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ส่วนที่ 1 
 

การประกอบธุรกิจ 
 
  



 

หน้า 2 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้านป ูจ ากดั ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ด้วยทนุจดทะเบยีน 

25 ล้านบาท  โดยบคุคลในตระกลูวอ่งกศุลกิจและเอือ้อภิญญกลุ มีวตัถปุระสงค์เพื่อเข้าท าสญัญาเช่าชว่งการท าเหมือง
ถ่านหินท่ีเหมืองบ้านป ู(BP-1) อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  
เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนมุตัใิห้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเมื่อ
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยเปลีย่นช่ือเป็น “บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)” 

ตอ่มาบริษัทฯ ได้ขยายการท าเหมืองถา่นหินเพิ่มเตมิทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อท าการ
ผลติและจ าหนา่ยถ่านหินทัง้ในประเทศไทยและตลาดตา่งประเทศ นอกจากธุรกิจผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน บริษัทฯ ได้ท า
การขยายธุรกิจเข้าไปในการรับจ้างขดุขนดินและถา่นหินให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (สญัญาไดส้ิ้นสดุลงเมือ่
เดือนกนัยายน 2544) การผลติและจ าหนา่ยแร่อตุสาหกรรม การให้บริการทา่เรือ (ซ่ึงต่อมา บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายธุรกิจ
ท่าเรือและธุรกิจแร่) และการลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอน า้   

ตลอดระยะเวลากวา่สามทศวรรษของการเติบโตและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ได้
พิสจูน์ถึงความเป็นหนึง่ในผู้น าด้านพลงังานของภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคที่สัง่สมประสบการณ์ทางด้านอตุสาหกรรมถา่นหิน
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึธุรกิจโรงไฟฟา้ถา่นหิน ด้วยความมุง่มัน่เสริมสร้างศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่องของบ้านปฯู 
ที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คงทัง้ในด้านการผลติและการบริหารจดัการ โดยใช้ความเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ และคณุคา่
แบบเอเชีย (Asian Value) เป็นพลงัขบัเคลือ่นไปสูอ่ตุสาหกรรมพลงังานโลกในฐานะ  “โฉมหน้าพลังงานแห่งเอเชีย” 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเหมืองถา่นหินการผลติกระแสไฟฟา้และพลงังานทางเลอืกตา่งๆ ผา่นการลงทนุในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศมองโกเลยี สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา 

นบัตัง้แตปี่ 2558 บริษัทฯ ได้พฒันากรอบกลยทุธ์ใหมเ่พื่อสร้างความยัง่ยืนในการสร้างมลูคา่ในระยะยาวแก่ผู้มี
สว่นได้เสยีและผู้ ถือหุ้น โดยแนวคิดหลกัของกลยทุธ์ใหมท่ี่ขบัเคลือ่นบ้านปฯู ไปสูก่ารเป็นธุรกิจที่ Greener & Smarter มุง่
ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและมีความชาญฉลาดในการด าเนินธุรกิจยิง่ขึน้ 

ปัจจบุนัธุรกิจของกลุม่บ้านปฯู ได้ขยายหว่งโซธุ่รกิจจากผู้ผลติเชือ้เพลงิพลงังานเป็นผู้จดัหาพลงังานครบวงจร 
ครอบคลมุทัง้ธุรกิจต้นน า้ (Up-stream) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหินและพลงังานทางเลอืกอื่นๆ ธุรกิจกลางน า้ (Mid-stream) ได้แก ่
ธุรกิจการขนสง่และการตลาด รวมถงึธุรกิจปลายน า้ (Down-stream) ได้แก่ ธุรกิจไฟฟา้ทัง้จากเชือ้เพลงิพืน้ฐานและ
พลงังานหมนุเวยีน เพื่อเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ในการตอบสนองความต้องการด้านพลงังาน และมุง่มัน่ท่ีจะ
เป็นผู้น าด้านพลงังานแหง่เอเชียที่มุง่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยัง่ยืน ตามวิสยัทศัน์ขององค์กร เพื่อสง่มอบ
พลงังานท่ีมัน่คงและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมแก่ผู้บริโภค  

 
ธุรกิจต้นน า้ (Up-Stream) 

