ความปลอดภยัและสิ$งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที$สาํนกังานกรุงเทพ หนว่ยงานให้การรับรองมาตรฐาน 
ISO 22301 จะเข้ามาตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านความสอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดที$เกี$ยวข้อง 
ดงันั >น จึงเชื$อมั$นได้ว่าบริษัทฯ มีการดําเนินงานสอดคล้องตามที$กฎหมายกําหนดและตามนโยบายที$บริษัทได้
เปิดเผยไว้ 
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รางวัลด้านความยั�งยนื 
1)   รางวัลแห่งความยั�งยนืระดับประเทศ  

ในปี 2558 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการมอบรางวลัด้านความยั$งยืนขึ >นเป็นครั >งแรก โดย
มอบรางวลัให้กบับริษัทจดทะเบียนที$ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความสมดลุของเศรษฐกิจ สงัคม และสิ$งแวดล้อม
ตามหลักบรรษัทภิบาล ทั >งนี > ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ$งในรายชื$อหุ้ นยั$งยืนของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ (Thailand Sustainability Investment) ซึ$งเป็นกลุ่มหุ้นที$มีความโดดเด่นด้านการจดัการสิ$งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social Governance: ESG) ตอ่เนื$องเป็นปีที$สอง 

 
2) รางวัลแห่งความยั�งยนืระดับสากล  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินจาก Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI  ซึ$งเป็นดชันี
ระดบัโลกที$ติดตามผลประกอบการของบริษัทชั >นนํา โดยกองทนุตา่งๆ จะใช้พิจารณาประกอบการลงทนุ ทั >งนี > DJSI 
ได้คดัเลอืกบริษัทกวา่ 2,500 บริษัทในตลาดทนุทั$วโลก โดยพิจารณาจากมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดและการ
ประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั$งยืน อันประกอบด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ$งแวดล้อม เพื$อคดัเลือกบริษัทชั >นนําร้อยละ 10 ในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมเข้าอยูใ่นดชันี DJSI ทั >งนี >จะมี
การทบทวนและประกาศรายชื$อสมาชิกในกลุม่ดชันี DJSI ในช่วงเดือนกนัยายนของทุกปี ซึ$งผลจากการประเมิน 
บริษัทฯ ได้รับการคดัเลือกให้อยูใ่นรายชื$อสมาชิกกลุม่ดชันี DJSI ในระดบั Emerging Market โดยได้คะแนนสงูสดุ
ในกลุม่อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื$องเป็นปีที$สามแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานด้านความ
ยั$งยืนของบริษัทฯ เป็นที$ยอมรับในระดบัสากล 

 

 
 
นอกจากนี > บ ริษัทฯ ยังได้ เข้า รับการประเมินจาก Robeco Sustainable Asset Management หรือ 

RobecoSAM  ซึ$งเป็นบริษัทจัดการกองทุนระดบัโลก ที$ได้จัดการประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั$งยืนเป็น
ประจําทกุปีด้วยฐานข้อมลูเดียวกบัการประเมิน DJSI ทั >งนี >จะมีการประกาศรายชื$อบริษัทที$ได้รางวลัผู้นําด้านความ
ยั$งยืนทางธุรกิจ (RobecoSAM Sustainability Leader) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในรายงาน RobecoSAM 
Sustainability Yearbook ในช่วงเดือนมกราคมของทกุปี ซึ$งผลจากการประเมินที$ประกาศเมื$อเดือนมกราคม 2560 
บริษัทฯ คงความเป็นผู้ นําด้านความยั$งยืนในกลุม่อตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels โดยได้รับรางวลั Gold 
Class ต่อเนื$องเป็นปีที$สาม และได้รับรางวัล Industry Mover ต่อเนื$องเป็นปีที$สอง แสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานด้านความยั$งยืนที$โดดเดน่ เมื$อเทียบกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัในระดบัสากล 
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10.3  การดาํเนินธุรก ิจท ี�ม ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 --ไมม่ี— 
 
 
10.4  กิจกรรมเพ ื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที�ผ่านมา 

 
ประเทศไทย 
ในปี 2559 ที$ผา่นมาบ้านปฯู ยงัคงดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื$องใน 3 ประเด็นหลกั คือ การ
พฒันาการศกึษา การพฒันาสิ$งแวดล้อม และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ซึ$งทกุกิจกรรมล้วนอยูภ่ายใต้แนวคดิ 
การสง่เสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อยา่งตอ่เนื$องเพื$อสร้างการเปลี$ยนแปลงและการพฒันาอยา่งยั$งยืนในด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ$งแวดล้อมผา่นกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั >งในและนอกห้องเรียน เนื$องจากบ้านปฯู เชื$อวา่ 
“พลงัความรู้ คือ พลงัแหง่การเปลี$ยนแปลงและพฒันา” 
 
ด้านพฒันาการศกึษา 
โครงการสนับสนุนการศกึษาเพืQอการพัฒนาทีQยัQงยนื 
ในปี 2559 บริษัทฯ ดําเนินโครงการนี >ตอ่เนื$องเป็นปีที$ 13 ณ โรงเรียน 6 แหง่ใน จงัหวดัลาํพนู ลาํปาง และพะเยา ซึ$งเป็น
พื >นที$ที$บริษัทฯ เคยทําธุรกิจมาก่อน โดยมีเปา้หมายเพื$อพฒันาการศกึษาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่ง
มั$นคง โดยมุง่ให้การสนบัสนนุการเรียนรู้แบบบรูณาการใน 3 ด้าน ได้แก่ การพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ที$ยั$งยืน
ของชมุชน การพฒันาศกัยภาพของครู และการสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั >งนี >ในช่วง 4 ปีที$ผา่นมาได้เน้นการ
พฒันาในด้านภาษาองักฤษสําหรับการสื$อสารในชีวิตประจําวนั โดยจดัหาครูตา่งชาตเิจ้าของภาษาเพื$อพฒันาขดี
ความสามารถของนกัเรียนและบคุลากรของโรงเรียนในอปุถมัภ์ให้สามารถสื$อสารภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
พร้อมเรียนรู้วฒันธรรมนานาชาติซึ$งจะเป็นประโยชน์ตอ่การเพิ$มพนูทกัษะชีวิต และเสริมสร้างมติรไมตรี 
ตลอดระยะเวลา 13 ปี ของการดําเนินโครงการ บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและ
โครงการตา่งๆ ของโรงเรียนทั >ง 6 แหง่ คิดเป็นมลูค่าทนุสนบัสนนุรวมกวา่ 37 ล้านบาท  โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
เยาวชนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม รวมทั >งพฒันาครูให้มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนที$สงูขึ >น เพื$อยกระดบัคณุภาพ
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การศกึษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานทดัเทียมกบัโรงเรียนในเมือง และกลายเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชมุชนอยา่ง
ยั$งยืน  
ผลลพัธ์ทางสงัคมที$ได้จากการดําเนินโครงการนี > คือ นกัเรียนจากโรงเรียนในการอปุถมัภ์ทั >ง 6 โรงเรียนได้รับรางวลัจาก
การแขง่ขนัทางวิชาการและกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมในระดบัภาคและในระดบัประเทศ ในขณะที$บคุลากรครูมี
ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนให้นา่สนใจ สามารถกระตุ้นให้เด็กนกัเรียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ มีการรวมกลุม่เป็นเครือขา่ยเพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั สว่นในระดบัโรงเรียนนั >น พบวา่
โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที$สงูขึ >น สามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน และได้รับคดัเลอืกให้เป็นโรงเรียน
ตวัอยา่ง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนําร่องในด้านตา่งๆ 
 
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมอืงแร่ 
บริษัทฯ สนบัสนนุการผลิตบคุลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่อยา่งตอ่เนื$องเป็นปีที$ 8 โดยมอบ
ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาชั >นปีที$ 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จํานวน 10 คน จาก 4 สถาบนัการศกึษา 
ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตลอด 8 ปีที$ผา่นมามีนกัศกึษาที$ได้รับการสนบัสนนุทั >งหมด 78 คน 
 
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาบัญช ี
ในปี 2559 เป็นปีแรกที$บริษัทฯ สนบัสนนุการผลติบคุลากรด้านบญัชีเพิ$มเติม โดยมอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาชั >นปีที$ 
4  จํานวน 4 คน จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จกัรวรรดิ  
 
ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนืQองเป็นปีทีQ 10 
ในปี 2559 ซึ$งนบัเป็นปีที$ 10 ที$บ้านปฯู มอบทนุสนบัสนนุจํานวน 1.5 ล้านบาท แก่โรงเรียน 10 แหง่ ในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจที$ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพื >นที$ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผ่านสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขั >นพื >นฐาน (สพฐ.)  
 
ด้านการพฒันาสิ$งแวดล้อม  
ค่ายเพาเวอร์กรีน 11 “การจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ กับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยัQงยืน”  

บริษัทฯ ร่วมกบัคณะสิ$งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ดําเนินโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” 
ตอ่เนื$องเป็นปีที$ 11 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ$งแวดล้อม เพื$อนําไปสูก่าร
อนรัุกษ์สิ$งแวดล้อมอยา่งยั$งยืน  
ในปี 2559 “คา่ยเพาเวอร์กรีน 11” จดัขึ >นภายใต้แนวคดิ 
“การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ กบัการอนรัุกษ์
แหลง่มรดกโลกอยา่งยั$งยืน”  เพื$อสง่เสริมความรู้ความ
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เข้าใจเกี$ยวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ$งเป็นเรื$องใกล้ตวัในชีวิตประจําวนัของทกุคน รวมทั >งตอ่ยอดการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้แหง่ศตวรรษที$ 21 แก่เยาวชน ผ่านการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการคดิวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ ใน
ปีนี > มีนกัเรียนชั >นมธัยมศกึษาปีที$ 4-5 สายวิทยาศาสตร์จํานวน 70 คน จากโรงเรียนทั$วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว 
เพื$อสร้างและขยายเครือขา่ยเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สิ$งแวดล้อม รวมทั >งเครือขา่ยชาว “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ให้
กว้างขวางยิ$งขึ >น และเป็นปีที$ 2 แล้วที$บริษัทฯ พิจารณาคดัเลอืกนกัเรียนที$มีผลงานดจีากการร่วมเข้าคา่ยในเดือน
ตลุาคมที$ผ่านมา จํานวน 3 คน เพื$อไปทศันศกึษาที$ประเทศอินโดนีเซยีซึ$งเป็นประเทศที$ได้ชื$อวา่มทีรัพยากรธรรมชาติ
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากในระดบัต้นๆ ของโลก เพื$อตอ่ยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาชนไทยให้
กว้างขึ >น ครอบคลมุหลากมติิทั >งในและตา่งประเทศ  
จากการดําเนิน “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ตลอด 11 ปีที$ผา่นมา มีนกัเรียนเข้าร่วมคา่ยดงักลา่วแล้วกวา่ 700 คน อกีทั >งยงัได้
พฒันาผู้นําเยาวชนด้านสิ$งแวดล้อม เพื$อทําหน้าที$เป็นพี$เลี >ยงแก่เยาวชน “คา่ยเพาเวอร์กรีน” รวมทั >งขยายเครือขา่ยด้าน
สิ$งแวดล้อม รวมประมาณ 160 คน  

 
ด้านการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน  
โครงการพลังเปลีQยนแปลงเพืQอสังคม 5 
ปี 2559 โครงการ “พลงัเปลี$ยนแปลงเพื$อสงัคม” (Banpu Champions for Change) สนบัสนนุการพฒันา
ผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหมต่อ่เนื$องเป็นปีที$ 6 โดยมุง่สนบัสนนุ “กิจการเพื$อสงัคม” ที$ดําเนินการโดยเยาวชน และ
มุง่เน้นความเชื$อมโยงระหวา่งธุรกิจ สงัคม และสิ$งแวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจดัการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคณุธรรมใน
การดาํเนินกิจการเพื$อสงัคม ทั >งนี >บริษัทฯ ได้สนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมศกัยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหมโ่ดย
ผู้ประกอบการที$ผา่นการพิจารณาในรอบแรกจํานวน �¤ รายจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพื$อพฒันาแนวคิดและ
รูปแบบเชิงธุรกิจ ในจํานวนนี > คณะกรรมการได้คดัเลอืกแผนธุรกิจ �¤ โครงการ ที$มีเปา้หมายชดัเจนในการแก้ไขปัญหา
หรือพฒันาสงัคมและสิ$งแวดล้อม ขณะที$มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื$อรับทนุโครงการละไมเ่กิน ¥¤,¤¤¤ บาท นําไป
ดําเนินงานในชว่ง � เดือนแรก  จากนั >นจึงมีการคดัเลอืกแผนธุรกิจที$โดดเดน่และมคีวามคืบหน้ามากที$สดุจํานวน 5 
โครงการ เพื$อรับทนุโครงการละ �¤¤,¤¤¤ บาทสาํหรับดาํเนินกิจการตอ่เนื$องอีก ¥ เดือน   
ความโดดเด่นของกิจการในปีนี >คือ การตั >งโจทย์และหยิบยกปัญหาใกล้ตัวในชีวิตประจําวันแต่ถูกมองข้าม อาทิ 
ความเครียด สุขภาพจิต สขุภาพกาย และสิ$งแวดล้อม มาดําเนินกิจการที$จะช่วยแก้ปัญหาในหลากหลายมิติด้วย
แนวทางที$นา่สนใจ 
ตั >งแตเ่ริ$มดําเนินงานในปี 2554 โครงการ Banpu Champions for Change  ได้ให้คําปรึกษา และจดัการอบรมเพื$อ
พฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการเพื$อสงัคมรุ่นใหมใ่นด้านตา่งๆ เชน่ การพฒันาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การ
วดัผลทางสงัคม การพฒันาแบรนด์ การบริหารจดัการทีมงาน และการบริหารความเสี$ยงในการทาํธุรกิจ เป็นต้น พร้อม
ทั >งให้การสนบัสนนุกิจการเพื$อสงัคมจํานวนรวม 62 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองดําเนินกิจการเพื$อสงัคมตามแนวคดิและ
ความสนใจของตนเอง นอกจากนี > ได้สง่เสริมกิจการเพื$อสงัคมจํานวน 25 กิจการที$มีผลการดําเนินงานโดดเดน่ให้
สามารถตอ่ยอดและพฒันาศกัยภาพตนเองเพื$อดาํเนินการตอ่ได้อยา่งยั$งยืน ซึ$งนอกจากจะสามารถสร้างผลกําไรทาง
ธุรกิจแล้ว ยงัสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ¥¤ แหง่ และประชาชนกวา่ ��¤,¤¤¤ คน และบางกิจการสามารถตอ่ยอดได้ใน
ระดบันานาชาติอีกด้วย 
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ู 
 
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ู ได้ดาํเนินกิจกรรมสง่เสริมและพฒันาทกัษะ รวมทั >งเปิดโลกทศัน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ให้กบันกักีฬาอยา่งตอ่เนื$องผา่นกิจกรรมที$หลากหลาย ด้วยความมุง่หวงัที$จะชว่ยยกระดบัมาตรฐานด้านกีฬาเทเบิล
เทนนิสของไทยตอ่ไปในอนาคต โดยในปี 2559 สโมสรฯ ยงัคงมุง่สนบัสนนุให้นกักีฬาให้เรียนรู้ที$จะพฒันาตนเองทั >งทาง
ร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมตา่งๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจําวนั การจดัคา่ย “ติวเพิ$ม เตมิพลงั” และการสง่นกักีฬาเข้า
ร่วมการแขง่ขนัในรายการสาํคญัทั >งในและตา่งประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจบุนัสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปมูีนกักีฬาในสงักดัและสมาชิก รวมประมาณ 60 คนจากทั$วประเทศ โดยสโมสรฯ  
ยงัคงมุง่พฒันามาตรฐานและระบบการบริหารจดัการ ตลอดจนจดัวางแผนพฒันานกักีฬารายบคุคล รวมทั >งเพิ$มเติม
กิจกรรมในรูปแบบอื$นๆ เพื$อปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ความมวีนิยั ความสามคัคี เช่น กิจกรรมคา่ย “สโมสรเทเบิล
เทนนิสบ้านป ู สร้างแรงบนัดาลใจแก่เยาวชนในพื >นที$หา่งไกล”  โดยเชิญโค้ชเยาวชนทีมชาติไทย และนกักีฬาจิตอาสา
ของสโมสรฯ ที$ผา่นการแขง่ขนัทั >งในประเทศและตา่งประเทศมาแล้วไปร่วมพฒันาทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที$ได้
มาตรฐานสูเ่ยาวชนในเขตภมิูภาค โดยในปี 2559 สโมสรฯ จดักิจกรรมดงักลา่วที$จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึ$งได้รับการตอบรับ
เป็นอยา่งดีจากเยาวชนในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัใกล้เคียง สโมสรฯ จดักิจกรรมคา่ยฯ อยา่งตอ่เนื$องเป็นปีที$ 3 
เพราะเชื$อวา่กิจกรรมนี >จะชว่ยปลกูฝังนกักีฬาสโมสรฯ ให้มีจิตอาสา ทั >งยงัช่วยเพิ$มโอกาสการฝึกฝนทกัษะเทเบิลเทนนิส
ที$ได้มาตรฐานให้กบัเยาวชนที$มีพรสวรรค์อยูแ่ล้ว แตย่งัขาดโอกาสฝึกฝนฝีมือกบัโค้ชและนกักีฬาระดบัชาติ  
ตลอดระยะเวลากวา่ 9 ปีที$ผา่นมา พบวา่นกักีฬาของสโมสรฯ จํานวน 1 คน ผา่นการคดัเลอืกเป็นนกักีฬาทีมชาติในการ
แขง่ขนักีฬาซเีกมส์ จํานวน 26 คน ได้รับการคดัเลอืกเป็นเยาวชนทีมชาติ และ นกักีฬาของสโมสรฯ จํานวน 10 คน ที$นํา
ความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมคัรเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา อีกทั >งได้รับรางวลัจากการแขง่ขนั
หลากหลายรายการทั >งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ  

 
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน  
บ้านปฯู สานตอ่การสนบัสนนุนกักีฬาเยาวชนไทยที$มคีวามสามารถด้วยการมอบความรู้และโอกาสให้กบั ดช. ทรงฤทธิ� 
จั$นบบุผา นกักีฬาเทนนิสเยาวชนที$มีศกัยภาพพร้อมความมุง่มั$นทมุเท แตข่าดแคลนทนุทรัพย์ ด้วยการสนบัสนนุ
อปุกรณ์กีฬา คอร์สเสริมสร้างความแขง็แรงและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย การฝึกซ้อมทกัษะเทนนิสประจําวนั และ
การเข้าร่วมการแขง่ขนัในรายการสาํคญัตา่งๆ ตลอดปี 2559 เพื$อตอ่ยอดศกัยภาพให้พร้อมเข้ารับคดัเลอืกเป็นนกักีฬา
เยาวชนทีมชาติไทย และก้าวสูน่กักีฬามืออาชีพในอนาตค  
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 ด้านการพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งยั$งยืน 
ภายหลงัจากที$บ้านปฯู ฟื>นฟชูมุชนบ้านเขาสมอคอน หมูที่$ 1, 2 และ 3 ใน อําเภอทา่วุ้งจงัหวดัลพบรีุ ซึ$งเป็นชมุชนที$
ได้รับผลกระทบจากภยันํ >าทว่มปี 2554 ในระยะเร่งดว่นแล้ว บริษัทฯ ได้สง่เสริมการพฒันาชมุชนทั >งทางด้านเศรษฐกิจ 
และสงัคมอยา่งตอ่เนื$องตลอดเวลา 5 ปี ที$ผา่นมา ภายใต้โครงการสง่เสริมการพฒันาอยา่งยั$งยืน บ้านเขาสมอคอน 
จงัหวดัลพบรีุ โดยมีจดุมุง่หมายหลกัเพื$อสร้างการพฒันาที$ยั$งยืนผา่นการเสริมสร้างขดีความสามารถและทกัษะที$
จําเป็นตอ่การประกอบอาชีพ รวมทั >งการสร้างพลงัสามคัคีภายในชมุชนผา่นการดาํเนินโครงการดงัตอ่ไปนี >  
 
โครงการนาอินทรีย์ข้าวสินเหลก็ เขาสมอคอน 
โครงการนาอินทรีย์ข้าวสนิเหล็ก เขาสมอคอน เริ$มในปี 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื$อชว่ยยกระดบัความสามารถในการ
ผลติสินค้าทางการเกษตรให้มีผลผลติที$ดีขึ >น ในขณะที$มีต้นทนุการผลิตที$ลดลง อนัจะสง่ผลให้เกษตรกรมีรายได้ที$สงูขึ >น
เพื$อเสริมสร้างความมั$นคงทางการเงินให้แก่กลุม่สมาชิกชาวนา และช่วยสง่เสริมให้กลุม่สมาชิกชาวนามีสขุภาพที$ดีขึ >น
เนื$องจากลดการใช้สารเคมีในการปลกูข้าว แม้ข้าวสนิเหล็กเป็นสดุยอดพนัธุ์ข้าวที$ดีตอ่สขุภาพ แตด้่วยข้อจํากดัทางด้าน
การรับรู้ข้อมลูเกี$ยวกบัข้าวสินเหลก็ของประชาชนทั$วไป ทําให้การตอบรับของลกูค้าเป็นไปอยา่งช้าๆ ประกอบกบัปัญหา
ภยัแล้งตั >งแตช่่วงปี 2558 ตอ่เนื$องถึงปี 2559 ทําให้การเพาะปลกูข้าวสนิเหลก็ต้องหยดุชะงกั อยา่งไรก็ตามด้วย การ
เรียนรู้ที$เกิดขึ >น ชาวบ้านได้ปรับเปลี$ยนนาข้าวสนิเหล็ก สูก่ารปลกูข้าวหอมมะลแิทนพร้อมทั >งปรับเปลี$ยนกระบวนการให้
เป็นนาอินทรีย์ให้ได้มากที$สดุ เพื$อตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นมิตรตอ่สิ$งแวดล้อม และเพื$อรับมือกบั
ปัญหาภยัแล้งที$มีแนวโน้มจะเกิดขึ >นทกุปี เกษตรกรได้ลดปริมาณการทํานาข้าวลง และหนัไปทําแปลง เกษตร
ผสมผสานเพื$อลดความเสี$ยงจากการปลกูพืชเชิงเดี$ยว ทั >งยงัสามารถนําผลผลติมาบริโภคในครัวเรือน และมีรายได้เพิ$ม
จากการจําหนา่ยผลผลิตตา่งๆ ที$หมนุเวียนออกมาให้เก็บเกี$ยวตลอดทั >งปีอีกด้วย โดยแปลงเกษตรผสมผสานเป็น
ผลผลิตลา่สดุด้านการพฒันาความคิดที$เกิดจากการเรียนรู้จากผู้เชี$ยวชาญด้านเกษตร การเรียนรู้ระหวา่งเกษตรกรด้วย
กนัเอง และการศกึษาดงูานในโครงการอื$นๆ  