 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด าเนนิการมานานกวา่ 30 ปี มีฐานการผลติอยูท่ี่
อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี จีน และมองโกเลยี ถ่านหินท่ีผลติได้จะถกูจ าหนา่ยไปยงัลกูค้าภาคอตุสาหกรรมและ
โรงไฟฟา้ที่ใช้ถา่นหินเป็นเชือ้เพลงิในภมูิภาคเอเชียและยโุรป 
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 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน ปัจจบุนัมฐีาน
การผลติอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลติได้จะถกูรวบรวมผา่นเครือขา่ยขนสง่ก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้ารายใหญ่และรายยอ่ยตอ่ไป 
 

ธุรกิจกลางน า้ (Mid-Stream) 

 ธุรกิจซือ้ขายถ่านหิน (Coal Trading) ธุรกิจจดัหาถา่นหิน เพือ่ตอบสนองกลุม่ลกูค้าที่ต้องการใช้ถา่นหินท่ีมี
คณุภาพหลากหลาย ผา่นเครือขา่ยขนสง่ถ่านหินทัง้ทางบกและทางน า้ของบริษัทฯ เช่น ทา่เทียบเรือน า้ลกึใน
อินโดนีเซียที่มคีวามเหมาะสมทัง้ในเชิงภมูิศาสตร์ของท าเลที่ตัง้และความสามารถในการรองรับเรือขนสง่สินค้า
ทางทะเลขนาดใหญ่ 
 

ธุรกิจปลายน า้ (Down-Stream) 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงพืน้ฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้นการน านวตักรรมทางเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อสง่เสริมการผลติไฟฟา้ให้มีคณุภาพและมัน่คง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal 
Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพสงูและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (High Efficiency Low Emission: 
HELE) ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุในโรงไฟฟา้ที่ใช้ถา่นหินเป็นเชือ้เพลงิในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้นีโ้รงไฟฟา้
พลงังานความร้อนร่วมในจีนยงัเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ด้วยการจ าหน่ายไอน า้และน า้เย็นให้
ลกูค้าบริเวณรอบโรงไฟฟา้อีกด้วย 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลงังานที่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดล้อมและช่วยตอบสนองสงัคมคาร์บอนต า่ ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ทัง้ในญ่ีปุ่ นและจีน ซึง่สว่นหนึง่อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการก่อสร้าง โดยมเีปา้หมายทีจ่ะมีสดัสว่นของ
ไฟฟา้ที่ผลติจากพลงังานหมนุเวยีนมากกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

 ธุรกิจระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Solution) บริษัทฯ เร่ิมด าเนินธุรกิจ Smart Energy ในเดือน
สงิหาคม 2560 ในนาม “บ้านป ูอนิฟิเนอร์จี” ซึง่นบัเป็นธุรกิจใหมข่องบ้านปฯู ทีเ่น้นตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้ารายยอ่ยภายใต้กลยทุธ์ “Greener & Smarter”  ผา่นการบริการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Solar Rooftop) ปัจจบุนัมีก าลงัผลติติดตัง้แล้วประมาณ 12 เมกะวตัต์ นอกจากนี ้
บ้านป ู อินฟิเนอร์จีฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.7 ในบริษัท Sunseap ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าด้านโซลาร์รูฟท็อปในสงิคโปร์ 
จากการถือหุ้นดงักลา่วท าให้มีก าลงัผลติติดตัง้จากโซลาร์รูฟท็อป เพิ่มขึน้เป็น 85 เมกะวตัต์ จากประเทศไทย 
สงิคโปร์ เวียดนาม ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย กมัพชูา และอินเดยี 
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1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

 วิสัยทัศน์   

  “ผู้น าด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่ มุ่งม่ันพัฒนานวตักรรม เทคโนโลย ีและความยั่งยนื” 
 

 

พันธกิจ 

 มุง่สร้างคณุคา่อยา่งยัง่ยืนและความไว้วางใจให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี ด้วยความรับผิดชอบตอ่โลกและสงัคม 

 ขบัเคลือ่นการพฒันาและผสานนวตักรรมเพื่อความยัง่ยืนทางพลงังานอยา่งครบวงจรด้วยเทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบ 

 เพิ่มความแข็งแกร่งของวฒันธรรมองค์กร ความเป็นเลศิในการด าเนินงาน และยดึมัน่ในอดุมการณ์ของบ้านปฯู
ในการเป็นองค์กรที่มีความซื่อสตัย์ เป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 - ปี 2560) รวมทัง้เหตุการณ์ปัจจุบนั 
 
ปี 2558 

o วนัที่ 15 มกราคม 2558 บริษัท Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ได้รับการอนมุตัิให้จดัตัง้จากกระทรวงพาณิชย์ของ
มณฑลซานซี (Shanxi Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,500 ล้านหยวน และเป็นการร่วม
ทนุในธุรกิจพลงังานระหวา่ง Banpu Power Investment Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และ Shanxi Lu’an Mining 
(Group) Co., Ltd. และ Gemeng International Energy Co., Ltd. โดยกลุม่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทนุ
จดทะเบียน เป็นการร่วมทนุและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang ซึง่เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินก าลงัการ
ผลติติดตัง้ 1,320 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2558 กลุม่
บริษัทได้ช าระคา่หุ้นดงักลา่วแล้วจ านวน 9.75 ล้านเหรียญสหรัฐ 

o เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.20 บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2557 
(ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2557) ดงันัน้คงเหลอืจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 
บาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับ
เครดิตภาษี ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 29  เมษายน 2558 

o วนัท่ี 9 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้ นางสมฤดี ชยัมงคล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
แทนนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

o วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 กลุม่บริษัทซือ้เงินลงทนุเพิ่มใน Akira Energy Limited ในสดัสว่นร้อยละ 40 จาก
บคุคลภายนอก ที่ราคา 115 ล้านบาท เทียบเทา่กบั 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  การซือ้เงินลงทนุใน Akira Energy Limited 
ท าให้สดัสว่นเพิ่มจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 มีผลท าให้ Akira Energy Limited เปลีย่นสถานะจากการร่วมค้าเป็น
บริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัท 

o วนัท่ี 2 มถินุายน 2558  บริษัท หงสาพาวเวอร์ จ ากดั (“หงสา”)     ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 40 เป็นโครงการโรงไฟฟา้ปากเหมืองใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นแขวงไชยะบรีุ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โรงไฟฟา้มีก าลงัการผลติติดตัง้ 1,878 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย หนว่ยการผลติ 3 หนว่ย ก าลงัการผลติ
หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์หนว่ยการผลติที่ 1 ตามก าหนดการ  หนว่ยการผลติที่ 2 เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และหนว่ยการผลติที่ 3 จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2559 

o วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และแผนการเข้าจดทะเบียนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (“BPP”) (“แผนการเข้าจด
ทะเบียนฯ”) จ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรกจะมีสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 35 ของทนุจดทะเบียน
ภายหลงัการเพิ่มทนุ  และบริษัทฯ จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุใน BPP ในสดัสว่นท่ีไมต่ า่กวา่ร้อยละ 65 ของ
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ทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิม่ทนุ การเสนอขายหุ้นภายใต้แผนการเข้าจดทะเบียนฯ ข้างต้นจะสง่ผลกระทบ 
(Dilution) ตอ่สดัสว่นการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP 

เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

วนัท่ี 27 ตลุาคม 2558 BPP ได้ยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ และร่างหนงัสอืชีช้วนส าหรับการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต.  เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 648,492,500 หุ้น  (ในจ านวนดงักลา่ว BPP จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (pre-emptive 
rights)) และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของ BPP ทีจ่ะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ BPP มี
วตัถปุระสงค์ที่จะใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่ประชาชนเป็นครัง้แรก IPO  เพื่อ (ก) การช าระคืนเงิน
กู้ยืม  (ข) การลงทนุขยายธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ และ  (ค) เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน 

o วนัที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,581,878,550 หุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,290.94 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีได้ยกเว้นไมต้่องน ามารวมค านวณภาษี
เงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 

o วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 บริษัท Banpu Coal LLC (“BLLC”) เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  จด
ทะเบียนในประเทศมองโกเลยี ได้จดทะเบียนเลกิบริษัทตอ่กรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ประเทศมองโกเลยี และได้
ช าระบญัชีเสร็จสิน้แล้ว ทัง้นีบ้ริษัท BLLC มิได้ด าเนินธุรกิจธุรกิจไฟฟา้และพลงังาน และธุรกิจใดๆ มานานหลายปีแล้ว 
ดงันัน้การเลกิบริษัทดงักลา่วจึงไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ แตป่ระการใด 

o กลุม่บริษัทเพิม่สดัสว่นการลงทนุใน PT. Indo Tambangraya Mekah Tbk ("ITM")  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ
บริษัทฯ จากร้อยละ 65.00 เป็นร้อยละ 65.14  