  
 กองทุนปุ๋ยกลุ่มสัจจะชาวนา  บ้านเขาสมอคอน 
 ในปี 2559 บ้านปฯู ได้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานกองทนุปุ๋ ยกลุม่สจัจะชาวนา บ้านเขาสมอคอนอยา่งตอ่เนื$อง

โดยเข้าร่วมประชมุประจําเดือนเพื$อรับฟังรายงานความคืบหน้าในการดาํเนินงาน และเพื$อให้คําแนะนําด้านการบริหาร
จดัการกองทนุฯ ทกุวนันี >กองทนุปุ๋ ย ได้พฒันาอยา่งตอ่เนื$องจนสามารถเป็นแหลง่ทนุประจําชมุชนได้โดยไมจํ่าเป็นต้อง
อาศยัเงินทนุสนบัสนนุจากบ้านปฯู อีกตอ่ไป โดยผลลพัธ์ที$สาํคญัจากการดําเนินงานของกองทนุปุ๋ ยนั >น นอกจากช่วยลด
ภาระหนี >สนิทั >งในและนอกระบบของเกษตรกรในระยะยาวแล้ว ยงัมีสว่นในการสง่เสริมพฤติกรรมการออมของสมาชิก
กองทนุปุ๋ ยอีกด้วย  

    

 โครงการปลูกมะนาวนอกฤดกูาล 
 หลงัจากที$บ้านปฯู สนบัสนนุต้นมะนาว 114 ต้น และปัจจยัอื$นๆ เพื$อการเพาะปลกู แก่สมาชิกโครงการจํานวน 39 ราย 

และเริ$มดาํเนินโครงการปลกูมะนาวนอกฤดมูาตั >งแตว่นัที$ 5 ธนัวาคม 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื$อเป็นอาชีพที$สร้าง
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รายได้เสริมนอกฤดทูาํนาให้แก่สมาชิกโครงการ ปัจจบุนัสมาชิกต่อยอดปลกูต้นมะนาวเพิ$มเติมนอกเหนือจากที$ได้รับ
การสนบัสนนุจากบริษัทฯ เป็นจํานวน 137 ต้น โดยสมาชิกได้รวมกลุม่แลกเปลี$ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคใน
การปลกูอยา่งตอ่เนื$องเสมอมา ตลอดปี 2559 บ้านปฯู ลงพื >นที$เพื$อติดตามผลโครงการกบัสมาชิกทกุคนในทกุเดือน อีก
ทั >งยงัให้การสนบัสนนุด้านองค์ความรู้ในการตอนกิ$งมะนาวเพื$อจําหนา่ยเพิ$มเติม ทั >งนี >เพื$อสง่เสริมให้สมาชิกสามารถ
สร้างรายได้เพิ$มเติมจากต้นมะนาวที$มีอยูเ่ดิม  

 
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชะอม 

 บ้านปฯู ได้สนบัสนนุต้นชะอม 1,430 ต้น แก่เกษตรกรที$สนใจร่วมโครงการปลกูชะอมเมื$อวนัที$ 25 เมษายน 2557  โดย
มีสมาชิกร่วมโครงการจํานวน 20 ราย ซึ$งนอกจากจะเป็นอาชีพเพื$อสร้างรายได้เสริมแล้ว ยงัทําให้ชมุชนเกิดการแบง่ปัน
ผลผลิตกนัแบบ “ครัวชมุชน” รวมกลุม่เพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้และแก้ปัญหาวิธีการดแูลรักษาต้นชะอม  
รวมทั >งการรวบรวมผลผลติและสง่ขาย โดยบ้านปฯู ลงพื >นที$เพื$อติดตามผลการดําเนินงานโครงการและให้คําแนะนาํ
เรื$องการดแูลแก่สมาชิกทกุคนอยา่งตอ่เนื$องทกุเดือน  
จนถึงวนันี > ชมุชนฯ มีการพฒันาอยา่งเห็นได้ชดัเมื$อเทียบจากวนัแรก นํามาซึ$งการลดลงของจํานวนหนี >สนิจากการ
ดําเนินงานของกองทนุปุ๋ ย คณุภาพชีวิตที$ดีขึ >นจากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในโครงการที$กลา่วมาข้างต้น รวมทั >ง
โครงการอื$นๆ เช่น โครงการทํานํ >าหมกั ปุ๋ ย และฮอร์โมนชีวภาพ การบริหารจดัการขยะ ตลอดจนถึงการพฒันาอาชีพ
เกษตรกรรม และแปลงเกษตรผสมผสาน ถือเป็นความสาํเร็จที$เกิดจากการปรับเปลี$ยนทศันคติ  โดยการเรียนรู้ ถอด
บทเรียนจากปัญหาตา่งๆ และความสามคัคี ซึ$งทั >งหมดนี >ช่วยสร้างความเป็นชมุชนที$เข้มแข็ง พร้อมที$จะพฒันาตอ่ไปใน
อนาคตได้อยา่งยั$งยืน 
 ด้านการพฒันาชมุชน  

• การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองลาํพนูร่วมกบัอาํเภอลี >ให้บริการนํ >าเพื$อการบริโภคและอปุโภคแก่ชมุชน
บ้านห้วยต้ม ตาํบลนาทราย อาํเภอลี >  จงัหวดัลําพนู เพื$อบรรเทาปัญหาภยัแล้ง 

• การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองลาํพนูจดักิจกรรม “หนว่ยแพทย์เคลื$อนที$” ให้บริการตรวจสขุภาพ บริการ
ด้านทนัตกรรมและให้ความรู้เกี$ยวกบัสขุภาพแก่ชาวบ้านในหมูบ้่านบ้านโฮ่ง หมูบ้่านแวนนาริน และหมูบ้่าน
ใกล้เคียงโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่าย มีผู้มารับบริการทั >งหมด 148 ราย นอกจากนี >ยงัจดักิจกรรม “หว่งใยสขุภาพชมุชน” 
ร่วมกบั อสม. ประจําหมูบ้่านบ้านโฮ่ง และหมูบ้่านแวนนารินเพื$อตรวจวดัความดนัและมอบของขวญัแก่ผู้ ป่วยตดิ
เตียง ผู้ พิการ และผู้ ป่วยติดเชื >อจํานวน 38 ราย  

• การพัฒนาด้านการศึกษา ในปีการศกึษา 2559 เหมืองลาํพนูได้มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศกึษาจาก  17   
หมูบ้่านในชมุชนเขตเหมืองฯ รวมทั >งสิ >น 95 ทนุ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท ทั >งนี >ทางเหมืองฯ ได้มอบทนุการศึกษา
แก่เด็กนกัเรียนในชมุชนรอบเหมืองฯ อย่างตอ่เนื$องมาตลอดระยะเวลา 8 ปี นบัตั >งแตปี่ 2552 จนถึงปัจจบุนัรวม
เป็นเงินราว 1,800,000 บาท ขณะเดยีวกนัเหมืองลําพนูร่วมจดักิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาตแิละสนบัสนนุกิจกรรม
ตา่งๆ ของโรงเรียนในชมุชนรอบๆ เหมืองฯ อยา่งตอ่เนื$อง  

• การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ�น  เหมืองลาํพนูร่วมทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษาให้กบัวดั 9 วดั เพื$อ
เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรม ประเพณีและสร้างความสมัพนัธ์ที$ดีกบัชมุชน  
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• ในปี 2559 เหมืองลาํพนูยงัคงได้รับรางวลัสถานประกอบการเครือขา่ยที$มีการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ตอ่เนื$อง (CSR-DPIM) จากกรมอตุสาหกรรมพื >นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอตุสาหกรรมเช่นเดียวกบัทกุปีที$
ผ่านมา  
 

 

สาธารณรัฐอ ินโดนีเซ ีย 

PT. Indo Tambangraya Megah หรือ ITM บริษัทยอ่ยของบ้านปฯู ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ความสําคญัในการ
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและกิจกรรมพฒันาชมุชนเทา่เทียมกบัการบริหารจดัการเหมือง ITM ดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามนโยบายการดําเนินงานของบ้านปฯู ที$มีแนวความคิดด้านการสง่เสริมการเรียนรู้
เพื$อการพฒันาอยา่งยั$งยืน โดย ITM เน้นเรื$องการชว่ยยกระดบัการศกึษาของนกัเรียน ครู และอาสาสมคัร
ภายในประเทศ และดาํเนินกิจกรรมพฒันาชมุชนที$เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนบริเวณรอบเหมือง 5 แหง่บน
เกาะกาลมินัตนั ได้แก่ เอ็มบาลตุ อินโดมินโค โจ-ร่ง ทรูบาอินโด และบารินโต  

ในปี 2559 ITM ได้ดําเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี > 

• จดัเวิร์คชอปสาํหรับครูสาขาวิชาประถมศกึษาภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก” ที$ชมุชนรอบเหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลตุ 
และ แนวคิด “การเรียนรู้องร์รวมตามลกัษณะนิสยั” ที$ชมุชนรอบเหมืองอินโดมินโค และ เหมืองคติาดิน – เอ็มบา
ลตุ โดยกิจกรรมนี >เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Volunteer Action ที$มีครูอาสาสมคัรจํานวน 301 คนจากโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษาจํานวน 89 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ด้านการพฒันาชมุชน  

• การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื 5นฐาน  บริษัทฯ สร้างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน อาคารเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก สะพานสําหรับสญัจรจากหมู่บ้านไปพื >นที$ทําการเกษตร ปรับปรุงถนนและสะพานในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื$อ
ช่วยให้คนในชมุชนสญัจรได้สะดวกปลอดภยัมากยิ$งขึ >น รวมถึงการขดุลอกค ูคลอง 

• การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้ บริษัทฯ จดัอบรมด้านการพฒันาอาชีพ ได้แก่ การการอบรมเรื$องการ
ขบัรถยนต์ การอบรมเรื$องทกัษะช่างเชื$อมโลหะ การจัดศึกษาดงูานเรื$องการปลกูโกโก้ และการเกษตรผสมผสาน 
นอกจากนี >บริษัทฯ ได้สง่เสริมอาชีพที$หลากหลายเพื$อสร้างรายได้ในทกุหมู่บ้านที$ได้ดําเนินงาน เช่น การเลี >ยงไก่เนื >อ 
การเลี >ยงปลา การเลี >ยงววั การเลี >ยงแพะ การปลกูผกั การทําสวนปาล์ม สวนยางพารา สวนไม้ผล สวนโกโก้ การทํา
นาข้าว การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร งานหตัถกรรม การตดัเย็บเสื >อผ้า ร้านค้าชมุชน เป็นต้น 

• การพัฒนาด้านการศึกษา  บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาด้านการศึกษา เพราะเป็นอีกสิ$งหนึ$งที$จะทํา
ให้ชมุชนมีการพฒันาอยา่งเข้มแข็งและยั$งยืน ซึ$งในปีนี >ได้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี >  

 มอบทนุการศึกษาให้นกัเรียนและนกัศึกษาตั >งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยัมากกว่า 200 
ทนุ 
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 มอบทุนการศึกษาต่อเนื$องให้เยาวชนในหมู่บ้านที$ศึกษาในวิทยาลยัพยาบาล และสาขาศึกษาศาสตร์พร้อม
เชิญชวนให้กลบัมาทํางานในชุมชนเมื$อจบการศึกษา เพื$อเป็นกําลงัหลกัในการพฒันาด้านสขุภาพอนามยั 
และการศกึษาของชมุชนในอนาคต  

 มอบทนุสนบัสนุนครุภณัฑ์อย่างต่อเนื$อง เช่น โต๊ะ เก้าอี > ตู้  และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงหนงัสือให้
โรงเรียนตา่ง ๆ  

 จดัการศกึษานอกโรงเรียนให้ประชาชน 4 หมูบ้่านอยา่งตอ่เนื$อง เพื$อช่วยผู้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการศกึษาสงูขึ >น
จนกระทั$งสามารถประกอบอาชีพได้ 

 การจดัอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กบัครู นกัเรียน และผู้ นําชมุชน  

• การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน บริษัทฯ สนบัสนนุการพฒันาสขุภาพอนามยัของชมุชน
ให้ครอบคลมุตั >งแตเ่ด็กแรกเกิดจนถึงกลุม่ผู้สงูอายอุย่างตอ่เนื$อง ดงันี > 

 จดัอบรมด้านอนามยัสําหรับแม่และเด็ก ตรวจสขุภาพให้ผู้หญิงตั >งแต่หลงัแต่งงาน ช่วงตั >งครรภ์ จนกระทั$ง
คลอด พร้อมทั >งสนบัสนนุอาหารเสริมให้กบัทั >งแมต่ั >งแต่ช่วงตั >งครรภ์และเด็กก่อนวยัเรียน  

 จัดหน่วยแพทย์เคลื$อนที$ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียน และผู้ สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเพื$อ
เสริมสร้างสขุภาวะ และแก้ปัญหาสขุภาพของเด็กนกัเรียน 

 จดัอบรมและรณรงค์เรื$องการตอ่ต้านยาเสพย์ติดให้กบันกัเรียน 

 จดัหานํ >าดื$มสะอาดให้กบัชมุชน 

• การอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม บริษัทฯ สนบัสนุนการจัดกิจกรรมเกี$ยวกับการ
อนุรักษ์สิ$งแวดล้อม เช่น การรีไซเคิลใยมะพร้าวเพื$อผลิตเป็นเชือกและตา
ข่ายจําหน่ายทําให้ลดขยะจากกาบมะพร้าวได้เป็นจํานวนมาก การจัดตั >ง
ธนาคารขยะประจําหมูบ้่าน และการฟื>นฟปู่าชายเลน เป็นต้น  
 

• การส่งเสริมความสัมพ ันธ์กับชุมชน บริษัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมด้านการสืบสานวฒันธรรม ประเพณี โดยเฉพาะ
ของชนเผ่าดยคั และสนบัสนนุกิจกรรมด้านศาสนาในชุมชนรอบเหมือง พร้อมทั >งช่วยเหลือชุมชนเมื$อเกิดภยัพิบตัิ 
เช่น ไฟไหม้ หรือนํ >าทว่ม เป็นต้น 

 

สาธารณรัฐประชาชนจนี  

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. และ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. บริษัทยอ่ย ของบ้านปฯู ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ได้สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชมุชนในบริเวณใกล้เคียงกบัเหมืองถา่นหิน 

ดงัตอ่ไปนี > 

• เหมืองเกาเหอมอบทนุสนบัสนนุจํานวน  301,879 หยวน  แก่ 5 หมูบ้่านรอบเหมืองเพื$อใช้ในการจดัซื >อเฟอร์นเิจอร์

และอปุกรณ์สาํนกังานสาํหรับคณะกรรมการหมูบ้่าน และอปุกรณ์ออกกําลงักายให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 

• เหมืองเฮ่อปี >มอบทนุสนบัสนนุจํานวน 50,000 หยวน ในการจดัซื >อรถทําความสะอาดถนนให้แก่รัฐบาลท้องถิ$น 
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แนวทางปฏิบตั ิเพ ิ�มเติมเกี�ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอร์รัปชั�น  
 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั$นในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตั >งแตปี่ 2553 และให้
ความร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื$อการประชมุชี >แจงหรืออบรมสมัมนาเกี$ยวกบัโครงการดงักลา่วอยา่ง
ตอ่เนื$อง ในปี 2556 นําเสนอการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท  

หนว่ยงาน Risk Management ได้เพิ$มการประเมินความเสี$ยงของการทจุริตที$อาจเกิดขึ >นในกระบวนการทํางาน
ในการวางแผนงานประจําปีและจดัเตรียมแนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข โดยเริ$มตั >งแตปี่ 2557 มีการตดิตาม ทบทวนความ
เสี$ยงดงักลา่วไตรมาสละครั >ง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 2 ครั >ง  

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที$ให้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื$อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและ
กระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื$อสอดสอ่งพฤติกรรมที$เป็นการทจุริตตอ่องค์กรและผู้ที$มีสว่นได้เสยีอื$นๆ และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
นําเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป  

ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตัิที$มีอยูแ่ล้วในองค์กรเพื$อความชดัเจนและรองรับนโยบายการตอ่ต้าน
ทจุริตและคอร์รัปชั$น (Anti Corruption Policy)  เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
และอนมุตัินโยบายฯ  

ในปี 2558 บริษัทฯ จดัทําเอกสารแนวปฏิบตัิที$รองรับพร้อมกบัแบบสาํรวจเพื$อการประเมินตนเอง นําเข้าสู่
กระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึ >นทะเบียนรับรองเป็นบริษัทที$เป็นตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั$นเมื$อเดือนกรกฎาคม 
2558 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
 

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี$ยงที$ครอบคลมุกิจกรรมต่างๆ ที$สาํคญัในการดําเนินธุรกิจ
อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ร่วมกันพฒันาและปรับปรุงระบบการควบคมุภายในและการบริหาร
ความเสี$ยงให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั >งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยคํานึงถึงต้นทนุและประโยชน์ที$จะได้รับ  กรอบการกํากบัดแูลได้รับการนํามาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานเพื$อให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสุด มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที$สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี$ยงเพื$อให้มั$นใจว่าการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย นโยบาย และระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการสอบทานให้รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื$นๆ มี
ความถกูต้องและเชื$อถือได้ ซึ$งรวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลที$เกี$ยวโยงกนั โดยสาํนกังานตรวจสอบภายในทําหน้าที$สอบทาน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทพร้อมทั >งให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะที$เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ$งช่วยสร้างความมั$นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ จะ
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื$อวนัที$ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที$ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที$สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด เป็นไปตามกรอบของ  COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ซึ$งครอบคลมุการควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี$ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื$อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที$
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิผล 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกบัความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงัตอ่ไปนี > 

4. การควบคุมภายในองค์กร  
บริษัทฯ สง่เสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที$ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื$อให้สามารถดําเนิน
ธุรกิจบรรลตุามเป้าหมายที$กําหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคบับญัชาอย่างชัดเจน มีการ
กําหนดอํานาจการอนุมติัของผู้บริหารแต่ละระดบัเพื$อให้การจดัการและการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั >งมี
การแบ่งแยกหน้าที$ในส่วนงานที$สําคญัเพื$อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตัิงานสําคญัต่างๆ ที$เหมาะสมพร้อมทั >งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที$เปลี$ยนแปลงไปทั >งภายในและ
ภายนอกอย่างสมํ$าเสมอ อีกทั >งมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับวฒันธรรม
องค์กร (Banpu Spirit)  มีระบบการให้ผลตอบแทนที$เหมาะสมและเชื$อมโยงกับผลสําเร็จของงาน พร้อมทั >งส่งเสริมให้มีการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างต่อเนื$อง ในการบริหารทรัพยากรบคุคล บริษัทฯ ได้มีการจดัทําแผนพฒันารายบคุคล แผน
สืบทอดงานของผู้บริหาร และการหมุนเปลี$ยนตําแหน่งงานต่างๆ  นอกจากนี >บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการที$ดีและความมีจริยธรรมทางธุรกิจอยา่งจริงจงั มีช่องทางรับเรื$องร้องเรียนหรือข้อมลูเกี$ยวกบัการทจุริต (Whistleblower) 
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และได้รับการรับรองสถานะเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) ในปี 2559 ได้มีการจัดทํานโยบายเกี$ยวกับการทําธุรกรรมที$ เกี$ยวโยงกัน 
(Related Party Transaction Policy) เพื$อยกระดับความโปร่งใสและสร้างกระบวนการที$ชัดเจนยิ$งขึ >นในการทําธุรกรรมใน
ลกัษณะดงักลา่ว 

2.  การประเมินความเสี�ยง 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี$ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี$ยนแปลง
จากปัจจัยทั >งภายในและภายนอกที$จะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร 
การประเมินความเสี$ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี$ยงที$สําคญัอยา่งเป็นระบบและเทา่ทนักบัสถานการณ์ที$อาจเปลี$ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เพื$อหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ อย่างจริงจังมากขึ >น รวมทั >งใช้เป็นฐานข้อมูลในการคาดการณ์และการ
เตรียมการลว่งหน้าเพื$อพฒันาปรับปรุงการจดัการดแูลตา่งๆ ของบริษัทฯ 

 ในการประเมินความเสี$ยง ฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความ
เสี$ยงอย่างจริงจงัโดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที$อาจเกิดขึ >น รวมถึงความ
เสี$ยงที$อาจเกิดการทุจริต มีการกําหนดมาตรการป้องกนัและบรรเทาความเสี$ยงอย่างทนัท่วงที และมีหน่วยงานรับผิดชอบที$
ชดัเจน นอกจากนี >บริษัทฯ ได้เสริมสร้างและสื$อสารความตระหนกัในเรื$องการบริหารจดัการความเสี$ยงอย่างต่อเนื$องให้แก่ทั >ง
องค์กร เพื$อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ทั >งนี >บริษัทฯ ได้ใช้การบริหารความเสี$ยงเป็นเครื$องมือช่วยในการเพิ$ม
วิสยัทศัน์เกี$ยวกบัโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ  พร้อมทั >งมีการติดตามให้กลยทุธ์การลงทนุของบริษัทฯ ได้รับการดําเนินการ
อย่างเท่าทนัและเป็นจริง  บริษัทฯ มีหน่วยงานบริหารความเสี$ยงทําหน้าที$ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผน
บรรเทาความเสี$ยงอย่างต่อเนื$องพร้อมทั >งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี$ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง ผา่นการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 3.  การควบคุมการปฏิบัต ิงาน 

 บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมมีการสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคบั และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานที$
สํ า คัญ  อ าทิ  Carbon Policy, Operational Excellence Policy and Standard , Mergers and Acquisition, Investment 
Committee – Investment Decision Process เป็นต้น  โดยมุง่เน้นให้ทกุหนว่ยงานมีระบบการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ มี
การแบ่งแยกหน้าที$อย่างชัดเจนเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึ$งกันและกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจการ
บริหารและกําหนดอํานาจอนมุตัิที$ชดัเจน  มีดชันีชี >วดัผลการปฏิบตัิงาน (KPI) ที$เชื$อมโยงกบัเป้าหมายของบริษัทฯ  มีการดแูล
ป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนําไปใช้เพื$อประโยชน์สว่นตน รวมทั >งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที$
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี > บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้เกี$ยวกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื$อง  โดยในปี 
2559 มีการจดัสมัมนาแบ่งปันความรู้ด้านการควบคุมภายในแก่พนกังานที$สํานกังานใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
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4.  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล  

  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที$มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที$เกี$ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ เพื$อรองรับธุรกิจพลงังานและการเติบโตที$ยั$งยืน ได้ดําเนินการตามแผนแมบ่ท IT Master Plan 5 ปี (2559-2563) ที$
ได้ กําหนดไว้ สําหรับปี  2559 ได้ ริเริ$ มจัดตั >งคณ ะกรรมการ Architecture Review Board และหน่วยงาน Enterprise 
Architecture ภายใต้ IT  เพื$อกํากับดูแลสถาปัตยกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีสําหรับทั >งกลุ่มบริษัท เพื$อความโปร่งใส 
ยืดหยุน่ ตอบสนองต่อแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ Smarter & Greener พร้อมรองรับการบริหารความเสี$ยงจากการลงทนุและความ
เสี$ยงทางด้านเทคโนโลยีที$เปลี$ยนแปลงและเป็นโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาสนบัสนุนมูลค่าเพิ$มในธุรกิจและกระบวนการ
ทํางาน  นอกจากนี > บริษัทฯ มีระบบในการจัดเตรียมและจดัเก็บข้อมูลสําคญั ที$มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
สําหรับคณะกรรมการ เพื$อใช้ประกอบการพิจารณาที$ภายในระยะเวลาที$เหมาะสม พร้อมทั >งมีระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การปฏิบัติงานสําคัญๆ อาทิ ระบบการปฏิบัติงานและวางแผน (Planning and Operating systems)  ระบบการบริหาร
สินทรัพย์และซ่อมบํารุง (Enterprise Assets Management) ระบบการบริหารงบประมาณและบัญชีการเงิน (Financial 
Management)  และระบบการรายงานสําหรับผู้ บริหาร  Enterprise Reporting System ที$เป็นศูนย์รวมเพื$อประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารในการตดัสินใจและดําเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที   ระบบ Web based Workflows ที$สามารถ
ทํางานได้จากทกุที$ทั$วโลกผ่านทางอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ หลากหลายประเภทของอปุกรณ์ (multi devices)  นอกจากนี >
มุ่งเน้นให้เกิดการสื$อสารข้อมูลสําคญัๆ ผ่านทาง Website และระบบเชื$อมโยงการทํางานที$เป็นพลงัร่วมกันในองค์กรในทุก
ป ร ะ เท ศ   Google collaboration platform (Email, Site, Drive, Sheet, Form, Hangout, etc.) แ ล ะ ร ะ บ บ  Electronic 
Document Management System เพื$อใช้ในการติดตอ่และรับสง่ข้อมลูขา่วสารสําคญัทั >งจากภายในและภายนอกที$เชื$อมโยง
กนัอย่างรวดเร็วและทนัสมยั มีการควบคมุความปลอดภยัโดยการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่างๆ ตามหลกัการ
แบ่งแยกหน้าที$และการใช้งาน นอกจากนี >บริษัทฯ มีช่องทางในการสื$อสารภายในองค์กรที$มีประสิทธิภาพ อาทิ การสง่ email 
การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ รวมทั >งมีการประชุมร่วมกนัเพื$อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบติังาน
บรรลตุามเปา้หมายที$กําหนดไว้ สาํหรับการสื$อสารกบับคุคลภายนอกองค์กร บริษัทฯ โดยฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายสื$อสาร
องค์กร ทําหน้าที$เปิดเผยข้อมลูและสื$อสารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งทั$วถึงและเทา่เทียมกนั   

5.  ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหวัหน้างานและผู้บริหารของสายงาน มีการประชมุผู้บริหารเพื$อติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมายที$กําหนด
อยา่งสมํ$าเสมอ กรณีมีประเด็นสาํคญัที$อาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กร  ประธานเจ้าหน้าที$บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการ
ปฏิบติังานและแนวทางแก้ไขจากหนว่ยงานที$เกี$ยวข้องอยา่งใกล้ชิด  โดยมีสํานกังานตรวจสอบภายในทาํหน้าที$ตรวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในให้มคีวามเหมาะสม และมีประสทิธิผล พร้อมทั >งติดตามการบริหารความ
เสี$ยงของกลุม่บริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที$เกี$ยวข้อง พร้อมทั >งให้ข้อเสนอแนะเพื$อการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานตา่งๆ และติดตามผลเพื$อให้แนใ่จวา่ปัญหาตา่งๆ ได้รับการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและทนักาล โดย
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร และฝ่าย
บริหารอยา่งสมํ$าเสมอ 
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ทั >งนี > คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื$อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทดงันี > 
 

การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั�นในคุณค่าของความซื�อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที$อยูบ่นหลกัความซื$อตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานที$ครอบคลมุถึง 
1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที$ประจําวนัและการตดัสนิใจในเรื$องตา่ง ๆ  

        1.1.2 การปฏิบติัตอ่คู่ค้า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

�  

1.2   มีข้อกําหนดที$เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที$ด้วยความซื$อตรงและรักษา
จรรยาบรรณที$ครอบคลมุถึง 

        1.2.1 มีข้อกําหนดเกี$ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังาน ที$เหมาะสม 

        1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที$อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซึ$งรวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที$เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการสื$อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็นประจําทกุปี  รวมทั >งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก
ได้รับทราบ 

�  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      �.�.� การตดิตามและประเมนิผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิ 

(compliance unit) 
       �.�.� การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       �.�.� การประเมินโดยผู้ เชี$ยวชาญที$เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 
 

�  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดเกี$ยวกบัความซื$อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

 �.�.� มีกระบวนการที$ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที$เหมาะสม  
        �.�.� มีกระบวนการที$ทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายใน

เวลาอนัควร  

�  

                                                 
2บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสี$ยงของบริษทั 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 �.�.� มีการแก้ไขการกระทาํที$ขดัตอ่หลกัความซื$อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที�กาํก ับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

�.�  มีการกําหนดบทบาทหน้าที$ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ�อํานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

�  

�.�คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มกีารกําหนดเปา้หมายการดําเนินธุรกิจที$ชดัเจนและวดัผลได้ เพื$อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

�  

�.� คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที$ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ$งครอบคลมุบทบาทที$สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

�  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เกี$ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเชี$ยวชาญที$เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
หรือสามารถขอคําแนะนาํจากผู้ เชี$ยวชาญในเรื$องนั >นๆได้ 

�  

�.¥ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที$มีความรู้ ความสามารถนา่เชื$อถือ และมคีวามเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหน้าที$อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์อื$นใดอนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที$อยา่งเป็นอิสระ ในจํานวนที$เหมาะสมเพียงพอ 

�  

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรื$องการควบคมุภายใน 
ในองค์กร ซึ$งครอบคลมุทั >งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี$ยง กิจกรรมการ
ควบคมุ ข้อมลูและการสื$อสาร และการติดตาม 

�  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั� งการและความรับผิดชอบที�

เหมาะสมเพ ื�อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

�.� ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรที$สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั >งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ 
เช่น แบง่แยกหน้าที$ในสว่นงานที$สาํคญั ซึ$งทาํให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มงีานตรวจสอบ
ภายในที$ขึ >นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที$ชดัเจน เป็นต้น 

 

�  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี$ยวกบัอํานาจ
หน้าที$ ความรับผิดชอบ และการสื$อสารข้อมลู 

�  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

�  

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งมั�นในการจูงใจ พ ัฒนาและรักษาบุคลากรที�ม ีความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื$อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที$มีความรู้และความสามารถ
ที$เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินั >นอยา่งสมํ$าเสมอ 

�  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรที$มีผลการ
ปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บคุลากรที$มีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถึง การสื$อสารกระบวนการ
เหลา่นี >ให้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

�  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบคุลากรที$มีความรู้และ
ความสามารถที$เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

�  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคนเช่น การจดัระบบที$ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

�  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ที$สาํคญั �  

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมหีน้าที�และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ ื�อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

¥.� คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื$อสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีที$จําเป็น 

�  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชี >วดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที$

เหมาะสม โดยพิจารณาทั >งเรื$องการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสั >นและระยะ

ยาวของบริษัท 

�  

¥.�  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนื$องโดยเน้นให้สามารถ

เชื$อมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าที$ในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในด้วย 

�  

¥.� คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที$มากเกินไปในการปฏิบติัหน้าที$ของ

บคุลากรแตล่ะคน 

�  
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การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างช ัดเจนเพียงพอ เพ ื�อให้สามารถระบุและประเมินความเสี�ยงต่างๆ  ท ี�

เก ี�ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที$รับรองโดยทั$วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั >น 
โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบริษัท
ได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

�  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที$สาํคญัเช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

�  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง �  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี$ยง อนมุติัและสื$อสารนโยบายการบริหารความเสี$ยง
ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ$งของวฒันธรรมขององค์กร 

�  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี�ยงทุกประเภทท ี�อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม

ทั�วท ั 5งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษัทระบคุวามเสี$ยงทกุประเภทซึ$งอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทั >งระดบัองค์กร หนว่ยธุรกิจ 

ฝ่ายงาน และหน้าที$งานตา่ง ๆ   

 

�  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี$ยงทกุประเภทที$อาจเกิดจากทั >งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ$ง
รวมถงึความเสี$ยงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

�  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี$ยง �  

7.4  บริษัทได้ประเมินความสาํคญัของความเสี$ยง โดยพิจารณาทั >งโอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที$
อาจเกิดขึ >น  

�  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื$อจดัการความเสี$ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี$ยงนั >น 
(acceptance)  การลดความเสี$ยง (reduction)  การหลกีเลี$ยงความเสี$ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเสี$ยง (sharing) 

 

�  
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8. องค์กรได้พ ิจารณาถงึโอกาสท ี�จะเกิดการทุจริตในการประเมนิความเสี�ยงท ี�จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที$จะเกิดการทจุริตขึ >น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํารายงาน

ทางการเงินเท็จ  การทําให้สญูเสยีทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั การที$ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุ

ภายใน (management override of internal controls)  การเปลี$ยนแปลงข้อมลูในรายงานที$สาํคญั  การ

ได้มาหรือใช้ไปซึ$งทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

�  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเปา้หมายที$
กําหนดแล้ว  รวมทั >งได้พจิารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ$งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้ว
ด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม เช่น ไมต่ั >งเปา้หมายยอดขายของบริษัทไว้สงู
เกินความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

 

�  

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี$ยวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และ
มาตรการที$บริษัทดาํเนินการเพื$อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

�  

8.4  บริษัทได้สื$อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที$กําหนดไว้  

 

�  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี�ยนแปลงที�อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี$ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที$อาจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี$ยนแปลงนั >น

อยา่งเพียงพอแล้ว  

�  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี$ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที$อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี$ยนแปลงนั >น
อยา่งเพียงพอแล้ว 

�  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี$ยนแปลงผู้นําองค์กร ที$อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี$ยนแปลงนั >นอยา่งเพียงพอแล้ว 

�  
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การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท ี�ช่วยลดความเสี�ยงท ี�จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที�

ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสี$ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื$น ๆ 

�  

10.2  บริษัทมมีาตรการควบคมุภายในที$กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเกี$ยวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื >อ และ
การบริหารทั$วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที$  และลาํดบัชั >นการอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะ
ระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื$อให้สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
อํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขั >นตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขั >นตอนการจดัซื >อและวธีิการ
คดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจจดัซื >อ  ขั >นตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ 
การเบิกใช้เครื$องมือตา่งๆ เป็นต้นโดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี > 
 �¤.�.� การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี$ยวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ที$เกี$ยวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว รวมทั >งบคุคลที$เกี$ยวโยงกนั เพื$อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการที$อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมทั >งมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
เสมอ 
  

10.2.2 กรณีที$บริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ที$เกี$ยวข้องในลกัษณะที$มีผลผกูพนับริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซื >อขายสินค้า การให้กู้ยมื การคํ >าประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มั$นใจแล้ววา่ 
มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงื$อนไขที$ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที$มีผลผกูพนับริษัทเช่น ติดตามการชําระคืน
หนี >ตามกําหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

�  

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

�  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทั >งระดบักลุม่บริษัท หน่วยธรุกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

�  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที$ความรับผิดชอบในงาน �ด้านตอ่ไปนี >ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื$อเป็น
การตรวจสอบซึ$งกนัและกนั กลา่วคือ 

(�) หน้าที$อนมุติั  
(�) หน้าที$บนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

�  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

(�) หน้าที$ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน 

 

11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท ั�วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ ื�อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี$ยวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบติังาน
และการควบคมุทั$วไปของระบบสารสนเทศ 

�  

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพื >นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม �  

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม �  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม 

�  
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12. องค์กรจดัให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ ึ�งได้กาํหนดสิ�งท ี�คาดหวังและข ั 5นตอนการปฏิบตั ิ

เพ ื�อให้นโยบายที�กาํหนดไว้นั 5นสามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1  บริษัทมีนโยบายที$รัดกมุเพื$อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ที$เกี$ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วต้องผา่นขั >นตอนการอนมุตัิที$กําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯเพื$อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์
ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

�  

12.2  บริษัทมีนโยบายเพื$อให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทําโดยผู้ ที$ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนั >น �  

12.3  บริษัทมีนโยบายเพื$อให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที$กระทํากบับคุคลภายนอก(at arms’ length basis) 

�  

12.4  บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทั >งกําหนด

แนวทางให้บคุคลที$บริษัทแตง่ตั >งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนั >น ถือปฏิบติั  (หาก

บริษัทไมม่ีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมไมต้่องตอบข้อนี >) 

�  

12.5  บริษัทกําหนดหน้าที$และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหาร

และพนกังาน 

�  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที$เหมาะสม โดยบคุลากรที$มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

�  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ �  

 
 

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที� เกี�ยวข้องและมีคุณภาพเพ ื�อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท ี�

กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูที$ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั >งข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที$มี
คณุภาพและเกี$ยวข้องตอ่งาน 

�  

14.2 บริษัทพิจารณาทั >งต้นทนุและประโยชน์ที$จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  
�  

13.3 บริษัทดําเนินการเพื$อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที$สาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับ ใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูที$สําคญั เช่น รายละเอียดของเรื$องที$เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท
ทางเลือกตา่ง ๆ  

�  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.4 บริษัทดําเนินการเพื$อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชุมที$
ระบขุ้อมลูที$จําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขั >นตํ$า
ตามที$กฎหมายกําหนด  

�  

13.5 บริษัทดําเนินการเพื$อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื$อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเกี$ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที$ของกรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทกึข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื$องที$พิจารณา ความเห็นของกรรมการราย
ที$ไมเ่ห็นด้วยกบัเรื$องที$เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

�  

13.6  บริษัทมีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี > 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีที$ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั >นอยา่งครบถ้วนแล้ว 

�  

 

14. องค์กรสื�อสารข้อมลูภายในองค์กร ซ ึ�งรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท ี�

จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามท ี�วางไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษัทมีกระบวนการสื$อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื$อสารที$เหมาะสม 
เพื$อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  
 

�  

14.2  บริษัทมีการรายงานข้อมลูที$สาํคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ$าเสมอ และคะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศที$จําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่งๆ ตามที$ต้องการ เช่น 
การกําหนดบคุคลที$เป็นศนูย์ติดตอ่เพื$อให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอื$นนอกจากที$ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั >ง
การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที$คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น    
 

�  

14.3  บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื$อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื$อให้บคุคลตา่งๆ  ภายในบริษัทสามารถ
แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี$ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่ง
ปลอดภยั 
 

�  
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15. องค์กรได้สื�อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี�ยวกับประเดน็ท ี�อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษัทมีกระบวนการสื$อสารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และมี
ช่องทางการสื$อสารที$เหมาะสม เพื$อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มเีจ้าหน้าที$หรือหนว่ยงานนกั
ลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเรื$องร้องเรียน เป็นต้น 

�  

15.2  บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื$อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื$อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี$ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

 

�  

   

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ ื�อให้มั�นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1  บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที$อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แตล่ะสว่นงาน
ติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบติั และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

�  

16.2  บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที$วางไว้โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

�  

16.3  ความถี$ในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี$ยนแปลงของบริษัท 
 

�  

16.4  ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที$มีความรู้และความสามารถ 
 

�  

16.5  บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ >นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

�  

16.6  บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที$ตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 
 

�  
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17. องค์กรประเมินและสื�อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างท ันเวลาต่อบุคคลท ี�ร ับผิดชอบ ซ ึ�ง

รวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื$อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพื$อติดตามแก้ไข
อยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานที$เกิดขึ >นแตกตา่งจากเปา้หมายที$กําหนดไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 
 

�  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี > 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที$เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยั
วา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที$ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําที$ผิดปกติอื$น ซึ$งอาจ
กระทบตอ่ชื$อเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที$เป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เริ$ม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื$อพิจารณาภายในระยะเวลา
อนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที$เป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

�  
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 12.   รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการบุคคลที�มีผลประโยชน์ร่วม 

ชื�อบริษัท / ประเภท
ธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  รายชื�อผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่ รายชื�อคณะกรรมการ 

1. บริษัท นํ >าตาลมิตรผล 
จํากดั 

(ผลิตและจําหน่ายนํ >าตาล
และกากนํ >าตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 5.84 ของทนุชําระแล้ว 

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.นํ >าตาลมิตรสยาม         
3) มีกรรมการร่วมกนั 3 ทา่น คือ 

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

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
1. บจ.นํ >าตาลมิตรสยาม     99.99% 
 

1.  นายอิสระ      วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัดิ�     วอ่งกศุลกิจ 
5.  นายกล้าณรงค์    ศรีรอต 
6.  นายทวีวฒัน์   ทวีปิยมาภรณ์ 
7.  นท. พญ.ลกัษมี    วอ่งกศุลกิจ 
8. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
10. รศ.ดร.จีรเดช    อูส่วสัดิ� 
11. นายอรรถพล  วอ่งกศุลกิจ   
 
 

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล 
จํากดั 
(บริษัทเพื$อการลงทนุ) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 2.51 ของทนุชําระแล้ว  

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ 

1. นายเมธี  เอื >ออภิญญกลุ 
2. นายองอาจ  เอื >ออภิญญกลุ 

 

 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ         54.23% 
2. ตระกลูเอื >ออภิญญกลุ     24.16% 
3. บจ.ยฟิูนเวส                  15.23%  
4. ตระกลูกนัทาธรรม           3.17% 
5. ตระกลูกาญจนกําเนิด      2.58% 
6. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร      0.63% 
 

1.  นายวิฑรูย์       ว่องกศุลกิจ 
2.  นายเมธี           เอื >ออภิญญกลุ 
3.  นายองอาจ       เอื >ออภิญญกลุ 
4.  นายภากร         กนัทาธรรม 
5.  นายอรรณพ      วอ่งกศุลกิจ 
6. น.ส.จินตนา        กาญจนกําเนิด 
7. น.ส.พรรษวรรณ  วอ่งกศุลกิจ 

 
 

3. บริษัท ซิตี >โฮลดิ >ง จํากดั 
(Holding Company) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.24 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) ไมมี่กรรมการร่วมกนั  
 

 
 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ          87.00% 
2. ตระกลูกาญจนกําเนิด       6.00% 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร       2.00% 
4. ตระกลูลทัธะพานิชย์         2.00% 
5. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ    1.50% 
6. ตระกลูประดิษฐ์แทน่         1.50% 

 

1. นายวิฑรูย์          วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอิสระ           วอ่งกศุลกิจ 
3. นายบรรเจิด        วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.จินตนา        กาญจนกําเนิด 
5. นางอารดา         ลทัธะพานิชย์ 
6. น.ส.ธีระนาถ      วอ่งกศุลกิจ 
7. น.ส.พรรษวรรณ วอ่งกศุลกิจ 

 
4. บริษัท รวมเกษตรกร

อตุสาหกรรม จํากดั 
(ผลิตและจําหน่ายนํ >าตาล
และกากนํ >าตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.72 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ >าตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ  

 1. นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
 2. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

 
 
 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
บจ.นํ >าตาลมิตรผล              87.56% 
 

1. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส. ชญาวดี  ชยัอนนัต์ 
4. นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
5. น.ส. จินตนา  กาญจนกําเนิด 
6. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 
9. นางอารดา  ลทัธะพานิชย์ 
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 ช ื�อบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  รายชื�อผู้ถ ือหุ้นรายใหญ่ รายชื�อคณะกรรมการ 

5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติ
เกิล บอร์ด จํากดั 

(บริษัทเพื$อการลงทนุ) 
 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.62 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 

อตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
บจ. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
3. นางอมัพร  กาญจนกําเนิด 
4. นายปริวฒัก์ กาญจนธนา 
5. นายอรรถพล วอ่งกศุลกิจ 
 

6. บริษัท ทนุมิตรสยาม 
จํากดั 

(ปลกูอ้อยและลงทนุใน
หลกัทรัพย์) 
 
 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.30 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.นํ >าตาลมิตร

สยาม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
บจ.นํ >าตาลมิตรสยาม             99.99% 
 

1. นายสนุทร  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

 