o ในระหวา่งปี 2558 กลุม่บริษัทได้ท าสญัญาร่วมทนุเพื่อจดัตัง้บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 75 
ของทนุจดทะเบียน โดยมีมลูคา่ตามราคาทนุจ านวน 2,078 เหรียญสหรัฐ 

o ในระหว่างปี 2558 กลุม่บริษัทได้ซือ้เงินลงทนุใน Hokkaido Solar Estate  จากบคุคลภายนอกเป็นจ านวนเงิน 1.67 
ล้านเหรียญสหรัฐ  มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน     โดยเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในการ
ร่วมค้า 

o วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558  บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ี
หลกัประกนัของ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” ซึง่อนัดบัเครดติสะท้อนถึงความเป็นผู้น าของบริษัทใน
อตุสาหกรรมถา่นหินในแถบเอเชียแปซิฟิกตลอดจนความหลากหลายของแหลง่ถ่านหินและฐานลกูค้า สภาพคลอ่ง
ทางการเงินท่ีดี ตลอดจนรายได้เงินปันผลที่แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้ อนัดบัเครดิตยงัพจิารณาถึงแผนการน าบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และความส าเร็จในการลดภาระ
หนีข้องบริษัทด้วย ในขณะท่ีภาวะอปุทานสว่นเกินในอตุสาหกรรมถ่านหินท าให้ความต้องการใช้ถา่นหินทัว่โลกชะลอ
ตวัลงโดยเฉพาะในประเทศจีนซึง่เป็นผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ที่สดุในโลก ตลอดจนมาตรการทีเ่ข้มงวดของประเทศตา่งๆ 
ที่จะก าหนดใช้เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจยัเสีย่งตอ่อนัดบัเครดิตของบริษัทฯ 
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ปี 2559 

o เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2558 ดงันัน้คงเหลอืจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึ่งผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้
รับเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

o ตามมติที่ประชมุคณะอนกุรรมการ (Board of Commissioners) ของ PT. Indo Tambangraya Megak Tbk. (ITM)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ ให้ซือ้หุ้ นคืนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่สาธารณรัฐอินโดนีเซียดงันี ้ 

ก)  ในระหวา่งวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ส าหรับหุ้นทนุซือ้คืนจ านวน 112,992,500 
หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไมเ่กินจ านวน 1.36 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนเีซีย และ  

ข) ในระหวา่งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัท่ี 25 สงิหาคม 2559 ส าหรับหุ้นทนุซือ้คืนจ านวน 89,678,400 หุ้น 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไมเ่กินจ านวน 1.19 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย  

บริษัท ITM ด าเนินการซือ้หุ้นคืนจ านวน 33,369,100 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 0.26 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย หรือ
เทียบเทา่กบั 19.21 ล้านเหรียญสหรัฐ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่สาธารณรัฐอินโดนีเซยี ซึง่ท าให้สดัสว่นการลงทนุ
ของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 65.14  เป็นร้อยละ 68.09 

o วนัที่ 2 มีนาคม 2559 บริษัท หงสาพาวเวอร์ จ ากดั (หงสา)   ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุโดยบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในขณะนัน้)  ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ได้เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ส าหรับหนว่ยการผลติไฟฟา้หนว่ยที่ 3 เป็นไปตามก าหนดการ และเป็นการเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์อยา่งสมบรูณ์ของโรงไฟฟา้หงสาทัง้ 3 หนว่ยการผลติ ซึง่โรงไฟฟา้มีก าลงัการผลติติดตัง้ 1,878 เมกะวตัต์ 
ประกอบด้วย หนว่ยการผลติ 3 หนว่ย ก าลงัการผลติหนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  

o วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมมีตเิสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (“ที่ประชมุ
สามญั”) พจิารณาอนมุตัดิงันี ้

1.) การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็นจ านวน 
2,581,878,550 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 
823,026,240 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

2.) การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 3 (ใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU- 
W3) จ านวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ่มทนุ ตอ่ 1 หนว่ย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่และมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ดงักลา่ว 
เทา่กบั 5 บาทตอ่หุ้น 
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3.) การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจ านวน 
5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกใหมจ่ านวน 2,581,878,550 หุ้น ในมลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  โดยจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นเพิ่ม
ทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท  และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right 
Offering) 

o วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกของนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
และนายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตัง้แตห่ลงัจากวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  ซึง่เป็นตามหลกั
บรรษัทภิบาลท่ีดีของบริษัทฯ ท่ีก าหนดให้กรรมการเกษียณเมื่ออายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 

o วนัที่ 19 เมษายน 2559  บริษัทฯ ได้น าเสนอพฒันาการของแผนกลยทุธ์และการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยทีบ่ริษัท
ยงัคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟา้ถ่านหินอยา่งตอ่เนื่อง แผนกลยทุธ์ที่ได้พฒันาเพิ่มเติมให้
ความส าคญัมากขึน้กบันวตักรรมของเทคโนโลยีพลงังาน การพฒันาแหลง่พลงังานที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และการ
สร้างความเช่ือมโยงของระบบหว่งโซอ่ปุทานพลงังาน เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนงานดงักลา่ว ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ จะ
ยงัคงเน้นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ที่มีประสิทธิภาพสงูและปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซที่ต ่า (High-efficiency, low-
emissions : HELE) รวมถึงการลงทนุในธุรกิจไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนควบคู่ไปด้วยกนั   นอกจากนีธุ้รกิจใหมท่ี่บริษัทฯ ให้
ความสนใจในการศกึษาลงทนุจะครอบคลมุถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติต้นน า้ที่ใช้เทคโนโลยีส ารวจและขดุเจาะแบบ 
unconventional รวมถึงธุรกิจที่สามารถสร้างมลูคา่เพิ่ม ตลอดหว่งโซอ่ปุทานพลงังานและนวตักรรมของเทคโนโลยี
พลงังานอื่นๆ ด้วย 

การลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตินัน้ บริษัทฯ ได้ลงทนุในกองทนุที่มีนโยบายการลงทนุด้วยการถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
29.4 ในสินทรัพย์ Chaffee Corners Joint Exploration Agreement (JEA) ซึง่เป็นผู้ผลติก๊าซที่มีต้นทนุการผลติต ่า มีแหลง่
ผลติอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มลูคา่การ
ลงทนุจ านวน 109.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อนึง่แหลง่ Marcellus เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุในสหรัฐอเมริกาและ
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของทัว่โลกด้วยเช่นกนั สว่นสินทรัพย์ Chaffee Corners JEA นัน้มีปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติ “P1”  จ านวน 156 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ   

o วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนและการ 
เพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุและการออกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,404,904,790 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็นการลดหุ้นสามญัจดทะเบียนเดิมที่ยงัไม่ได้
จ าหนา่ยจ านวน 823,026,240 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  



 

หน้า 9 

ข) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มจ านวน 
2,581,878,550 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ่มทนุตอ่ 2 หุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 5 บาท  
หุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น จะถูกจัดสรรโดยการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  
(BANPU-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามการเสนอขายโดย
ไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัต่อ 1 หุ้นเพิ่มทนุ ในจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย โดยมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในราคา 5 บาทตอ่หุ้น  

บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,290,939,725 หุ้น   จากผู้ ถือหุ้นเดิม (Right offering)  
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6,454.7 ล้านบาท     และบริษัทด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 
7 มิถนุายน 2559    มีผลท าให้ทนุที่ช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 3,872,817,825 บาท    (มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาท
ตอ่หุ้น) 

o วนัท่ี 28 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตแิตง่ตัง้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ให้ด ารงต าแหนง่
ประธานกรรมการ และแตง่ตัง้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ เป็นรองประธานกรรมการ  โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษายน 2559 
เป็นต้นไป 

o วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559  บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบยีน  จ านวน 823,026,240 บาท จากทนุ
จดทะเบยีนจ านวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 2,581,878,550 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญั
ทีย่งัไมไ่ด้จ าหนา่ย จ านวน 823,026,240 หุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน
จ านวน 2,581,878,550 บาท จากทนุจดทะเบยีนจ านวน 2,581,878,550 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
5,163,757,100 บาท  ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

o วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  บริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท 
ได้ท าสญัญาเพื่อครอบครองสทิธิในการซือ้หุ้นในอนาคตในสดัสว่นร้อยละ 100 ในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวน 4 โครงการในมณฑลซานตง  ซึง่มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 78.5 เมกะวตัต์ 
การซือ้หุ้นภายใต้สญัญานีจ้ะกระท าบนเง่ือนไขที่โครงการโรงไฟฟา้ทัง้หมดได้ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์และเร่ิมจ่าย
กระแสไฟฟา้เข้าสูเ่ครือขา่ยสายสง่เรียบร้อยแล้ว 
วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559  โครงการทัง้ 4 ซึง่ตัง้อยูใ่นมณฑลซานตง มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 90 เมกะวตัต์  
ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตามก าหนดการแล้วจ านวน 3 โครงการ รวมเป็น 70 เมกะวตัต์ ดงันี ้