7. บริษัท แปซิฟิกชกูาร์ 
คอร์ปอเรชั$น จํากดั 

    (ตวัแทนนําเข้า- 
สง่ออกนํ >าตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.28 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ >าตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
       1. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
บจ.นํ >าตาลมิตรผล                 99.99% 
 

1. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
2. นางอมัพร    กาญจนกําเนิด 
3. นายจิรศกัด์    วอ่งกศุลกิจ 
4. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
 

8. บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั 
   (Holding Company) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.26 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ 

1. นายเมธี    เอื >ออภิญญกลุ 
2. นายองอาจ  เอื >ออภิญญกลุ 
 

 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล        100.00% 

 

1. นายวิฑรูย์          วอ่งกศุลกิจ 
2. นายเมธี              เอื >ออภิญญกลุ 
3. นายองอาจ         เอื >ออภิญญกลุ 
4. นายภากร           กนัทาธรรม 
5. นายอรรณพ       วอ่งกศุลกิจ 
6. น.ส.จินตนา        กาญจนกําเนิด   
7. น.ส.พรรษวรรณ  วอ่งกศุลกิจ 

 
9. บริษัท มิตรผล ไบโอ-

เพาเวอร์ (ภเูวียง) 
จํากดั 

(ผลิตและจําหน่าย
นํ >าตาลและกากนํ >าตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.25 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
       1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  51.04% 

 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
4. นายชาญชยั ชีวะเกต ุ
5. นายศิรศกัดิ� ทาทอง 
6. นายประวิทย์ ประกฤตศรี 
7. นายจิรศกัดิ� วอ่งกศุลกิจ 
8. นางสาวธีระนาถ วอ่งกศุลกิจ 
9. นายณฐัพงษ์ วอ่งกศุลกิจ 

 
10. บริษัท นํ >าตาล 

 มิตรกาฬสินธุ์ จํากดั 
(ผลิตและจําหน่าย
นํ >าตาลและกากนํ >าตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.19 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) กรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 
บจ.รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
4. น.ส. จินตนา  กาญจนกําเนิด 
5. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
6. น.ส. ชญาวดี   ชยัอนนัต์ 
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นางอารดา  ลทัธะพานิชย์ 
9. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

* บคุคลที$เกี$ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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รายการระหวา่งกนัอื$นๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที$เกี$ยวข้องกนั รวมทั >งนโยบายการกําหนดราคาซื >อ
ขายและอตัราดอกเบี >ยที$ใช้   โดยที$บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที$เกี$ยวข้องกนั ได้แสดงอยู่
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

 

o รายการระหวา่งกิจการที$เกี$ยวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี >  

1. บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั  ดงันี > 

• ปี 2559 มีต้นทนุการรับบริการ จํานวน 921,800 เหรียญสหรัฐ  

• มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 15,923.81 เหรียญสหรัฐ  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน  249,425,621.93 
เหรียญสหรัฐ 
 

2. BP Overseas Development 
Company Limited 

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบับริษัท บี BP Overseas Development Company 
Limited ดงันี >     

• เงินให้กู้ ยืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ย BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ$ม 
ณ 31 ธนัวาคม 2559  มียอดเงินให้กู้ จํานวน 1,757,448,683.41 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 66,465,999.19  เหรียญสหรัฐ  

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  237,139,992.93 เหรียญสหรัฐ 
 

3. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
ดงันี >  

• ปี 2559 มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 11,324,852.69 เหรียญสหรัฐ  

• รายได้ค่า Management fee  จํานวน 3,058,759.11 เหรียญสหรัฐ 

• เงินปันผลรับ จํานวน 45,790,340.44 เหรียญสหรัฐ  
 

4. Banpu Singapore Pte. Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte., Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559 รายได้คา่ Management fee  จํานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดลกูหนี >อื$น จํานวน  10,000 เหรียญสหรัฐ 
 

5. Banpu  Minerals (Singapore) Pte. Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559 รายได้จากการให้บริการ จํานวน  5,256,759.19 เหรียญสหรัฐ  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 1,864.50  เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเจ้าหนี >การค้าจํานวน  260,794.65 เหรียญสหรัฐ  
6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั BMS Coal Sales Pte. Ltd.  ดงันี >  

• ปี 2559 คา่ใช้จ่าย Management fee จํานวน 5,938,232.24 เหรียญสหรัฐ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 ยอดเจ้าหนี >อื$น จํานวน  1,515,794.93 เหรียญสหรัฐ  

• ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 90.88  เหรียญสหรัฐ 
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7. บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง เซอร์วิสเซส 
จํากดั 

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบับริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง เซอร์วสิเซส จํากดั ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง เซอร์วสิเซส จํากดั ในรูปของสญัญา
เงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย บวก
ร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ณ 31 ธนัวาคม 2559  มียอดเงินให้กู้ จํานวน 6,534,641.44 
เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  ยอดดอกเบี >ยรับ จํานวน  248,899.20 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ  จํานวน  22,362.84 เหรียญสหรัฐ 
 

8. PT. Indominco  Mandiri บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั  PT. Indominco  Mandiri ดงันี >  

• ปี 2559  รายได้คา่ Management fee  จํานวน 10,508,630.57 เหรียญสหรัฐ  

• ซื >อสินค้า จํานวน  51,473,853.83 เหรียญสหรัฐ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดลกูหนี >อื$น จํานวน  1,044,269.60 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน 83,581.40 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเจ้าหนี >การค้า  จํานวน 7,561,087.70 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองรับ  จํานวน 1,814.86 เหรียญสหรัฐ 
 

9. PT. Jorong Barutama Greston 
 

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั  PT. Jorong Barutama Greston ดงันี >  

• ปี 2559  รายได้คา่ Management fee  จํานวน 458,109.31 เหรียญสหรัฐ  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดลกูหนี >อื$น จํานวน  69,604.06 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน 733.45 เหรียญสหรัฐ 
 

10. PT. Kitadin  บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั  PT. Kitadin  ดงันี >  

• ปี 2559  รายได้คา่ Management fee  จํานวน  144,746.46 เหรียญสหรัฐ  
 

11. PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั  PT. Trubaindo Coal Mining ดงันี >  

• ปี 2559  รายได้คา่ Management fee  จํานวน 4,923,190.81 เหรียญสหรัฐ  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดลกูหนี >อื$น จํานวน  845,337.01 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน 11,495.90 เหรียญสหรัฐ 
 

12. PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั  PT. Bharinto Ekatama ดงันี >  

• ปี 2559   รายได้ค่า Management fee  จํานวน 1,779,651.14 เหรียญสหรัฐ  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดลกูหนี >อื$น จํานวน  204,093.76  เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน 6,933.41 เหรียญสหรัฐ 
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13. PT. Indo Tambangraya Megah บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั PT. Indo Tambangraya Megah  ดงันี > 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน  10,079.32  เหรียญ
สหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองรับ  จํานวน  2,519.20  เหรียญสหรัฐ 
 

14. PT. Tambangraya Usaha Tama   บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั PT. Tambangraya Usaha Tama  ดงันี > 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน  100.51  เหรียญสหรัฐ 
 

15. Banpu Investment (China) Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559 คา่ใช้จ่าย Management fee จํานวน 878,015 เหรียญสหรัฐ 
 

16. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd  ดงันี >  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559  ยอดเงินทดรองจ่ายจํานวน  25,600.83 เหรียญสหรัฐ 

 

17. Centennial Coal Co.Pty   บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั Centennial Coal Co.Pty  ดงันี >  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559  มียอดเงินทดรองรับจํานวน  32,561.37 เหรียญสหรัฐ 

 

18. บริษัท บีโอจี จํากดั บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บีโอจี จํากดั ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บีโอจี จํากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณ
อตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ณ 31 
ธนัวาคม 2559  มียอดเงินให้กู้ ยืมจํานวน 77,053,150.10 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  ยอดดอกเบี >ยรับ จํานวน  2,357,812.29 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ  จํานวน  2,353,754.78 เหรียญสหรัฐ 
 

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จาํกัด 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั บริษัท บ้านป ู มินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท เหมืองเชียงม่วน 
จํากดั ดงันี > 

• เงินกู้ ยืมจากบริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั ในรูปของตั§วสญัญาใช้เงิน โดย
คํานวณอตัราดอกเบี >ยของเงินกู้ ยืมถวัเฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 2559  มียอดเงิน
กู้ ยืมจํานวน 2,134,691.76 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  ดอกเบี >ยจ่าย จํานวน 26,295.69 เหรียญสหรัฐ  

• ยอดดอกเบี >ยค้างจ่าย จํานวน  2,657.91 เหรียญสหรัฐ 
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2. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty 
Ltd ดงันี >      

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Australia Co.Pty Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม 
โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย     
ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม จํานวน 5,790,833 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 241,642.80 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกบี >ยค้างรับ จํานวน  966,425.82 เหรียญสหรัฐ 
 

3. Banpu Singapore Pte., Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte., 
Ltd. ดงันี >  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  74,383,223.94  เหรียญ
สหรัฐ 
 

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

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั  Banpu Minerals 
(Singapore) Pte., Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559  รายได้จากการให้บริการ  จํานวน 1,046,113.80 เหรียญสหรัฐ 

• มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 9,100.97 เหรียญสหรัฐ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน  3,000,000 เหรียญ
สหรัฐ 
 

5. Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั  Banpu Coal Investment 
Co., Ltd. ดงันี >  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน  136,303,748.33 
เหรียญสหรัฐ 
 

6. Banpu International Co., Ltd.  
 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั  Banpu International Co., 
Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยจ่าย จํานวน 5,212.19 เหรียญสหรัฐ 
 

7. PT. Indominco  Mandiri บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหวา่งกนักบั  PT. Indominco  Mandiri  
ดงันี >  

• ปี 2559  ซื >อสินค้า จํานวน  29,769,814.30 เหรียญสหรัฐ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559  มียอดเจ้าหนี >การค้า  จํานวน 2,315,040 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน 100,691.25 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

8. PT. Jorong Barutama Greston บริษัท บ้านป ู มินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั  PT. Jorong Barutama 
Greston ดงันี >  

• ปี 2559  ซื >อสินค้า จํานวน  10,723,262.04 เหรียญสหรัฐ 
 

9. Banpu Investment (China) Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั Banpu Investment (China) 
Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559  มีต้นทนุการรับบริการ  จํานวน 264,681.20 เหรียญสหรัฐ 
 

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

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. PT. Indo Tambangraya Megah Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ทํารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo 
Tambangraya Megah ดงันี > 

• ปี 2559  มีเงินปันผลรับ จํานวน 27,823,734.45 เหรียญสหรัฐ 
 

2. Banpu Singapore Pte. Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.   ทํารายการระหว่างกนักบั  Banpu 
Singapore Pte. Ltd. ดงันี > 

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
คํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 
2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม จํานวน 85,364,620.21 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน  2,757,227.39 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  14,535,004.76 เหรียญสหรัฐ 
 

3. Hunnu Resources LLC Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ทํารายการระหวา่งกนักบั  Hunnu 
Resources LLC ดงันี > 

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
คํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 
2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม จํานวน  60,629,762.31 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,549,757.36 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกบี >ยค้างรับ จํานวน  9,521,787.05 เหรียญสหรัฐ 
 

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ทํารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Coal 
Investment Co., Ltd. ดงันี >  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างจ่าย  จํานวน  135,994,754 
เหรียญสหรัฐ 
 

5. Banpu Investment (China) Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ทํารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 
Investment (China) Ltd. ดงันี >  

• ปี 2559  มีต้นทนุการรับบริการ  จํานวน 183,124.56 เหรียญสหรัฐ 
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4. BP Overseas Development Company Limited 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Asian American Coal Inc. BP Overseas Development Company Limited ทํารายการระหว่างกนักบั Asian 
American Coal Inc. ดงันี > 
• เงินให้กู้ ยืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย

คํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย    ณ 31 ธนัวาคม 
2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม จํานวน  1,831,031,392.40 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 69,246,217.30 เหรียญสหรัฐ 
• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  209,235,159.16 เหรียญสหรัฐ 
• ยอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน  40,000,000 เหรียญสหรัฐ 

5. บริษัท บ้านปู เอน็จิเนียริ� ง เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์  
โฮลดิ >งส์ จํากดั        

 

บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง เซอร์วสิเซส จํากดั ทํารายการระหวา่งกนักบั   
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ >งส์ จํากดั  ดงันี >  
• เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ >งส์ จํากดั ในรูปของ

สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวั
เฉลี$ย  ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 3,628,173.61 เหรียญ
สหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 149,222.61 เหรียญสหรัฐ 
• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  12,449.11 เหรียญสหรัฐ 

2. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส  
 (ไทยแลนด์) จํากดั 

บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ$ง เซอร์วสิเซส จํากดั ทํารายการระหวา่งกนักบั   
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จํากดั  ดงันี >  
• เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จํากดัในรูป

ของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมา
ถวัเฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 3,097,902.08 
เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 100,351.27 เหรียญสหรัฐ 
• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  10,560.41 เหรียญสหรัฐ 

6. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี 
จํากดั 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ู 
รีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั  ดงันี >      
• เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดัในรูปของ

สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวั
เฉลี$ย บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,005,003.92 เหรียญสหรัฐ 
• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 135,667,925.37 เหรียญ

สหรัฐ 
• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  690,801.87 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

2. บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จํากดั        บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ู โคล 
เพาเวอร์  จํากดั ดงันี >  

• ปี 2559  มีเงินปันผลรับ จํานวน 110,841,646.87 เหรียญสหรัฐ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน 200,013,163.90 
เหรียญสหรัฐ 
 

3. Banpu Power International Co., Ltd.   บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power 
International Co., Ltd.   ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Power International Co., Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย บวกร้อยละ 
0.5 ตอ่ปี ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 2,307,415.45 
เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ  จํานวน 80,286.61 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยจ่าย  จํานวน 100,897.12 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  39,618.34 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จํานวน 988.29 เหรียญสหรัฐ 
 

7. บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จาํกัด 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Akira Energy Limited  บริษัท บ้านป ู รีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั ทํารายการระหวา่งกนักบั Akira Energy 
Limited ดงันี >    

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Akira Energy Limited ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม  
โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย  
ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 378,176.93 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 52,525.81 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  61,278.56 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดเงินทดรองรับ  จํานวน 2,981,213.02 เหรียญสหรัฐ 
 

2. บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั    บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั  ทํารายการระหว่างกนักบั  
บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 31 
ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม จํานวน 2,549,233.27 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน  56,097.87 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  55,016.69 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

3. Anqui Huineng Renewable Energy 
Co.,Ltd.       

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั  ทํารายการระหว่างกนักบั  
Anqui Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ดงันี >        

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Anqui Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงิน  กู้ ยืมมาถวั
เฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 8,724,659.31 เหรียญ
สหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน  172,095.79 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  167,622.51 เหรียญสหรัฐ 
 

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

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั  ทํารายการระหว่างกนักบั  
Weifang Tianen Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. ดงันี >        

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Weifang Tianen Jinshan Comprehensive Energy Co., 
Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของ
เงิน  กู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 
5,107,117.64 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน  16,055.48 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  16,044.86 เหรียญสหรัฐ 

8. Banpu Power Investment Co., Ltd. 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Power International Limited  Banpu Power Investment Co., Ltd. ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power 
International Limited   ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Power International Limited  ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 31 
ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 6,190,000 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 459,793.01 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  1,313,407.62 เหรียญสหรัฐ 

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

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd.       

 

Banpu Investment (China) Co., Ltd. ทํารายการระหว่างกนักบั BPP Renewable 
Investment (China)  Co., Ltd. ดงันี >       

• เงินให้กู้ ยืมแก่ BPP Renewable Investment (China)  Co., Ltd. ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวั
เฉลี$ย ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 51,712,491.20 
เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 1,384,945.45เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  1,408,432.45 เหรียญสหรัฐ 
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10. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)  จาํกัด 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

Banpu Energy Services Japan Co., 
Ltd. 
 

1.  บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากดั ทํารายการระหวา่งกนักบั 
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.  ในรูปของสญัญา
เงินให้กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 
31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 1,700,028.19 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 48,806.04เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  31,514.47 เหรียญสหรัฐ 

11. บริษัท บีโอจี  จาํกดั 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu North America Corporation 
 

บ้านป ู บีโอจี จํากดั ทํารายการระหว่างกนักบั Banpu North America Corporation  
ดงันี >  

• เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu North America Corporation ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยคํานวณอตัราดอกเบี >ยจากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี$ย ณ 31 
ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จํานวน 76,700,000 เหรียญสหรัฐ 

• ปี 2559  มีดอกเบี >ยรับ จํานวน 2,290,097.18 เหรียญสหรัฐ 

• ยอดดอกเบี >ยค้างรับ จํานวน  2,290,097.18 เหรียญสหรัฐ 
 
 

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที$บริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที$
เกี$ยวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทําสญัญานั >นๆ  
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

 มาตรการหรือข ั 5นตอนการอนุมัต ิการทาํรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที$บริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมกีารทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที$เกี$ยวข้อง 
บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที$อาจมีความขดัแย้ง เพื$อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื$องการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที$เกี$ยวโยงกนั และให้มีราคาและเงื$อนไข เสมอืนการทํารายการกบั
บคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานที$มีสว่นได้เสยีในรายการนั >นจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ
 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
- ไมม่ี – 
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ส่วนท ี� 3 
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
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13. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
 
งบการเงินรวมของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559    และผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ >นสดุวนัเดยีวกนั โดย
ถกูต้องตามที$ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
งบการเงนิทีQตรวจสอบ 
ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุม่กิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี > ซึ$งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี$ยนแปลงสว่นของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี$ยนแปลง
สว่นของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ >นสดุวนัเดียวกนั และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที$สาํคญั 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีได้กลา่วไว้ในสว่นของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นที$
เกี$ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที$กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื$นๆ ซึ$งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี > ผู้สอบบญัชีเชื$อวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีที$ผู้สอบบญัชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีQเน้น 
ผู้สอบบญัชีขอให้ข้อสงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33.5 คดีฟอ้งร้อง ก) ซึ$งอธิบายถงึคดีฟอ้งร้องของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งที$อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล ทั >งนี > ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเงื$อนไขในเรื$องนี > 
ผู้สอบบญัชีเชื$อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที$ผู้สอบบญัชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื$อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบญัชี 
  
เรืQองสําคัญในการตรวจสอบ 
เรื$องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื$องตา่งๆ ที$มีนยัสาํคญัที$สดุตามดลุยพินิจเยี$ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีได้นําเรื$องเหลา่นี >มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ทั >งนี > 
ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรื$องเหลา่นี >  
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วธิ ีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ท ี�
มีอายุเก ินกว่าหนึ�งปี 
 

 

ณ  วันที$  31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม กิจการมีค่าความนิยม
จํานวน 524 ล้านเหรียญ สหรัฐ และที$ดิน  อาคาร และ
อุปกรณ์จํานวน 1,284 ล้านเหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายใน
การสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชีจํานวน 773 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และสิทธิในเหมืองถ่านหินจํานวน 1,826 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 63 ของ
มลูค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม และผู้บริหารไม่ได้
บนัทกึคา่เผื$อการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ดงักล่าวในระหว่าง
ปี 2559  
 
ผู้ บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และ
ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที$มีอายเุกินกว่าหนึ$งปี ได้แก่ 
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการสํารวจและ
พฒันารอตดับญัชี และสิทธิในเหมืองถ่านหินเมื$อมีข้อบ่งชี >ว่า
สินทรัพย์ดงักล่าวอาจเกิดการด้อยค่า การทดสอบการด้อย
คา่นั >นจดัทําในระดบัของหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้เกิดเงินสด 

 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็น
ผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื$องนี > ผู้ สอบบัญชีทําความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพื$อให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบที$เพียงพอและเหมาะสม 
 
ผู้ สอบบัญชีดงักล่าวดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติดงัต่อไปนี >ในการ
ประเมินการทดสอบการด้อยค่าที$จัดทําโดยผู้ บริหารเกี$ยวกับ         
คา่ความนิยม และสินทรัพย์ที$มีอายเุกินกวา่หนึ$งปี  
• ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี >การด้อยค่าที$จดัทําโดย

ผู้บริหาร 
• ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้ 

เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ รวมถึงประเมินการควบคุมใน
กระบวนการทดสอบการด้อยคา่ของกลุ่มกิจการ 

• หารือกบัผู้บริหารเพื$อทําความเข้าใจข้อสมมติฐานที$ผู้บริหาร
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขั >นตอนในการ
ทดสอบการด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที$ใช้เพื$อให้มั$นใจว่า
ผู้บริหารใช้ขั >นตอนและข้อสมมติฐานดงักล่าวอย่างสอดคล้อง
กนัในกลุ่มกิจการ 
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วธิ ีการตรวจสอบ 
การคํานวณหามูลค่าที$คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหัก
ด้วยต้นทนุในการจําหน่าย หรือมลูค่าจากการใช้แล้วแตจํ่านวน
เงินใดจะสูงกว่า) ของหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้เกิดเงินสดซึ$งเป็น
กลุ่มของสินทรัพย์ที$ประกอบด้วย ค่าความนิยม และที$ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอ
ตดับญัชี และสิทธิในเหมืองถ่านหิน ต้องใช้ดุลยพินิจที$สําคญั
ของผู้บริหารในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที$ก่อให้เกิดเงินสด และ
การกําหนดสมมติฐานต่างๆ เช่น แนวโน้มของราคาถ่านหินใน
ตลาดโลก ประมาณการปริมาณถ่านหินสํารอง แผนการผลิต 
โครงสร้างต้นทนุ อตัราการเติบโต และอตัราคิดลดที$ใช้ในการคิด
ลดประมาณการกระแสเงินสด 
 
ผู้บริหารพิจารณาเรื$องดังต่อไปนี >ในการประเมินข้อบ่งชี >การ
ด้อยคา่ 
• การสํารวจที$ไม่ประสบความสําเร็จในระหว่างปี 
• การลดลงอย่างมีนัย สําคัญ ของราคาถ่านหินใน

ตลาดโลก 
• การเปลี$ยนแปลงของแผนการสํารวจ และ 
• การเปลี$ยนแปลงของประมาณการปริมาณถ่านหิน

สํารอง 
 
 

ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจในเรื$องการทดสอบการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดงัต่อไปนี > เนื$องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวมี
สาระสําคญัและเป็นเรื$องที$ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินความเหมาะสมสําหรับการรับรู้การด้อยคา่  
• คา่ความนิยมจํานวน 466 ล้านเหรียญสหรัฐจากการซื >อ

ธุรกิจเหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
• สินทรัพย์ที$ มีอายุเกินกว่าหนึ$งปี จํานวน 2,599 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ที$มีข้อบ่งชี >ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อย
คา่ 
 

• สอบถามผู้ บริหารในเชิงทดสอบเกี$ยวกับข้อสมมติฐานที$
สําคัญที$ผู้ บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมและสินทรัพย์ที$มีอายุเกินกว่าหนึ$งปี โดยเฉพาะข้อมูลที$
เกี$ ยวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ การอัตรา
แลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน และอัตราการคิดลด รวมทั >งการเปรียบเทียบ
ข้อสมมติฐานที$สําคญักบัประมาณการราคาขายของถ่านหิน
และประมาณการอัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศจาก
แหล่งข้อมูลภายนอก และแผนการทําเหมืองและแผนธุรกิจที$
ได้รับอนมุตัแิล้ว 

• ประเมินความสมเหตสุมผลของแผนการทําเหมืองและแผน
ธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี 2559 กบัผลลพัธ์ที$เกิดขึ >น
จริง 

• ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของบริษัทที$อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที$สามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูที$เปิดเผยโดยทั$วไปเพื$อให้มั$นใจว่าอตัรา
คดิลดที$ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที$สามารถยอมรับได้ 

• ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที$
สําคัญเพื$อประเมินหาปัจจัยที$มีผลต่อการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและผลกระทบที$เป็นไปได้จากการเปลี$ยนแปลงของ                  
ข้อสมมตฐิาน 

 
ผู้สอบบญัชีไม่พบข้อสังเกตที$กระทบต่อผลของการทดสอบการ
ด้อยค่าของผู้ บริหารจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีโดยข้อ
สมมตฐิานสําคญัที$ผู้บริหารใช้อยู่ในช่วงที$ยอมรับได้ 
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ความไม่แน่นอนของสถานะภาษีและมูลค่าที�คาดว่าจะ
ได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า 

 

ณ  วั น ที$  31 ธั น ว า ค ม  2559 PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk ("ITM") ซึ$งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบริษัทย่อยของบริษัทดงักล่าว มี
ภาษีที$จ่ายล่วงหน้าจํานวน 154.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ที$เกิด
จากผลการตรวจสอบภาษี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี > 
(1) ภาษีจ่ายล่วงหน้าจํานวน 79.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$ง

ประกอบ ด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที$
จ่าย และภาษี มูลค่าเพิ$ม รวมถึงภาษีที$ดินและอาคาร
ตามที$เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33.5 
คดีฟ้องร้อง ค) ซึ$งมูลค่าที$จะได้รับคืนของภาษีส่วนที$
จ่ายไว้ล่วงหน้าดงักล่าวขึ >นอยู่กับผลของการพิจารณา
และการตดัสินโดยหน่วยงานด้านภาษีที$เกี$ยวข้อง (เช่น 
กรรมาธิการด้านการจัดเก็บภาษีของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Directorate General of Taxation หรือเรียกว่า 
"DGT") หรือศาลภาษีอากร หรือศาลฎีกา ทั >งนี >ขึ >นอยู่กบั
ขั >นตอนของการระงบัข้อพิพาททางภาษีของคดีภาษีแต่
ละคดี) 

 
 

ผู้สอบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็น
ผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื$องนี > ผู้ สอบบัญชีทําความเข้าใจและ
ประเมิน ผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพื$อให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบที$เพียงพอและเหมาะสม 
 
ผู้ สอบบัญชีดงักล่าวดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติดงัต่อไปนี >ในการ
ประเมินมลูค่าของภาษีจ่ายล่วงหน้าสําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และภาษีเงินได้หกั ณ ที$จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ$ม และภาษีที$ดิน
และอาคาร จํานวน 79.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  
• หารือเกี$ยวกบัสถานะของข้อพิพาทภาษีแตล่ะคดีกบัผู้บริหาร

และผู้ เชี$ยวชาญด้านภาษีของสํานักงานผู้ สอบบัญชีใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถงึการประเมินบทบญัญัติภาษีที$
ไม่แน่นอนและความสอดคล้องของการจดัการในการคดัค้าน
ภาษีและการอทุธรณ์ภาษีในแตล่ะกรณี 

• ตรวจหลักฐานการคืนเงินภาษีจ่ายล่วงหน้า หากผู้ มีอํานาจ
ในการจดัเก็บภาษีของบริษัทย่อยดงักล่าวตดัสินว่าเป็นผลที$
ดี  

• ตรวจการตดัจําหน่ายภาษีจ่ายล่วงหน้า หากผู้ มีอํานาจใน
การจดัเก็บภาษีของบริษัทย่อยดงักล่าวตดัสินว่าไม่เป็นผลดี 
และผู้บริหารยอมรับผลของการตรวจสอบภาษี 
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(2)  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าจํานวน 75.4 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึ$งเป็นผลมาจากในระหว่างปี 2559 ศาล
ภาษีอากรปฏิเสธคําอุทธรณ์ของผู้บริหารสําหรับการที$ 
ITM จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที$เกี$ยวกบัรายได้รับจากการ
จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลของบริษัทย่อยของ ITM 
สําหรับปี  2554 ตํ$ าไป ข้อพิพาททางภาษีดังกล่าว
เกี$ยวข้องกับการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
รายได้รับจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
ย่อยของ ITM ตามที$เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 33.5 คดีฟ้องร้อง ค) โดยศาลภาษีอากรมี
ความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไม่
เข้าเงื$อนไขได้รับการยกเว้นภาษีและเป็นเรื$องที$  ITM 
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับรายได้รับจากการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย อย่างไรก็
ตาม ผู้ บริหารไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินและได้ยื$น
ฟ้องตอ่ศาลฎีกาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจในเรื$องมลูคา่คงเหลือของภาษีจ่าย
ล่วงหน้าเนื$องจากเป็นเรื$องที$มีความไม่แน่นอนและมูลค่า
คงเหลือของภาษีจ่ายล่วงหน้าขึ >นอยู่กบัผลของการพิจารณา
และการตดัสินโดยหน่วยงานด้านภาษีที$เกี$ยวข้องและ/หรือ
ศาลภาษีอากร 

นอกจากนี > ผู้ สอบบัญ ชีดังกล่าวดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี >ในการประเมินมลูค่าที$คาดว่าจะได้รับคืนของภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าที$เกิดจากการคดัค้านผลการตดัสินของ
ศาลภาษีอากรที$เกิดขึ >นระหว่างปี 2559 จํานวน 75.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  
• อ่านและทําความเข้าใจเกี$ยวกับคําตัดสินของศาลภาษี

อากรและหลกัการพื >นฐานของการตดัสินของศาลภาษีอากร 
• หารือกับผู้ บริหารและผู้ เชี$ยวชาญด้านภาษีของสํานักงาน

ผู้สอบบญัชีในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกี$ยวกบัการประเมิน
ของบทบัญญัติภาษีที$ไม่แน่นอนและความสอดคล้องของ
การตอบสนองการจัดการในการคัดค้านภาษีและการ
อทุธรณ์ภาษี 

 
จากการปฏิบตังิานข้างต้น ผู้สอบบญัชีให้ข้อสงัเกตว่ามลูคา่ที$คาด
วา่จะได้รับคืนของภาษีที$จ่ายล่วงหน้ามีการพิจารณาตามข้อมลูที$
มีอยู่ในปัจจบุนัของกลุ่มกิจการ 

  

 
ข้อมูลอืQน  
กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื$น ข้อมลูอื$นประกอบด้วย ข้อมลูซึ$งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แตไ่ม่รวมถงึงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที$อยู่ในรายงานนั >น ผู้สอบบญัชีคาดวา่ผู้สอบบญัชีจะได้รับรายงานประจําปี
ภายหลงัวนัที$ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี > 
 
ความเห็นของผู้สอบบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื$น และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้ความ
เชื$อมั$นตอ่ข้อมลูอื$น 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีที$เกี$ยวเนื$องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมลูอื$นมีความขัดแย้งที$มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที$ได้รับจากการตรวจสอบ
ของผู้สอบบญัชี หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื$นมีการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  
 
เมื$อผู้สอบบญัชีได้อ่านรายงานประจําปี หากผู้สอบบญัชีสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ผู้สอบ
บญัชีต้องสื$อสารเรื$องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
กรรมการมีหน้าที$รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี > โดยถูกต้องตามที$ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี$ยวกบัการควบคมุภายในที$กรรมการพิจารณาวา่จําเป็น เพื$อให้สามารถจดัทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที$ปราศจากการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการดําเนินงานต่อเนื$อง เปิดเผยเรื$องที$เกี$ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื$อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ
การดําเนินงานตอ่เนื$อง เว้นแต่กรรมการมีความตั >งใจที$จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยดุดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงาน
ตอ่เนื$องตอ่ไปได้  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที$ช่วยกรรมการในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีมีวตัถุประสงค์เพื$อให้ได้ความเชื$อมั$นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ$งรวมความเห็นของผู้สอบบญัชีอยู่ด้วย ความเชื$อมั$นอย่างสมเหตสุมผลคือความเชื$อมั$นในระดบัสูง แตไ่ม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที$ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัที$มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที$ขดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือวา่มีสาระสําคญัเมื$อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที$ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี >  
 
ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีได้ใช้ดลุยพินิจเยี$ยงผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกต และ
สงสยัเยี$ยงผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีรวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินความเสี$ยงจากการแสดงข้อมูลที$ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื$อตอบสนองต่อ
ความเสี$ยงเหล่านั >น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที$เพียงพอและเหมาะสมเพื$อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของผู้สอบ
บญัชี ความเสี$ยงที$ไม่พบข้อมลูที$ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ$งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกวา่ความเสี$ยงที$เกิด
จากข้อผิดพลาด เนื$องจากการทุจริตอาจเกี$ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั >งใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที$ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที$เกี$ยวข้องกับการตรวจสอบเพื$อออกแบบวิธีการตรวจสอบที$เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื$อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที$กรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยข้อมลูที$เกี$ยวข้องซึ$งจดัทําขึ >นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี$ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื$องของกรรมการและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที$ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที$มีสาระสําคญัที$เกี$ยวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที$อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ
สงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื$องหรือไม่ ถ้าผู้สอบบญัชีได้ข้อ
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สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที$มีสาระสําคญั ผู้สอบบญัชีต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของผู้สอบบญัชีถงึการเปิดเผย
ที$เกี$ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของผู้สอบ
บญัชีจะเปลี$ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบญัชีขึ >นอยู่กบัหลักฐานการสอบบญัชีที$ได้รับจนถึงวนัที$ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยดุการ
ดําเนินงานตอ่เนื$อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื >อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยวา่งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตกุารณ์ในรูปแบบที$ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถูกต้องตามที$
ควร  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที$เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี$ยวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื$อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้ สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของผู้สอบ
บญัชี  

 
ผู้ สอบบัญชีได้สื$อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที$ได้วางแผนไว้ซึ$งรวมถึง
ประเด็นที$มีนยัสําคญัที$พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที$มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากผู้สอบบญัชีได้พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
 
ผู้สอบบญัชีได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที$เกี$ยวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื$อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี$ยวกับความสัมพันธ์ทั >งหมด ตลอดจนเรื$องอื$นซึ$งผู้ สอบบัญชีเชื$อว่ามีเหตุผลที$
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและมาตรการที$ผู้สอบบญัชีใช้เพื$อปอ้งกนัไม่ให้ผู้สอบบญัชี
ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื$องที$สื$อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พิจารณาเรื$องตา่งๆ ที$มีนยัสําคญัที$สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื$องสําคญัในการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้อธิบายเรื$องเหล่านี >ในรายงาน
ของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกี$ยวกบัเรื$องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที$ยากที$จะเกิดขึ >น 
ผู้สอบบญัชีพิจารณาว่าไม่ควรสื$อสารเรื$องดงักล่าวในรายงานของผู้สอบบญัชีเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื$อสารดงักล่าว 
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2.  งบการเงนิรวม 
บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558  และ 2557  

   หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ พ.ศ. 2557 ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทร ัพย์หม ุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 454,944         6.52      396,126         6.05      390,974      5.66      
เงินลงทุนระยะสั >น 14,055           0.20      52,917           0.81      32,262        0.47      
ลกูหนี >การค้าและตั§วเงินรับ สทุธิ 214,178         3.07      185,819         2.84      306,627      4.44      
ลกูหนี >กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 386                0.01      209                0.00      255             0.00      
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที$เกี$ยวข้องกัน 40,503           0.58      53,909           0.82      45,506        0.66      
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 471                0.01      810                0.01      11               0.00      
สนิค้าคงเหลอื สทุธิ 83,750           1.20      136,786         2.09      174,682      2.53      
อะไหลแ่ละวัสดุเครื$องจักร สทุธิ 26,102           0.37      22,918           0.35      31,180        0.45      
สนิทรัพยอ์นุพนัธ์การเงินที$ถึงกําหนดภายในหนึ$งปี 2,363             0.03      -                 -        687             0.01      
เงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 6,651             0.10      5,229             0.08      -              -        
เงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่บริษัทอื$น 18,690           0.27      -                 -        2,399          0.03      
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตัดบัญชี

และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีสว่นที$หมุนเวียน สทุธิ 45,022           0.65      55,900           0.85      58,314        0.84      
สนิทรัพยห์มุนเวียนอื$น 116,252         1.67      115,839         1.77      140,563      2.04      

รวมสินทร ัพย์หม ุนเวียน 1,023,367     14.68   1,026,462     15.66   1,183,460   17.14   

สินทร ัพย์ไม่หม ุนเวียน
เงินให้กู้ยมืแก่พนักงาน 439                0.01      586                0.01      652             0.01      
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอื$น 23,010           0.33      -                 -        -              -        
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที$เกี$ยวข้องกัน 184,096         2.64      167,464         2.56      171,569      2.49      
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 22,888           0.33      20,256           0.31      -              -        
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 891,031         12.78    644,268         9.83      562,036      8.14      
เงินลงทุนอื$น สทุธิ 47,974           0.69      19,718           0.30      17,636        0.26      
อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน สทุธิ 1,838             0.03      2,260             0.03      2,404          0.03      
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 1,283,841      18.41    1,180,099      18.01    1,331,604   19.29    
สนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี สทุธิ 107,890         1.55      100,409         1.53      98,527        1.43      
สนิทรัพยอ์นุพนัธ์การเงิน 541                0.01      3                    0.00      384             0.01      
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตัดบัญชี

และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สทุธิ 727,739         10.44    748,747         11.43    794,916      11.52    
สทิธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 1,826,113      26.19    1,887,449      28.80    1,950,451   28.26    
ค่าความนิยม 524,330         7.52      525,016         8.01      524,120      7.59      
สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น 307,972         4.42      230,157         3.51      265,162      3.84      
รวมสินทร ัพย์ไม่หม ุนเวียน 5,949,702      85.32    5,526,432      84.34    5,719,461   82.86    
รวมสินทรัพย์ 6,973,069     100.00  6,552,894     100.00  6,902,921   100.00   

 

หมายเหต:ุ   เพื$อประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปี 
 สิ >นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม  2559”  



 

หน้า 251 

 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558  และ 2557  
 

   หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ พ.ศ. 2557 ร้อยละ

หน ี 5สินและส่วนของผู้ถือห ุ้น
หน ี 5สินหม ุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสั >นจากสถาบันการเงิน 282,967         4.06      230,459         3.52      63,310        0.92      
เจ้าหนี >การค้า 55,640           0.80      36,652           0.56      37,401        0.54      
ดอกเบี >ยค้างจ่าย 25,100           0.36      27,140           0.41      27,482        0.40      
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย 25,526           0.37      16,884           0.26      12,873        0.19      
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย 85,073           1.22      116,653         1.78      164,837      2.39      
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 24,053           0.34      12,045           0.18      13,706        0.20      
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 71,188           1.02      64,358           0.98      76,231        1.10      
หนี >สนิอนุพนัธ์การเงินที$ถึงกําหนดภายในหนึ$งปี 25,814           0.37      28,560           0.44      54,033        0.78      
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$งปี สทุธิ 329,811         4.73      185,070         2.82      160,196      2.32      
สว่นของหุ้นกู้ที$ถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึ$งปี สทุธิ -                 -        58,176           0.89      75,811        1.10      
หนี >สนิหมุนเวียนอื$น 228,983         3.28      273,585         4.18      316,178      4.58      
รวมหน ี 5สินหม ุนเวียน 1,154,155      16.55    1,049,582      16.02    1,002,058   14.52    

หน ี 5สินไม่หม ุนเวียน -        

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบริษัทอื$น 601                0.01      604                0.01      675             0.01      
เงินกู้ยมืระยะยาว สทุธิ 1,383,558      19.84    1,686,810      25.74    1,715,783   24.86    
หุ้นกู้  สทุธิ 1,187,804      17.03    1,180,109      18.01    1,220,240   17.68    
หนี >สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สทุธิ 216,228         3.10      225,489         3.44      224,575      3.25      
สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 40,181           0.58      40,697           0.62      47,025        0.68      
หนี >สนิสญัญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สทุธิ 80,299           1.15      116,389         1.78      157,835      2.29      
หนี >สนิอนุพนัธ์การเงิน 83,045           1.19      107,890         1.65      70,307        1.02      
หนี >สนิอื$น 89,254           1.28      80,158           1.22      78,806        1.14      

รวมหน ี 5สินไม่หม ุนเวียน 3,080,970      44.18    3,438,146      52.47    3,515,246   50.92    
รวมหน ี 5สิน 4,235,125      60.74    4,487,728      68.48    4,517,304   65.44    

 
 
หมายเหต:ุ   เพื$อประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปี 
 สิ >นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม  2559”  

  



 

หน้า 252 

 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558  และ 2557  
 
 

 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ พ.ศ. 2557 ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือห ุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 5,163,757,100 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  (พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญ จํานวน 3,404,904,790 หุ้น 

      มูลค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

      พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญ จํานวน 3,404,904,790 หุ้น

      มูลค่าที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 149,298         100,834         100,834      

ทุนที$ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 4,937,170,022 หุ้น มูลค่าที$ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  

      มูลค่าที$ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท

     พ.ศ. 2557 หุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  

      มูลค่าที$ชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท) 143,496         2.06      76,461           1.17      76,461        1.11      

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 417,938         5.99      149,800         2.29      149,800      2.17      

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 156                0.00      

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

- 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      

ยงัไม่ได้จัดสรร 1,748,310      25.07    1,767,948      26.98    1,936,491   28.05    

องค์ประกอบอื$นของสว่นของผู้ถือหุ้น (238,248)        (3.42)     (375,758)        (5.73)     (213,715)     (3.10)     

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 2,201,324      31.57    1,751,437      26.73    2,046,596   29.65    

สว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจควบคุม 536,620         7.70      313,729         4.79      339,021      4.91      

รวมส่วนของผู้ถือห ุ้น 2,737,944      39.26    2,065,166      31.52    2,385,617   34.56    

รวมหน ี 5สินและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 6,973,069     100.00  6,552,894     100.00  6,902,921   100.00  
 

หมายเหต:ุ   เพื$อประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปี 
 สิ >นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม  2559”  



 

หน้า 253 

 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ  2558  และ  2557  
                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   

พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ พ.ศ. 2557 ร้อยละ
ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้

รายได้รวม 2,398,889   100.00   2,579,145   100.00   3,278,507   100.00   
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,259,208   94.18      2,476,578   96.02      3,144,931   95.93      
ต้นทุนขายและการให้บริการ (1,511,054)  (62.99)     (1,672,161)  (64.83)     (2,137,905)  (65.21)     
กําไรข ั 5นต้น 748,154     31.19     804,417     31.19     1,007,026   30.72     
ค่าใช้จ่ายในการขาย (180,227)     (7.51)       (227,810)     (8.83)       (276,384)     (8.43)       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (160,136)     (6.68)       (167,003)     (6.48)       (174,166)     (5.31)       
ค่าภาคหลวง (218,904)     (9.13)       (238,852)     (9.26)       (302,774)     (9.24)       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื$น 728             0.03        416             0.02        441             0.01        
ดอกเบี >ยรับ 6,212          0.26        7,039          0.27        8,573          0.26        
ขาดทุนสทุธิจากอนุพนัธ์ทางการเงิน (32,246)       (1.34)       (61,207)       (2.37)       (5,039)         (0.15)       
รายได้ค่าบริหารจัดการและอื$นๆ 26,317        1.10        19,225        0.75        35,325        1.08        
กําไร(ขาดทุน)สทุธิจากอัตราแลกเปลี$ยน (11,946)       (0.50)       24,041        0.93        2,691          0.08        
ดอกเบี >ยจ่าย (127,358)     (5.31)       (122,595)     (4.75)       (120,926)     (3.69)       
ต้นทุนทางการเงินอื$น (2,722)         (0.11)       (7,602)         (0.29)       (10,615)       (0.32)       
สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 118,370      4.93        51,846        2.01        86,546        2.64        
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 166,242      6.93        81,915        3.18        250,698      7.65        
ภาษีเงินได้ (69,047)       (2.88)       (98,453)       (3.82)       (69,741)       (2.13)       
กลบัรายการสนิทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีที$เกี$ยวข้อง
กับภาษีการทําเหมืองถ่านหินและสนิแร่ในประเทศออสเตรเลยี -              -          -              -          (24,232)       (0.74)       
กําไร  (ขาดท ุน) สําหร ับปี 97,195      4.05      (16,538)     (0.64)     156,725     4.78      
รายการท ี�จะไม่จ ัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกําไรหร ือขาดท ุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,981          2,229          (9,098)         
สว่นแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$นจากการร่วมค้าตามวิธีสว่นได้เสยี (254)            -              -              

รายการท ี�จะจ ัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกําไร
หร ือขาดท ุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื$อขาย 1,109          (153)            (1,219)         
ผลขาดทุนจากการปอ้งกันความเสี$ยงกระแสเงินสด 19,261        639             (2,650)         
สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื$นจากการร่วมค้า

ตามวิธีสว่นได้เสยี (1,094)         (34,588)       -              
ผลต่างของอัตราแลกเปลี$ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (55,063)       (128,869)     (93,151)       
ขาดท ุนเบ ็ดเสร ็จอื�นสําหร ับปีสุทธ ิจากภาษี (35,787)       (162,971)     (97,020)       
กําไร(ขาดท ุน)เบ ็ดเสร ็จรวมสําหร ับปี 63,135        (177,280)     50,607        

การแบ่งปันกําไร
สว่นที$เป็นของบริษัทใหญ่ 47,483        (42,776)       82,735        
สว่นที$เป็นของสว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจควบคุม 49,712        26,238        73,990        

97,195        (16,538)       156,725      
การแบ่งบันกําไร(ขาดท ุน)เบ็ดเสร ็จรวม
สว่นที$เป็นของบริษัทใหญ่ 21,620        (202,606)     (20,754)       
สว่นที$เป็นของสว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจควบคุม 41,515        25,326        71,361        

63,135        (177,280)     50,607        

กําไร(ขาดท ุน)ต่อห ุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั >นพื >นฐาน 0.013          (0.017)         0.032           



 

หน้า 254 

 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558  และ  2557  
 

                                                                                                                                                                หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 166,242         81,915           250,698         
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
- ค่าเสื$อมราคาและตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 182,122         188,196         220,604         
- ตัดจําหน่ายโครงการระหว่างพฒันา 868                -                 -                 
- ตัดจําหน่ายที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,511             399                2,281             
- ค่าเผื$อการด้อยค่าที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                 -                 12                  
- กลบัรายการค่าเผื$อการด้อยค่าของที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                 (12)                 -                 
- ตัดจําหน่ายบริจาคอสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน -                 14                  -                 
- ค่าเผื$อการด้อยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน 424                81                  -                 
- ตัดจําหน่ายเงินลงทุนอื$น -                 240                431                
- ค่าเผื$อหนี >สงสยัจะสญู -                 3,484             747                
- (กลบัรายการ)ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าถ่านหิน -                 -                 (11)                 
- ค่าเผื$อการเคลื$อนไหวช้าของอะไหลแ่ละวัสดุเครื$องจักร 44                  2,270             527                
- ดอกเบี >ยจ่าย 127,358         122,595         120,926         
- ต้นทุนทางการเงินอื$น 2,722             7,602             10,615           
- ดอกเบี >ยรับ (6,212)            (7,039)            (8,573)            
- สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (118,370)        (51,846)          (86,546)          
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื$น (728)               (416)               (441)               
- (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื$น 108                -                 -                 
- กําไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน -                 (104)               -                 
- (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 21                  (669)               (476)               
- กําไรทางบัญชีที$เกิดจากการรวมธุรกิจที$ดําเนินการสําเร็จเป็นขั >น -                 (537)               -                 
- ขาดทุนสทุธิจากอนุพนัธ์ทางการเงินที$ยงัไม่เกิดขึ >นจริง (60,823)          12,539           10,990           
- กําไรสทุธิจากอัตราแลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกิดขึ >นจริง 96,232           (27,440)          (36,474)          

กระแสเงินสดก่อนการเปลี$ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 391,519         331,272         485,310         
การเปลี$ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซื >อธุรกิจ)
- ลกูหนี >การค้า (29,704)          105,412         (31,879)          
- ลกูหนี >กิจการที$เกี$ยวข้องกัน (177)               46                  (64)                 
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 339                (799)               (11)                 
- สนิค้าคงเหลอื 53,502           35,992           (19,589)          
- อะไหลแ่ละวัสดุเครื$องจักร (3,272)            5,001             5,141             
- สนิทรัพยห์มุนเวียนอื$น 7,750             24,115           5,117             
- ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี 13,254           48,975           43,750           
- สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น 5,564             43,633           (54,532)          
- เงินให้กู้ยมืแก่พนักงาน 147                66                  -                 
- เจ้าหนี >การค้า 30,304           1,073             (17,882)          
- ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย (31,580)          (48,184)          (770)               
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย 8,642             4,011             (22,750)          
- สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 10,623           (18,201)          6,928             
- หนี >สนิหมุนเวียนอื$น (48,466)          (44,875)          7,345             
- หนี >สนิอื$น 7,669             1,352             (3,921)            

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 416,114         488,889         402,193         
- การจ่ายดอกเบี >ย (129,398)        (122,937)        (111,021)        
- การจ่ายภาษีเงินได้ (144,611)        (111,693)        (97,484)          

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 142,105         254,259         193,688          
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บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558  และ  2557  
 

                                                                                                                                                                       หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)สทุธิสําหรับเงินลงทุนระยะสั >น 41,653           (18,438)          (20,000)          
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 3,666             -                 -                 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน (5,716)            (5,216)            -                 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน 1,949             2,534             -                 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวข้องกัน (4,729)            (23,062)          -                 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่บริษัทอื$น 17,688           275                -                 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่บริษัทอื$น (57,253)          -                 (2,124)            
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทอื$น (24,125)          -                 -                 
เงินสดจ่ายเพื$อเพิ$มสดัสว่นเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                 (2,000)            -                 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื$น 1,191             611                2,767             
เงินสดจ่ายสําหรับซื >อเงินลงทุนอื$น (29,113)          (155)               (6,158)            
เงินสดจ่ายเพื$อเพิ$มเงินลงทุนในการร่วมค้า (232,594)        (152,234)        (6,713)            
เงินสดจ่ายเพื$อซื >อที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ (175,813)        (197,455)        (214,729)        
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน -                 122                -                 
เงินสดรับจากการจําหน่ายที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,339             22,850           24,636           
เงินสดจ่ายลว่งหน้าเพื$อพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ (25,778)          (10,195)          -                 
ดอกเบี >ยรับ 5,452             7,037             8,523             
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า 67,771           45,406           93,084           
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื$น 728                416                441                
เงินสดรับสทุธิจากการซื >อธุรกิจ (110,414)        339                -                 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (521,098)        (329,165)        (120,273)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสั >นจากสถาบันการเงิน 1,223,664      467,519         277,123         
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะสั >นจากสถาบันการเงิน (1,176,095)     (299,385)        (362,831)        
เงินสดจ่ายสญัญาเช่าการเงิน (6,697)            (7,194)            (7,349)            
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 78,598           256,461         734,347         
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน (228,220)        (222,647)        (763,669)        
เงินสดจ่ายสําหรับต้นทุนทางการเงินอื$น (3,062)            (5,499)            (11,420)          
เงินสดรับจากหุ้นกู้ -                 111,989         246,070         
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (59,843)          (69,993)          (68,074)          
เงินสดจ่ายเพื$อซื >อหุ้นทุนซื >อคืน -                 -                 -                 
เงินสดรับจากการเพิ$มทุนจดทะเบียน 335,173         -                 -                 
เงินสดรับจากการเพิ$มทุนจดทะเบียนจากสว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอ่ย 380,651         -                 -                 
เงินสดจ่ายเพื$อเพิ$มสดัสว่นเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย (1,500)            -                 -                 
เงินสดจ่ายสําหรับหุ้นทุนซื >อคืนของบริษัทยอ่ย (19,211)          -                 -                 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (71,823)          (91,810)          (96,120)          
เงินปันผลจ่ายให้แก่สว่นได้เสยีที$ไม่มีอํานาจควบคุม (13,749)          (49,355)          (70,023)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 437,886         90,086           (121,946)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 58,893           15,180           (48,486)          
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี$ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (75)                 (10,028)          (6,456)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 396,126         390,974         445,916         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 454,944         396,126         390,974         
รายการท ี�ม ิใช่เงนิสด
รายการที$มิใช่เงินสดที$มีสาระสําคัญ ณ วันที$ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนี >อื$นและสญัญาเช่าการเงินจากการซื >อที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,537           33,927           18,896           
สว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้าเพิ$มขึ >นจากการแปลงเงินปันผลค้างรับ -                 -                 17,470           
สิ$งตอบแทนสทุธิที$โอนให้สําหรับการซื >อธุรกิจ

เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ$มขึ >น -                 1,788             -                 
เงินให้กู้ยมืระยะสั >นแก่บริษัทอื$นและดอกเบี >ยค้างรับลดลง -                 2,132             -                 
เจ้าหนี >อื$นจากการซื >อธุรกิจ 3,750             -                 -                  
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 

 
บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สาํหรับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 และ 2558 และ  2557 
 

  

  ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

ปี 2557 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.89 0.98 1.18 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.59 0.61 0.73 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.38 0.48 0.36 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี >การค้า (เทา่) 11.28 10.05 10.70 
ระยะเวลาเก็บหนี >เฉลี$ย (วนั) 31.92 35.83 33.64 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 13.70 10.74 12.84 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี$ย (วนั) 26.27 33.53 28.03 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี > (เทา่) 32.75 45.16 39.67 
ระยะเวลาชําระหนี > (วนั) 10.99 7.97 9.07 
Cash Cycle (วนั) 47.19 61.38 52.59 

     
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากําไรขั >นต้น (%) 33.12 32.48 32.02 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14.54 3.31 8.13 
อตัรากําไรอื$น (%) 5.82 3.98 4.00 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 1.27 4.91 1.04 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 1.98 (1.66) 2.53 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 1.98 (1.92) 3.39 

     
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.70 (0.64) 1.18 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 18.64 11.58 21.76 
อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.35 0.38 0.47 

     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  

อตัราสว่นหนี >สินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.55 2.17 1.89 
อตัราสว่นหนี >สินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.99 1.40 1.18 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี >ย (เทา่) 5.33 5.89 5.50 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 148 n.a 116 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. คาํอธ ิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 
1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทผู้ผลิตถ่านหนิในอุตสาหกรรมถ่านหนิ  

ราคาตลาดของถ่านหินเริ$มปรับตวัเพิ$มขึ >นอย่างต่อเนื$องตั >งแต่เดือน กรกฎาคม 2559 นบัจากที$ราคาถ่านหินได้
ลดลงอย่างต่อเนื$องตั >งแต่กลางปี 2556 จากรูปแสดงด้านล่าง ที$แสดงให้เห็นถึงอตัรากําไรจากการดําเนินธุรกิจ
ในกลุม่ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในแตล่ะประเทศและดชันีราคาตลาดถ่านหินในช่วงที$ผ่านมา 

 

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

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบสาํหรับปี สิ >นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุป

ได้ดงันี > 

งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับสาํหรับปี สิ 5นสุดวันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559  และ 2558 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 รายได้จากการขายรวมจํานวน 2,259 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา่ 79,737 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจํานวน 

218 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9 สว่นใหญ่เป็นผลจากราคาถา่นหินในตลาดโลกที$ปรับตวัลดลงอยา่ง
ตอ่เนื$อง โดยมีรายละเอียดดงันี > 

 
 
 
 

สรุปผลการดาํเนินงานรวม     
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

                     ปี 2559 ปี 2558 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   2,259   2,477  
ต้นทุนขายและการให้บริการ   (1,511)  (1,672) 

กาํไรข ั 5นต้น 748  805  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (180)  (228) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (160)  (167) 
ค่าภาคหลวง  (219)  (239) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า  118   52  
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อ ื�น  (11)  (11) 
ต้นทุนทางการเงนิ  (132)  (131) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 166  81  
ภาษีเงนิได้ (69)  (98) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธ ิสาํหรับปี 97 (17) 
   ส่วนของบริษัทใหญ่ 47 (43) 
    ส่วนได้เสียท ี�ไม่มอีาํนาจควบคุม 50 26 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย: เหรียญสหรัฐ) 0.013 (0.017) 
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• รายได้จากการจําหนา่ยถ่านหินจํานวน 2,063 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยแยกเป็น 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,403 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- รายได้จากการขายถา่นหินจากแหลง่ผลติใน
ประเทศออสเตรเลยี 660 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าไอนํ >าและอื$นๆ จํานวน  
181 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้ 

• รายได้จากธุรกิจก๊าซ จํานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ได้ถกูนํามารวมเป็นสว่นหนึ$งของผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทตั >งแตป่ลายไตรมาสที$ 1 ของปีนี >  

 
ธุรกิจถ่านหนิ 
          2559                 2558                  2559                2558                  2559                 2558                   

 
 
แหล่งผลิต 

ปริมาณขาย    
(ล้านตัน) 

ปริมาณขาย     
(ล้านตัน) 

ราคาเฉลี�ย    
ต่อตัน 

ราคาเฉลี�ย    
ต่อตัน 

ต้นทุนเฉลี�ย     
ต่อตัน 

ต้นทุนเฉลี�ย   
ต่อตัน 

เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 

26.83 28.16 US$52.45 US$58.35 US$32.16 US$37.43 

เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

13.20 12.99 A$67.31 A$65.90 A$51.70 A$49.41 

รวม 40.03 41.15     

 

• ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2559 จํานวน 40.03 ล้านตนั ลดลง �.�� ล้านตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เป็น

ผลสุทธิจากการลดลงของปริมาณการขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1.33 ล้านตัน 

ในขณะที$ประเทศออสเตรเลยี เพิ$มขึ >นจํานวน 0.21ล้านตนั  

• ราคาขายถ่านหินเฉลี$ยสําหรับปี 2559 เท่ากบั 51.53 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนัเปรียบเทียบกบัราคาขายถ่านหินเฉลี$ย
สําหรับปี 2558 เท่ากับ 55.53 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ลดลงร้อยละ 7.20 สว่นใหญ่เกิดจากราคาขายถ่านหินเฉลี$ย
ของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที$ลดลง อนัเป็นผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที$ปรับตวัลดลงในช่วง 9 เดือน
แรกของปีนี > 

 

ราคาขายถ่านหินเฉลี$ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีราคาขายเฉลี$ยต่อตันเท่ากับ 67.31 เหรียญ
ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี$ยต่อตัน สําหรับปี 2558 เท่ากับ 65.90 เหรียญออสเตรเลีย 
เพิ$มขึ >นจากปีก่อน 1.41 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เป็นผลจากการสทุธิจากการปรับราคาขายของสญัญา
ขายถ่านหินในประเทศที$สงูขึ >น และการขายถ่านหินสง่ออกที$ลดลงอนัเป็นผลจากการลดลงของราคาตลาด
ของถ่านหิน เมื$อเทียบกบัปีก่อน 
 
 

 
 

รายได้ 

2559 
       (ล้าน

เหรียญสหรัฐ) 

 2558 
     (ล้าน

เหรียญสหรัฐ) 

ธุรกิจถ่านหิน 2,063 2,285 
ธุรกิจไฟฟา้ ไอนํ >า 155 169 
ก๊าซ 15 - 
อื$นๆ 26 22 

รวม 2,259 2,477 
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เหมืองถ่านหนิในประเทศ

ออสเตรเลีย 

ปริมาณขายถ่านหนิ                      

(ล้านตัน) 

ราคาขายเฉลี�ย                      

(เหรียญออสเตรเลียต่อตัน) 

2559        2558 2559 2558 

ขายในประเทศ 8.37 8.03 60.89 56.88 

ขายสง่ออก 4.83 4.97 78.43 80.48 

รวม  13.20 13.00 67.31 65.90 

 
ราคาขายเฉลี$ยของถ่านหินในประเทศ ที$ 60.89 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิ$มขึ >นจํานวน 4 เหรียญ
ออสเตรเลีย เป็นผลจากสดัสว่นการขายภายใต้สญัญาขายถ่านที$ราคาสงูมีมากกว่าเนื$องจากสญัญาขาย
เดิม (Legacy contracts) ที$มีราคาตํ$าได้ทยอยหมดสญัญาลง ด้านการขายถ่านหินสง่ออกมีราคาขายเฉลี$ย
ที$ 78.43 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั ลดลงจํานวน 2.05 เหรียญออสเตรเลีย อนัเป็นผลจากราคาตลาดของ
ถ่านหินที$ลดลงในระหว่างปี สทุธิกับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐฯ เมื$อเทียบกบัปีก่อน (อตัราแลกเปลี$ยนเฉลี$ยของเงินเหรียญออสเตรเลียต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
2559 เทา่กบั 0.74 ( ปี 2558: เทา่กบั 0.75 ) 
 

ธุรกิจไฟฟ้า 

 รายได้จากการขายไฟฟา้ 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

รายได้จากการขายไอนํ >าและอื$นๆ 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 2559 2558 2559 2558 

โรงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และความร้อนร่วม (CHP) 90.45 105.36 63.23 60.08 

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 2.93 - - - 

รวม 93.38 105.36 63.23 60.08 

 
รายได้จากการขายไฟฟา้และไอนํ >าของ 3 โรงไฟฟ้า CHP ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน �¥�.¨¡ ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงจํานวน ��.¢¨ ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกบัปีก่อน  สว่นใหญ่มีสาเหตจุากราคาขายไฟฟ้า
และไอนํ >าที$ลดลงจากปีก่อน โดยที$ราคาขายไฟฟ้าเฉลี$ยที$ 0.36 หยวนต่อกิโลวตัต์ชั$วโมง (ปี 2558: 0.39 
หยวนตอ่กิโลวตัต์ชั$วโมง) และราคาขายไอนํ >าเฉลี$ยที$ 90 หยวนต่อตนั (ปี 2558: 97 หยวนตอ่ตนั) การลดลง
เป็นผลจากราคาที$ลดตํ$าลงของถ่านหินที$เป็นเชื >อเพลงิหลกั 
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2.2 ต้นทนุขายรวม 1,511 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง �¨� ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นผลจากปริมาณขาย
ถ่านหินและต้นทนุเฉลี$ยต่อตนัที$ลดลง ต้นทนุเฉลี$ยต่อตนัของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง 5.27 เหรียญ
สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนของนํ >ามันเชื >อเพลิงที$ลดลง โดยต้นทุนเฉลี$ยต่อลิตรของนํ >ามันเชื >อเพลิงในปีนี >  
เทา่กบั 0.42 เหรียญสหรัฐ (ปี 2558: ต้นทนุเฉลี$ยตอ่ลติร 0.53 เหรียญสหรัฐ) 
 

ต้นทนุเฉลี$ยต่อตนัของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ$มขึ >น 2.29 เหรียญออสเตรเลีย เมื$อเทียบกับปีก่อน  สว่น
ใหญ่เกิดจากจํานวนถ่านหินที$ผลิตได้ในปีนี > ลดลง 0.68 ล้านตนัเทียบกบัปีก่อนหน้า  จึงทําให้ต้นทนุตอ่ตนัสงูกว่า 
(ปริมาณผลติของปี 2559 ตอ่ 2558 เทา่กบั 12.36 ล้านตนั ตอ่ 13.04 ล้านตนั)  

2.3 กําไรขั >นต้นรวมจํานวน 748 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 57 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7 อตัราสว่นการทํากําไร
ขั >นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 33 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัรากําไร
ขั >นต้นร้อยละ 33 และธุรกิจไฟฟา้มีอตัรากําไรขั >นต้นร้อยละ 35 (ปี 2558 : อตัราสว่นการทํากําไรขั >นต้นตอ่ยอดขาย
รวม คิดเป็นร้อยละ 32 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัรากําไรขั >นต้นร้อยละ 32 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขั >นต้นร้อยละ 
36) การลดลงของอัตรากําไรขั >นต้นของธุรกิจถ่านหินเป็นผลสุทธิของการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินใน
ตลาดโลก และการลดลงของต้นทนุตามที$ได้อธิบายไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 การลดลงของราคาตลาดถ่านหินสง่ผล
ให้ต้นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที$ใช้ถ่านหินเป็นเชื >อเพลิงลดลง อย่างไรก็ตามอตัรากําไรขั >นต้นของธุรกิจฟ้าลดลงจากปี
ก่อน เนื$องจากการลดลงของอตัราค่าไฟฟ้าและไอนํ >า ตลอดจนการเพิ$มขึ >นของต้นทุนผลิตอนัเนื$องมาจากราคา
ถ่านหินที$เป็นเชื >อเพลงิหลกัได้ขยบัตวัเพิ$มสงูขึ >นในช่วงไตรมาสที$ � ของปี 

2.4 คา่ใช้จา่ยในการขาย 180 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 48 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21 เป็นผลจากปริมาณ
ขายถา่นหินสง่ออกที$ลดลง และการประหยดัของคา่ใช้จา่ยจากโครงการลดต้นทนุและคา่ใช้จา่ยที$ตอ่เนื$องจากปี
ก่อน 

2.5 คา่ใช้จา่ยในการบริหารรวม 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4 เป็นผลสทุธิจาก
การเพิ$มขึ >นของคา่ธรรมเนียมทางวิชาชีพที$เกี$ยวข้องกบัการที$บริษัทยอ่ยแหง่หนึ$งทําโครงการเสนอขายหุ้นแก่
สาธารณะในระหวา่งปี จํานวน ¥ ล้านเหรียญสหรัฐ และการลดลงของคา่ใช้จา่ยอนัเนื$องจากโครงการลดต้นทนุ
และคา่ใช้จา่ยที$ตอ่เนื$องจากปีก่อน 

2.6 คา่ภาคหลวงรวม 219 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 เป็นผลจากราคาขายถ่าน
หินที$ลดลงจากปีก่อน 

2.7 การรับรู้ผลกําไรของบริษัทร่วมจํานวน 118 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลสทุธิจากการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน 
58 ล้านเหรียญสหรัฐ รับรู้ผลกําไรจากโรงไฟฟา้หงสาและ เหมือง Phu Fai จํานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรู้
ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอื$นๆ  จํานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 การรับรู้ผลกําไรของบริษัทร่วมเพิ$มขึ >น 66 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 127 เทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่เกิด
จากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าหงสา และเหมือง Phu Fai ที$เพิ$มขึ >นจํานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เนื$องจากได้มีการดาํเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้วทั >ง 3 หนว่ยผลติ ในขณะที$มีเพียง 2 หนว่ยผลติที$เริ$มดําเนินงานใน
เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปีก่อน อีกทั >งรับรู้สว่นแบ่งกําไรที$เพิ$มขึ >นของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
และอื$นๆ จํานวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื$องจากราคาถ่านหินที$ปรับตวัสงูขึ >นในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีนี > สทุธิ
กบัการรับรู้สว่นแบง่กําไรที$ลดลงของ BLCP จํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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2.8 คา่ใช้จา่ยอื$นๆ จํานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย  
2.8.1 รายได้ดอกเบี >ยรับ จํานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2.8.2  ขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$งประกอบด้วย  

� ผลขาดทุนที$เกิดขึ >นจริง จํานวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการสญัญาซื >อขายถ่านหินและ
นํ >ามนัลว่งหน้า  5  ล้านเหรียญสหรัฐ สญัญาแลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี >ย 9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และสญัญาซื >อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจํานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ 

� ผลขาดทนุที$ยงัไมเ่กิดขึ >นจริง จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นจํานวนสทุธิจากผลขาดทนุจาก
การเปลี$ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาซื >อขายถ่านหินและนํ >ามนัลว่งหน้า จํานวน 2.52 
ล้านเหรียญสหรัฐ  กําไรจากสญัญาแลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี >ย และสญัญา Cross Currency 
Swap จํานวน 0.74 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 0.35 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั  

2.8.3 ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี$ยน จํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$งเป็นผลสทุธิของกําไรจากอตัรา
แลกเปลี$ยนที$เกิดขึ >นจริงในระหว่างปี จํานวน 6  ล้านเหรียญสหรัฐ กับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกิดขึ >นจริง ณ วนัสิ >นปี จํานวน 18  ล้านเหรียญสหรัฐ เนื$องจากการแข็งค่าขึ >น
ของเงินสกลุบาทตอ่เงินสกลุเหรียญสหรัฐ เมื$อเทียบกบัปีก่อน 

 2.8.4 รายได้คา่บริหารจดัการและอื$นๆ จํานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2.9 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 29 ล้านเหรียญสหรัฐ  
2.9.1 เพิ$มขึ >นจํานวน  5  ล้านเหรียญสหรัฐ เนื$องจากกําไรจากการดําเนินงานที$เพิ$มขึ >น  
2.9.2 ลดลงจํานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเพิ$มขึ >นสทุธิของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
2.9.3 ลดลงจํานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื$องจากในปีก่อนมีภาษีหัก ณ ที$จ่าย จากเงินปันผลรับ 

จํานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$งไมม่ีในปีนี > และการปรับปรุงภาษีที$เกี$ยวข้องกบัคา่วิจยัและพฒันา
ของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยีเพิ$มขึ >น จํานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2.10 กําไรสุทธิรวมสําหรับปี สิ >นสุดวันที$ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >นจากปีก่อน 
จํานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 กําไรตอ่หุ้นขั >นพื >นฐานเทา่กบั 0.013 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น หรือเทียบเทา่ 0.462 บาทตอ่หุ้น (ปี 2558: เทา่กบั 
(0.017) เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น หรือเทียบเทา่ (0.594) บาทตอ่หุ้น)  
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3. งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันท ี�  31 ธ ันวาคม 2559 เปรียบเท ียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัท ี�  31 

ธ ันวาคม 2558 

 
3.1  สนิทรัพย์รวมจํานวน 6,973 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 420 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื$อเทียบกบัปีก่อน โดยมี

รายละเอียดของการเพิ$มขึ >นและลดลงที$มีสาระสาํคญัดงันี > 
�    เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 455 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 59 ล้านเหรียญสหรัฐ   คิดเป็นร้อย

ละ 16 (ดคูําอธิบายในข้อ 4  เรื$องงบกระแสเงินสดรวม)  

� เงินปันผลค้างรับจากกิจการที$เกี$ยวข้อง ที$กําหนด
ชําระภายในปี และที$กําหนดชําระมากกวา่ 1 ปี 
จํานวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเงินปันผลค้างรับ
จากบริษัทร่วมค้าซึ$งดําเนินธุรกิจไฟฟา้ในประเทศ 
เพิ$มขึ >น 3 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นผลสทุธิจากการรับรู้
รายได้เงินปันผลค้างรับจากการประกาศจ่ายปันผล
เพิ$มเติมในระหวา่งปี จํานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และการรับเงินปันผลจํานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี$ยน จากการแปลง
คา่ ณ  วนัสิ >นปี จํานวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐ 

� เงินให้กู้ยืมระยะสั >นและระยะยาวแก่บริษัทอื$น จํานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ และ �� ล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นเงินให้กู้แก่โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ$ง
โครงการดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการโอนกรรมสทิธิ�มายงักลุม่บริษัท 

� เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้าจํานวน 891 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 247 ล้านเหรียญสหรัฐ   คิดเป็นร้อยละ 
38 จากการลงทุนเพิ$มในโรงไฟฟ้าหงสา จํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ และในประเทศสิงคโปร์จํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และการรับรู้ส่วน
แบ่งกําไรจากบริษัทร่วมค้าสทุธิกับเงินปันผลรับเป็นจํานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ ณ    วนัสิ >นปีจํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ 

� ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิจํานวน 1,284 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 104 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก
การลงทุนเพิ$มในเครื$องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ
ออสเตรเลยีจํานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ การซื >อธุรกิจเพิ$ม จํานวน 181 ล้านเหรียญสหรัฐ สทุธิกบัการ
ตัดจําหน่าย จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ  การบันทึกค่าเสื$อมราคาจํานวน 154 ล้านเหรียญสหรัฐ 
รวมถึงกําไรจากอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ ณ วนัสิ >นปี จํานวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ 

� เงินลงทนุอื$น สทุธิจํานวน �¡ ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น �¡ ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลงทนุในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement 
เพิ$มขึ >นจํานวน 24 ล้านเหรียญ กําไรจากการเปลี$ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรม จํานวน � ล้านเหรียญสหรัฐ 
สทุธิกับการจําหน่ายเงินลงทนุในระหว่างปีจํานวน 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และการจดัประเภทรายการ
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ใหม่เป็นเงินลงทุนระยะสั >นจํานวน � ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี$ยนจากการ
แปลงคา่ ณ วนัสิ >นปีและอื$นๆ จํานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

� สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื$น จํานวน �¤¡ ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่มาจากภาษีจ่ายลว่งหน้าของบริษัท
ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน ��¥ ล้านเหรียญสหรัฐ เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับโครงการพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี$ปุ่ นที$อยูใ่นระหวา่งการพฒันาโครงการจํานวน �¢ ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
3.2 หนี >สนิรวมจํานวน 4,235 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 253 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื$อเทียบกบัหนี >สนิรวมปีก่อน โดยมี

รายละเอียดของการเพิ$มขึ >นและลดลงที$มีสาระสาํคญัดงันี > 

� เงินกู้ยืมระยะสั >นจากสถาบนัการเงิน จํานวน 283 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 53 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก
การกู้ เงินเพิ$มจํานวน �,��� ล้านเหรียญสหรัฐ ชําระคืนเงินกู้ จํานวน �,176 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผล
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ ณ วนัสิ >นปีจํานวน ¥ ล้านเหรียญสหรัฐ 

� สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที$ถึงกําหนดชําระในหนึ$งปีจํานวน 330 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ$มขึ >น 145 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 78 เป็นผลสทุธิจากการจดัประเภทรายการเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืม
ระยะยาวที$ถงึกําหนดชําระในหนึ$งปีจํานวน 367 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวที$
ถึงกําหนดจํานวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ ณ วนั
สิ >นปีและอื$นๆ จํานวน � ล้านเหรียญสหรัฐ 

� สว่นของหุ้นกู้ ที$ถงึกําหนดชําระในหนึ$งปี ลดลงจํานวน 58 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผล
จากการจา่ยชําระคืนหุ้นกู้ ที$ถงึกําหนดในระหวา่งปี และไมม่ีสว่นของหุ้นกู้ ที$ถงึกําหนดชําระภายในอีก 12 
เดือนข้างหน้า 

� คา่เปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจํานวน 85 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจํานวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สว่นใหญ่มาจากคา่เปิดหน้าดินและคา่ขดุขนและคา่ขนสง่ถ่านหินของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐ 
อินโดนีเซีย 

� เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,384 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจํานวน 303 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นผลสทุธิ
จากการกู้ เงินเพิ$มจํานวน 78 ล้านเหรียญสหรัฐ และการชําระคืนเงินกู้ยืมจํานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ 
การจดัประเภทรายการเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที$ถึงกําหนดชําระในหนึ$งปีจํานวน 367 
ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั >งมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ ณ วนัสิ >นปีจํานวน � ล้าน
เหรียญสหรัฐ คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้และ คา่ตดัจําหนา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้รอตดั
บญัชี จํานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั 

� หุ้นกู้ จํานวน 1,188 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >นจํานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ ณ วนัสิ >นปีทั >งจํานวน 

� หนี >สนิอนพุนัธ์การเงินจํานวน 83 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการขาดทนุที$ยงัไมเ่กิดขึ >นจริง จากการ
ปรับมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน ณ วนัสิ >นปี ซึ$งประกอบ ด้วยขาดทนุจากสญัญา
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แลกเปลี$ยนอตัราดอกเบี >ย จํานวน 12 ล้านเหรียญสญัญา Cross Currency Swap จํานวน 71 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  

3.3 สว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน  2,738  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 673 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจาก  
� เพิ$มขึ >นจากกําไรสทุธิสาํหรับปี จํานวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เพิ$มขึ >นจากการเพิ$มทนุ จํานวน 335 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เพิ$มขึ >นจากสว่นได้เสยีที$ไมม่ีอํานาจควบคมุ จํานวน �� ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เพิ$มขึ >นจากการเปลี$ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทยอ่ย จํานวน �¨¤ ล้านเหรียญสหรัฐ 
� ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จํานวน ¡¨ ล้านเหรียญสหรัฐ 
� ลดลงจากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที$แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ และอื$นๆ 

จํานวน �¢ ล้านเหรียญสหรัฐ 

3.4  อตัราสว่นหนี >สนิสทุธิตอ่ทนุ (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สาํหรับงบแสดง
ฐานะการเงินรวมเทา่กบั 0.99 เทา่ (วนัที$ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558: 1.35 เทา่)   

 
 
 

4. งบกระแสเงนิสดรวม สาํหรับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31 ธ ันวาคม 2558 เปรียบเท ียบกับปีสิ 5นสุดวนัท ี�  31ธ ันวาคม  2557 

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี สิ >นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินสดสทุธิเพิ$มขึ >นจากวนัที$ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 จํานวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมผลกําไรของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่ จํานวน 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) โดยแยกเป็น 
 
4.1 เงินสดสทุธิได้มาจากการดาํเนินงาน 142 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกิจกรรมดําเนินงานสาํคญัดงันี > 

� รับเงินจากการขายถา่นหิน จํานวน 2,448 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายชําระเจ้าหนี > จํานวน 1,359 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายดอกเบี >ยจํานวน 129 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 145 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายคา่ภาคหลวงจํานวน 210 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� อื$นๆ จํานวน 605 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

4.2 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 521 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระสาํคญัดงันี >  
� ลงทนุในเครื$องจกัร อปุกรณ์ และโครงการระหวา่งดาํเนินการ จํานวน 201 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� ลงทนุเพิ$มในเงินลงทนุอื$น กิจการร่วมค้าและเงินลงทนุระยะสั >น จํานวน  262 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� ลงทนุเพิ$มในการซื >อธุรกิจ จํานวน  110 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายเงินกู้แก่บริษัทที$เกี$ยวข้องและบริษัทอื$น จํานวน  92 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เงินรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า จํานวน 68 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เงินรับจากเงินลงทนุระยะสั >น จํานวน  42 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เงินรับจากดอกเบี >ยรับและอื$น ๆ จํานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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4.3 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 438 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย 
� เงินสดรับจากการเพิ$มทนุ จํานวน  335  ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เงินสดรับจากการเพิ$มทนุจดทะเบียนจากสว่นได้เสยีที$ไมม่ีอํานาจควบคมุ 381  ล้านเหรียญสหรัฐ 
� เงินสดรับจากเงินกู้ ระยะสั >นและระยะยาวจากธนาคาร จํานวน  1,302 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายเงินปันผล จํานวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายเงินสาํหรับการซื >อหุ้นคืนของบริษัทยอ่ยแหง่หนึ$ง จํานวน 19  ล้านเหรียญสหรัฐ 
� จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั >น ระยะยาวจากธนาคารและหุ้นกู้  จํานวน 1,475 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 

5. สรุปความเห ็นของฝ่ายบริหาร  

งบการเงินรวมในปี 2559 รายงานกําไรสทุธิจํานวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ กําไรสทุธิฟื>นตวัขึ >นจากขาดทนุสทุธิจํานวน 43 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯในปีก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตวัดีขึ >นจากธุรกิจถ่านหินเป็นหลกั กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัผลตา่งจาก
การแปลงคา่งบการเงินคิดเป็น 59 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกบัขาดทนุจํานวน 67 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า กําไรสทุธิ
ในปี 2559 ยงัได้รวมคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ฯ จํานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$งเป็นจํานวนภาษีที$ต้องจ่ายเพิ$มหลงัจากบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกนัสาํหรับประเด็นข้อโต้แย้งทางภาษีที$มีมายาวนานในประเทศออสเตรเลยีนบัตั >งแตก่่อนปี 2553 
กําไรก่อนหกัดอกเบี >ย ภาษี และคา่เสื$อมราคา (EBITDA) คิดเป็น 540 ล้านเหรียญสหรัฐ  ปรับเพิ$มขึ >นร้อยละ 15 จากปี
ก่อนหน้า ประกอบด้วย EBITDA  จากธุรกิจถ่านหินซึ$งปรับสงูขึ >นเป็น 378 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ$มขึ >นร้อยละ 8 จากปี
ก่อนหน้า EBITDA จากธุรกิจไฟฟา้จํานวน 155 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$งปรับเพิ$มขึ >นร้อยละ 31 จากปีก่อนหน้า และ 
EBITDA จากธุรกิจก๊าซ จํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
ในไตรมาส 4/2559 กําไรสทุธิคิดเป็น 43 ล้านเหรียญสหรัฐเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสก่อน
หน้าและเทียบกบัขาดทนุสทุธิจํานวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐในปีกอ่นหน้า 
กําไรก่อนหกัดอกเบี >ย ภาษี และคา่เสื$อมราคา (EBITDA) ในไตรมาส 4/2559 คิดเป็น 216 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิ$มขึ >น
ร้อยละ 88 จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ$มขึ >นร้อยละ 88  จากปีก่อนหน้า ประกอบด้วย EBITDA  จากธุรกิจถา่นหินซึ$ง
ปรับสงูขึ >นเป็น 168 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ$มขึ >นร้อยละ 89 จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ$มขึ >นร้อยละ 129 จากปีก่อน
หน้า ในขณะที$ EBITDA จากธุรกิจไฟฟา้คดิเป็น 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิ$มขึ >นร้อยละ 98 จากไตรมาสก่อนหน้าและ
เพิ$มขึ >นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้าและ EBITDA จากธุรกิจก๊าซ จํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10 จากไตรมาส
ก่อนหน้า 
 
ราคาตลาดถ่านหินที$ฟื>นตวัในช่วงปลายปี 2559 โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2559 มีสว่นสาํคญัที$ชว่ยหนนุผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจถ่านหิน โดยในไตรมาส 4/2559 ธุรกิจถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียบนัทกึยอดขายจํานวน 6.38 ล้านตนั
ลดลงร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อนหน้า ด้วยราคาขายเฉลี$ยที$ปรับสงูขึ >นร้อยละ 22 เป็นราคา 62.9 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั 
ในขณะที$ประสทิธิภาพการผลติปรับดีขึ >นจากต้นทนุขายที$ลดลงร้อยละ 3  เป็น 31.7 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัจากต้นทนุคา่
หน้าดินที$ลดลงที$เหมือง Indominco ดงันั >นอตัราการทํากําไรขั >นต้นเฉลี$ยจึงปรับสงูขึ >นเป็นร้อยละ 50 จากร้อยละ 36 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ซึ$งเป็นผลโดยตรงจากราคาขายเฉลี$ยที$ปรับสงูขึ >น  
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ธุรกิจถา่นหินในออสเตรเลยี รายงานปริมาณขายจํานวน 3.13 ล้านตนัในไตรมาส 4/2559 ซึ$งปรับลดลงร้อยละ 14 จาก
ไตรมาสก่อนหน้าเนื$องจากมีการหยดุการผลติเป็นเวลา 3 สปัดาห์เพื$อดําเนินการย้ายเครื$องจกัรตามแผนการผลติ สง่ผล
ให้ปริมาณขายจากแหลง่ใหญ่สดุ Mandalong ลดลงจาก 1.8 ล้านตนัไตรมาสก่อนหน้าเป็น 1.1 ล้านตนัไตรมาสนี > สว่น
แหลง่ Springvale สามารถดาํเนินการผลติได้เป็นอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยปริมาณการผลติในไตรมาสนี >ที$ 0.64 ล้านตนั
ซึ$งถือเป็นปริมาณการผลติเฉลี$ยรายวนัที$สงูเป็นสถิติและช่วยชดเชยปริมาณการผลติที$ลดลงของแหลง่ Clarence ซึ$ง
เริ$มทําการผลติในพื >นที$ที$ยากขึ >น ราคาขายเฉลี$ยในไตรมาสนี >คิดเป็น 56.6 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ปรับสงูขึ >นร้อยละ 11 จาก
ราคาขายที$สงูขึ >นในตลาดสง่ออกซึ$งมีปริมาณขายคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 43 ของปริมาณขายรวม ต้นทนุขายเฉลี$ยปรับ
สงูขึ >นร้อยละ 14 เป็น 45.1 ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ตนั เป็นผลจากปริมาณการผลติที$น้อยลงของแหลง่ Mandalong อตัรา
กําไรขั >นต้นคิดเป็นร้อยละ 20 เทียบกบัร้อยละ 22 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 
ธุรกิจถา่นหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดาํเนินงานที$ดตีอ่เนื$องจากไตรมาสที$แล้วจากราคาขายถา่นหินใน
ประเทศที$ปรับสงูขึ >น ยงัผลให้มกีารรับรู้สว่นแบง่กําไรจํานวน 31.2 ล้านเหรียญสหรัฐเทียบกบัสว่นแบง่กําไรจํานวน 2.7 
ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้า 
 
รายได้จากธุรกิจไฟฟา้สะท้อนถงึผลการดําเนินงานที$ดีของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยรับรู้กําไรสทุธิจํานวน 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลสว่นหนึ$งจากความต้องการใช้ไฟฟา้และไอนํ >าที$เพิ$มขึ >นในชว่งฤดู
หนาว สว่นแบง่กําไรจากโรงไฟฟา้ BLCP คิดเป็นจํานวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ใกล้เคยีงกบัไตรมาสก่อนหน้า โรงไฟฟา้
หงสารายงานสว่นแบง่กําไรจํานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$งรวมกําไรจากอตัราแลกเปลี$ยนจํานวน 9.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากเงินบาทที$ออ่นคา่ลงในขณะที$ผลการดําเนินงานสะท้อนถงึความพร้อมในการจ่ายไฟที$สงูขึ >นจากทั >ง 3 หนว่ยผลติ 
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การวิเคราะห์อ ัตราส่วนทางการเงนิ  
 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที$ �� ธนัวาคม  2559 จํานวน 6,973 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 420 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือคิดเป็นร้อยละ 
6 เมื$อเทียบกบั ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558  จากเงินสดที$เพิ$มขึ >น
จํานวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ  เงินลงทนุในการร่วมค้าเพิ$มขึ >น 
247 ล้านเหรียญสหรัฐ  เป็นการลงทนุในธุรกิจไฟฟา้และพลงังาน
แสงอาทิตย์   
และเครื$องจกัรและอปุกรณ์เพิ$มขึ >นสทุธิ 104 ล้านเหรียญสหรัฐ 
จากการลงทนุเพิ$มในเครื$องจกัรและอปุกรณ์ของเหมืองถา่นหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลยีจํานวน 107 ล้าน
เหรียญสหรัฐ การซื >อธุรกิจเพิ$มจํานวน 181 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ขณะที$มีการบนัทกึคา่เสื$อมราคาจํานวน 154 ล้านเหรียญสหรัฐ  
การตดัจําหนา่ย 5 ล้านเหรียญสหรัฐ  รวมถึงกําไรจากอตัรา
แลกเปลี$ยนที$เกิดจากการแปลงคา่งบการเงินและอื$นๆ จํานวน 25 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 
 
 
ส่วนของผู้ถอืห ุ้นรวม 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 2,738 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ$มขึ >น 
673 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 33 เมื$อเทียบกบั ณ 
วนัที$ 31 ธนัวาคม  2558  เพิ$มขึ >นจากกําไรสทุธิสาํหรับปี 2559 
จํานวน  49 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ$มขึ >นจากการเพิ$มทนุจํานวน 
335 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ$มขึ >นจากสว่นได้เสยีที$ไมม่ีอํานาจ
ควบคมุจํานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ  และเพิ$มขึ >นจากการ
เปลี$ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทยอ่ยจํานวน 360 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
ในขณะที$ลดลงจากเงินปันผลจา่ยจํานวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ลดลงจากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที$
แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ และอื$นๆ จํานวน 27 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
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รายได้จากการขายรวม 
รายได้จากการขายรวม 2,259 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 
2558 จํานวน 217 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 9  จาก
ปริมาณขายถา่นหินที$ลดลง และราคาขายเฉลี$ยของถ่านหินที$
ลดลงเมื$อเทียบกบัปีก่อน ซึ$งสว่นใหญ่เกิดจากราคาขายถ่านหิน
เฉลี$ยของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที$ลดลง อนัเป็นผลจาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกที$ปรับตวัลดลงในชว่ง 9 เดือนแรกของ
ปีนี > 
ปริมาณขายถา่นหินสาํหรับปี 2559 จํานวน 40 ล้านตนั  จาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซยี 26.8 ล้านตนั จากเหมืองในประเทศ
ออสเตรเลยี 13.2 ล้านตนั  
โดยที$ราคาขายถ่านหินเฉลี$ยสาํหรับปี 2559  จากเหมืองใน
ประเทศอินโดนีเซยีเทา่กบั 52.45 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั  และจาก
เหมืองในประเทศออสเตรเลยีเทา่กบั 67.31 เหรียญออสเตรเลยี
ตอ่ตนั   
   
  
 

กาํไรข ั 5นต้นรวม 
กําไรขั >นต้นสาํหรับปี 2559 จํานวน 748 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 
56 ล้านเหรียญสหรัฐ 
อตัราสว่นการทํากําไรขั >นต้นตอ่ยอดขายรวม (Gross Profit 
Margin) สาํหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 33  โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัรากําไรขั >นต้นร้อยละ 33 ธุรกิจไฟฟา้มีอตัรากําไรขั >นต้นร้อยละ 
35  และธุรกิจก๊าซมีอตัรากําไรขั >นต้นร้อยละ 44 
โดยที$ธุรกิจถา่นหินมีอตัรากําไรขั >นต้นในระดบัดกีวา่ปีก่อนจาก
มาตรการเพิ$มประสทิธิภาพการผลติและการบริหารต้นทนุการ
ผลติ ผนวกกบัที$ราคานํ >ามนัเชื >อเพลงิลดลงตามภาวะราคานํ >ามนั
ในตลาดโลก 
ในขณะเดียวกนัอตัรากําไรขั >นต้นของธุรกิจฟา้ลดลงจากปีก่อน 
จากการลดลงของอตัราคา่ไฟฟา้และไอนํ >า ตลอดจนการเพิ$มขึ >น
ของต้นทนุผลติอนัเนื$องมาจากราคาถา่นหินที$เป็นเชื >อเพลงิหลกั
ได้ขยบัตวัเพิ$มสงูขึ >นในชว่งไตรมาสที$ 4 ของปี  
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กาํไร(ขาดทุน)สุทธ ิรวม 
  

สาํหรับปีสิ >นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกําไรสทุธิจํานวน 47   
ล้านเหรียญสหรัฐ 
กําไรสุทธิฟื>นตัวขึ >นจากขาดทุนสุทธิจํานวน 43 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯในปีก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตวัดีขึ >นจากธุรกิจถ่านหิน
เป็นหลกั กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินคิดเป็น 59 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับขาดทุน
จํานวน 67 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า กําไรสทุธิในปี 2559
ยงัได้รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ฯ จํานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ$ง
เป็นจํานวนภาษีที$ต้องจ่ายเพิ$มหลังจากบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
สําหรับประเด็นข้อโต้แย้งทางภาษีที$มีมายาวนานในประเทศ
ออสเตรเลยีนบัตั >งแตก่่อนปี 2553  

    
 

 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี 5ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
 

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี >ย ภาษี คา่เสื$อมราคาและ
คา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) จํานวน 540 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ$มขึ >น 71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เมื$อเทียบกบั
ปีก่อน  
โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 378 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  จากธุรกิจไฟฟา้จํานวน 155 ล้านเหรียญสหรัฐ  และจาก
ธุรกิจก๊าซจํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
   

 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

สาํหรับปีสิ >นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 มีผลกําไรสทุธิตอ่หุ้น 
0.013 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  เพิ$มขึ >นจากปีก่อนที$มีผลขาดทนุสทุธิ
ตอ่หุ้น 0.017 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  
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1.18

1.40

0.99

2557 2558 2559

เท่า

 
 
อ ัตราส่วนหนี 5สนิสุทธ ิต่อทุน 
 

หนี >สนิสทุธิรวมจํานวน 2,716 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 
2558 จํานวน 177 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงินกู้ยมืลดลงจํานวน 
163 ล้านเหรียญสหรัฐ  และการไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวน 58 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี$ยนจากการ
แปลงคา่ของหุ้นกู้  ณ วนัสิ >นปี จํานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ   และ
จากเงินสดและเงินลงทนุระยะสั >นที$เพิ$มขึ >นจํานวน 66 ล้าน
เหรียญสหรัฐ       
  
อตัราสว่นหนี >สนิสทุธิตอ่ทนุลดลงจาก 1.40 เทา่ ในปี 2558 เป็น 
0.99 เทา่ในปี 2559 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอ ียดเกี�ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จํากดั เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2558 
  

ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1) นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
  วนัที* 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการ 
  วนัที* 16 พฤษภาคม 2526 
 
- เจ้าหน้าที*บริหารอาวโุส 
  วนัที* 10 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 

- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, USA 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุ่นที* 3/2006 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที* 20/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ตนเอง : 
0.59% 
คูส่มรส : 
0.13% 

เป็นอาของบคุคล
ในลําดบัที* 7  
และลาํดบัที* 10 

 

2559 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2526 - เม.ย. 2558 
2558 – ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2526 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ  
เจ้าหน้าที*บริหารอาวโุส 
ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานที*ปรึกษานายก 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
บริษัท นํ 5าตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2)  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
- รองประธานกรรมการบริษัท       
  วนัที* 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการอิสระ 

วนัที* 27 เมษายน  2548 
 

- ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 
วนัที* 4 พฤษภาคม 2548 

 
- กรรมการตรวจสอบ 

วนัที* 30 เมษายน 2557 
 

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

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

 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institutions   
    Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010  
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรCorporate Governance for 

Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น st/uvsw         
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 -  ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ   
ร่วมเอกชน (วปรอ. 388) 

 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 
2544 - 2557 
 
2549  - 2552 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการบริษัท        
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ/ กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ/ กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที*บริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื*อรายยอ่ยจํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ควอลติี 5 เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที* 4 เมษายน 2555 
 
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที* 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที* 30 เมษายน 2557 
 
 

60 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at  
Madison, U.S.A.  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวเิคราะห์)  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที* 14 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที* 161/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions Governance  

Program (FGP) รุ่นที* 7/2013   สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program Update    
(DCPU) รุ่นที* 2/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร IT Governance (ITG) รุ่นที* 2/2016 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee  Forum 2016 สภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ร่วมกบัสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2558 
 
 
2551 - 2555 
2551 - 2555 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ศาสตราจารย์ (ระดบั11) สาขา
เศรษฐศาสตร์  
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการสง่เสริม
และสนบัสนนุการวิจยั 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
คณะกรรมการพิจารณาการทุม่
ตลาดและการอดุหนนุ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) และธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 
สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
กระทรวงพาณิชย์ 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4) นายระวิ คอศิริ  
- กรรมการ  
  วนัที* 6 เมษายน 2555 

 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิ 
บาลและสรรหา 

 วนัที* 28 เมษายน 2559 
 

 67 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที* 32/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  

บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ  
  (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที* 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton 

  คณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
(NIDA) กบัThe Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน 

สถาบนัวิทยาการพลงังานรุ่นที*3 (วพน.3) 
 
 

ตนเอง : 
ไมม่ี 
คูส่มรส : 
0.02% 

- 2555 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2555 - 2559 
2553 - 2559 
2544 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
2553 - 2555 
2540 - 2555 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ที*ปรึกษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
Centennial Coal Company Limited 
Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Mining Company Limited 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูพลงังานใหม ่โฮลดิ 5งส์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จํากดั เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2558 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5)  นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที* 3 เมษายน 2557 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
   วนัที* 30 เมษายน 2557 
 

  65 - Ph. D. in Economics, University of Hawaii (USA) 
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii 

(U.S.A.) 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที* 194/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย 
 

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

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
ที*ปรึกษาอาวโุส 
 
ผู้แทนการค้าไทย 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
Cambodia Development Research Institute 
(CDRI) 
Bower Group Asia  วอชิงตนั ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
สํานกังานผู้แทนการค้าไทย สาํนกันายกรัฐมนตรี 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

 

68 - Civil Engineering,  Brawijaya University Malang  
Indonesia 

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

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

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

Banpu Public Company Limited 
 
 
 
PT. Pamapersada Nusantara 
PT. United Tractors Tbk (Listed Company) 
PT. Pama Indo Kodeco 
PT. Asmin Bara Bronang 
PT. Unitras Energy 
Indonesian Mining Services Association 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7)  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที* 3 เมษายน 2557 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที* 30 เมษายน 2557 
 
 
 

 

60 - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- อบรมหลกัสตูรการลงทนุ Ultra Wealth –Invest Like a 

Master รุ่นที* u 
- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน   

(วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

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

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

- อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 
 
 

0.05% เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ลําดบัที* 1 
และเป็นลกูพี* 
ลกูน้องของบคุคล
ในลําดบัที* 10 

 

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

กรรมการ / 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที*กลุม่ธุรกิจ
กลุม่งานอ้อย 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่        
กลุม่งานพฒันาและจดัการ
ด้านอ้อย 
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจ
อาเซียน 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
กลุม่มิตรผล 
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
 
 
กลุม่มิตรผล 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8)  นายเมธี เอื 5ออภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที* 16 พฤษภาคม 2526 
 
- ที*ปรึกษา 
  วนัที* 1 มกราคม 2557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

ตนเอง : 
0.11% 
คูส่มรส : 
0.01% 

เป็นพี*ชายของ
บคุคลในลาํดบั

ที* 9 

2526 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2551 - 2556 
 
2552 - 2556 
 
 
 

 
 

 
 

กรรมการ 
ที*ปรึกษา 
ประธานที*ปรึกษา 
 
กรรมการ 
ที*ปรึกษากิตติมศกัดิ�ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แหง่ชาต ิ
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บริหารและพฒันาเพื*อการอนรุักษ์
สิ*งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
สภาผู้แทนราษฎร 
 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จํากดั เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2558 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9) นายองอาจ เอื 5ออภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที* 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที*ปรึกษา 
  วนัที* 1 มกราคม 2560 
 
- เจ้าหน้าที*บริหาร 
  วนัที* 8 มกราคม 2544 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 
 

- B.S. (Mechanical Engineering), University of  
  Missouri, Columbia, U.S.A. 
- Senior Executive Program 3  สถาบนับณัฑิต  
  บริหารธุรกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที* 23/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที* 8 (วตท.) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงาน 
  พฒันาเมือง (มหานคร รุ่น 1) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ  พลงังาน 

(วพน.รุ่นs) 
-  อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส. 17) 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที* 1 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce 
and Trade รุ่นที* 4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
 

ตนเอง : 
0.18% 
คูส่มรส : 
0.07% 

เป็นน้องชาย
ของบคุคลใน

ลําดบัที* 8 

2526 - 2559 
2526 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

เจ้าหน้าที*บริหาร 
กรรมการ 
ที*ปรึกษา 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10) นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที* 1 มิถนุายน 2553 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
  วนัที* 1 มิถนุายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    52 
 

- Bachelor of Science (Finance) Babson College,  
Massachusetts, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที* 24/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

0.12% เป็นหลานชายของ
บคุคลในลาํดบัที* 1 

และเป็น
ลกูพี*ลกูน้องของ

บคุคลในลาํดบัที* 7 

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

กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท นํ 5าตาลมิตรสยาม จํากดั 
บริษัท นํ 5าตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
  วนัที* 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที* 4 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 
Graduate School of Business Administration, Boston, 
U.S.A. 

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

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที* 18 (วตท.)  

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ จากสถาบนัวิทยาการธุรกิจ
และอตุสาหกรรมรุ่นที* 2 (วธอ.) 

 
 
 

0.11% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - 2558 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร/ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที*
บริหาร - การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

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

 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
AFE Investments Pty. Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั*นแนล จํากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ*ง เซอร์วิสเซส จํากดั 
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย-
แลนด์) จํากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั
Hunnu Coal Pty Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Asian American Coal, Inc. 
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
  วนัที* 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที* 4 เมษายน 2558 
 

 
 
 

0.11% 
 
 

- ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  
บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จํากดั เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2558 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12) นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 
 
- กรรมการ 
  วนัที* 19 เมษายน 2559 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  สรรหา 
  วนัที* 28 เมษายน 2559 
 
- ที*ปรึกษา      
  วนัที* 19 เมษายน 2559                                  
 

64 - วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- พาณิชยศาสตรและการบญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Certificates in Project Investment Appraisal and 
Management and Global Leadership, Harvard 
University, USA 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที* 52/2006 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP)  รุ่นที* 73/2006 

 
 

0.00 - 2559 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2555 - 2556 
2551 - 2555 

กรรมการ / กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 
ที*ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 
PTT Chemical International Private Limited 
PTT Chemical International  (Asia Pacific 
ROH) Limited 
Energy Oleochemical (M) Sdn.Bhd. 
Energy Specialty chemical Sdn.Bhd. 
Natureworks LLC 
Venecorex Holding 
Myriant Corporation 
PTTGC International (USA) Inc. 
PTTGC International (Netherlands) Inc. 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั 
(มหาชน) 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13) นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
  วนัที* 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 

- ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการและการบริหาร  หรือ 
Industrial Engineering and Management 

  สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (นกับริหาร)   
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที* 75/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที* 3/2006 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

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

รองประธานเจ้าหน้าที*
บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที*
ปฏิบตัิการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ (Commissioner) 
President Director  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
Centennial Coal Co., Ltd.  
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
Akira Energy Limited 
Akira Energy (South) Limited  
Aura Land Development Pte. Ltd. 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั*นแนล จํากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
Hunnu Coal Pte. Ltd. 
PT. Indo TambabgrayaMegah Tbk 
PT. Indo TambabgrayaMegah Tbk 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายวรวฒุิ ลีนานนท์ 
- ประธานเจ้าหน้าที*ปฏิบตัิการ 
  วนัที* 1 มกราคม 2556 
 
- ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั   
(มหาชน) 

 วนัที* 10 กนัยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 
  บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื*องกล  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Advanced Management Program (AMP173) 

Harvard Business School, U.S.A. 
- Directors Certificate Program   
  (DCP) รุ่นที* 149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น 

OWPII/2013 สถาบนัการจดัการนานาชาติ (IMD SE 
Asia) 

 

- - 2556 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าที*ปฏิบตัิการ
ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  
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 
 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จํากดั เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2558 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15)  Mr. Peter Parry 
  - ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที* 

 บริหาร - การเงิน 

       วนัที* 10 เมษายน 2558 
 
 

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

- CPA, CPA Australia 

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

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที*
บริหาร - การเงิน 
Executive General 
Manager Finance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
Centennial Coal Company Limited 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16) นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
  และพฒันาองค์กร 
 วนัที* 1 มกราคม 2549 

58 
 

- Doctor of Philosophy in Strategic Management, 
  University of Northern Washington 
- M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU of 

Netherlands  
- Theology Study, Saint Sabriel’s Institution, India 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที* 74/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 

- - 2549 - ปัจจบุนั 
 
 
                           

 
 
 
 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที*
บริหาร - บริหารและพฒันา
องค์กร 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที* 
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

 วนัที* 1 มกราคม 2554 

58 - MBA, Bowling Green State University, Ohio, 
U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Executive Program in Strategy and 
Organization, Stanford University, California, 
U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที* �s/uvv� จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วฒุิบตัร Director Diploma Examination รุ่นที* 
uu/uvv� จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 

0.00% - 2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - 2558 
2552 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที*  
บริหาร - แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
Banpu North America Corporation 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั*นแนล จํากดั 
Banpu  Australia Co. Pty., Ltd 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ*ง เซอร์วิสเซส จํากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ 5ง จํากดั 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd 
บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั             
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั                                        
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั      
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 
Banpu  Australia Resources Pty Limited   
Hunnu Coal Pty Limited 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จํากดั เมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2558 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที*
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

  วนัที* 1 มกราคม 2554 

  0.00% - 2554 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) 
บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18) นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 
- ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 
องค์กรสมัพนัธ์ 

   วนัที* 1 กรกฎาคม 2552   

57 - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื*อสารมวลชน   
  (การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00% - 2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19) นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร 
- Chief Commercial Officer 
  วนัที* 1กมุภาพนัธ์ 2559 

58 - 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   

 
 

- - พ.ค. 2559 - 
ปัจจบุนั 
 
มี.ค.2557 - เม.ย.
2559 
 
เม.ย.2554 - ก.พ.
2557 

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. 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20) นายเวโรจน์  ลิ 5มจรูญ 
- ผู้ อํานวยการสายอาวโุส -
ทรัพยากรมนษุย์ 

 วนัที* 1 กรกฎาคม 2552 

56 - ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(สาขาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรพาณิชยศาสตร์บณัฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2552 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส -ทรัพยากรมนษุย์ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางบญุศิริ  จารุศิริ 
- เลขานกุารบริษัท 
วนัที* 27 สิงหาคม 2551 

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

-  ปริญญาโท Geological Science, Queen’s 
University, Canada  

-  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาธรณีวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูรเลขาการบริษัท โดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 

- - 2551 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 

หน้าท ี�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั 5ง นางบญุศิริ จารุศิริ ทําหน้าที*เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที*ตามที*กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ*มเติม 
(ฉบบัที* 4) พ.ศ. 2551 เพื*อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึชว่ยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คาํแนะนําแก่คณะกรรมการเกี*ยวกบั
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที*ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที*รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอื*นๆ ตามที*คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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ชื*อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที*ได้รับแตง่ตั 5ง 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นาย วรวิทย์ วรุตบางกรู 
-หวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบภายใน 
และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับแตง่ตั 5งวนัที* 1 เมษายน 2558 

38 -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขากลยทุธ์
องค์กร University of Southampton 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั 
อสัสมัชญั (ABAC) 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (Certified 
Public Accountant: CPA) 

 

- - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2558 
 
 
 

หวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
 

 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั 5งที* 5/2558 เมื*อวนัที* 11 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตั 5งนายวรวิทย์ วรุตบางกรู ให้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานสาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั 5งแตว่นัที* 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กวา่ 12 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทั 5งเป็นผู้ที*มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งด ี
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เอกสารแนบ 2 รายละเอ ียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย 

 
รายชื&อ  

 บริษัทย่อย 

BP
 

BM
C 

BP
S 

BP
I 

BM
S 

CM
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 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X      / / /  /  / / /  / 
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ //                 

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                 

 4. นายระวิ คอศิริ /, N      /    /       

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //                 

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                 

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///          /       

 8. นายเมธี เอื Kออภิญญกลุ /, N    /             

 9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกลุ /, N    / /           / 
 10. นายวรีะเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M / / / / / / / / / /  /    / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O / / / / / /   /        

 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O      /  /  / / /  / / / 
 15. Mr.Peter Parry O                 

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O /  /  /            

 17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /  /  /  /  / /  / /    

 18. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 19. นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร O       /          

 20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ O                 

 
 
 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที]บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที]บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X /        / / / /    / 
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //                 

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                 

 4. นายระวิ คอศิริ /, N           /      

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //                 

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                 

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ /                 

 8. นายเมธี เอื Kออภิญญกลุ /, N                 

 9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกลุ /, N /                

 10. นายวรีะเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /  /      / / / / /   / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O  / / / / / / / / / / / /   / 
 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O /            /  /  

 15. Mr.Peter Parry O                 

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O  /               

 17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O         / /  / / /  / 
 18. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 19. นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร O  /       /        

 20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ O                 

 
 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที]บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที]บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X /   /         /   

 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //                

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                

 4. นายระวิ คอศิริ /, N                

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //                

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ /                

 8. นายเมธี เอื Kออภิญญกลุ /, N                

 9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกลุ /, N                

 10. นายวรีะเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M        /    /    

 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O /    /       / /   

 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O  / /    /  / /   / / / 
 15. Mr.Peter Parry O                

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O             /   

 17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /   / / /  /   /     

 18. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                

 19. นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร O                

 20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ O                

 
 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที]บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที]บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  

 
 
 



            หน้า 300
 

รายละเอ ียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 
 

 
รายชื&อ  

 บริษัทร่วม 

BP
 

HZ
TM

 

SG
EC

 

BL
CP

 

Ho
ng

sa
 

Ph
u F

ai 

RG
E 

 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X   / / / / 
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //       

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //       

 4. นายระวิ คอศิริ /, N   / / /  

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //       

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///       

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ /       

 8. นายเมธี เอื Kออภิญญกลุ /, N       

 9. นายองอาจ เอื Kออภิญญกลุ /, N       

 10. นายวรีะเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /       

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M   /    

 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /       

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O / /     

 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O   / / /  

 15. Mr.Peter Parry O       

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O       

 17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O      / 
 18. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O       

 19. นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร O       

 20. นายเวโรจน์ ลิ Kมจรูญ O       

 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที]บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที]บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BP บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั (Banpu Minerals Co., Ltd.)  
BPS Banpu Singapore Pte., Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  
CMMC บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั (Chiang Muan Mining Co., Ltd.) 
BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 
BPA Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 
BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
BMSCS BMS Coal Sales Pte., Ltd. 
BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (Banpu Power Plc.) 
BPPI บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั]นแนล จํากดั (Banpu Power International Ltd.) 
BPCP บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั (Banpu Coal Power Ltd.)  
BPIF Banpu Infinergy Co., Ltd. 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
ZPP Zouping Peak Pte., Ltd. 
AACI Asian American Coal, Inc. 
AACI-Saadec (BVI) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
ALD Aura Land Development Pte.Ltd. 
ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
IMM PT. Indominco Mandiri 
TCM PT. Trubaindo Coal Mining 
KTD PT. Kitadin 
JBG PT. Jorong Barutama Greston 
BEK PT. Bharinto Ekatama 
BPAR Banpu Australia Resources Pty Ltd 
AFEI AFE Investments Pty Limited 
CEY Centennial Coal Company Limited 
HUNNU Hunnu Coal Pty Limited 
HUNI Hunnu Investment Pte Ltd 
HGA Hunnu Gobi Altai LLC 
BES บริษัท เอ็นจิเนียริ]ง เซอร์วสิเซส จํากดั 
BDC บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ Kง จํากดั 
BRE บริษัท บ้านป ูรีนิเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั 
BEST บริษัท เอ็นจิเนียริ]ง เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จํากดั 
BESJ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. 
BOG บริษัท บีโอจี จํากดั 
AE Akira Energy Limited 
AZE Aizu Energy Pte. Ltd. 
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AES Akira Energy (South) Limited 
HSEGK Hokkaido Solar Estate G.K. 
BNAC Banpu North America Corporation 
BPPR บริษัท บีพีพีอาร์ จํากดั  
BPPRJ BPPR Japan Co., Ltd. 
BRS Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd. 
BCS Banpu Coal Sales Co., Ltd. 
BPPRE BPP Renewable Co., Ltd. 
IPB PT ITM Banpu Power 
SLG Shanxi Luguang Power Company Limited 
HZTM Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
SGEC Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd 
BLCP บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
RGE Ratchasima Green Energy Co. Ltd. 
 

 