1)  โครงการ Jinshan ขนาด 30 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ วนัท่ี 29 เมษายน 2559 
2)  โครงการ Huineng โครงการท่ี 1 ขนาด 10 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ วนัท่ี 29 เมษายน 2559 
     และโครงการท่ี 2 ขนาด 10 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2559 
3)  โครงการ Haoyuan ขนาด 20 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ วนัท่ี 30 มถินุายน 2559 
       โครงการท่ี 4 คือ โครงการ Hui’en ขนาด 20 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคม 2559   

o วนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 บริษัทออกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) มีระยะเวลาในการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ก าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัใน
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วนัท่ี 5 กนัยายน 2559, วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559, วนัท่ี 3 มีนาคม 2560, และวนัท่ี 5 มิถนุายน 2560 โดยมีราคาใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัในราคา 5 บาทตอ่หุ้น 

เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2559 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) ได้มกีารใช้สทิธิครัง้แรกจ านวน 
993,887,223 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 76.99 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ออกและเสนอขาย มลูคา่รวมทัง้
สิน้จ านวน 4,969.44 ล้านบาท สง่ผลให้ทนุท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทเพิม่ขึน้จ านวน 993.89 ล้านบาท และ
บริษัทด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2559     มีผลท าให้ทนุท่ีช าระแล้วของ
บริษัทเพิ่มขึน้เป็น 4,866,705,048 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 
ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 จ านวนการใช้สทิธิในครัง้ที่ 2 จ านวน 70,464,974 หนว่ย คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
5.46 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ได้ออกและเสนอขาย เป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้จ านวน 352.32 ล้านบาท  เมื่อรวม
การใช้สทิธิทัง้ 2 ครัง้ มีผลท าให้จ านวนการใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ 82.45 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด หรือ 
1,064,352,197 หนว่ย  สง่ผลให้ทนุท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จ านวน 70.46 ล้านบาท  และบริษัท
ด าเนินการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559     มีผลท าให้ทนุท่ีช าระแล้วของบริษัท
เพิ่มขึน้เป็น 4,937,170,022 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 

o วนัท่ี 25 สงิหาคม 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเหน็ชอบให้มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 
4,866,705,048 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,216.64 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีได้ยกเว้นไมต้่องน ามารวม
ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดติภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 23 
กนัยายน 2559  

o เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม 2559 บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทได้ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก โดยออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่อ่ประชาชน จ านวน 648,492,500 หุ้น ด้วยราคา
เสนอขายที่ 21 บาทตอ่หุ้น  โดยการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีแ้บง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 195,072,871 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดมิของบริษัททีม่ีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้น และหุ้นสามญัจ านวน 453,419,629 หุ้น เพือ่เสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
หลงัจากการเสนอขายหุ้นแล้วบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยดงักลา่วลดลงจากร้อยละ 100  เป็นร้อยละ 78.71 

o วนัที่ 27 ธนัวาคม 2559 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ "Stable" หรือ "คงที่"   ซึง่อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความ
เป็นผู้น าของบริษัทในอตุสาหกรรมถ่านหินในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก     ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูค้าและแหลง่
ถ่านหิน ความยดืหยุน่ทางการเงินที่เพิ่มขึน้หลงัการน าบริษัทยอ่ยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และรายได้เงินปันผลที่
แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  
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ปี 2560 

o เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2560 บริษัท Banpu North America Corporation (“BNAC”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้เข้าซือ้
สทิธิการได้รับผลประโยชน์ในสดัสว่นร้อยละ 10.24 ในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนยี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Northeast Pennsylvania Corner shale gas portfolio ‘NEPA CORNERS-I’)  โดยมมีลูคา่การลงทนุจ านวน 63 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทยีบเทา่ประมาณ 2,230 ล้านบาท  
และวนัที ่16 มีนาคม 2560 บริษัท BNAC ได้ลงทนุเพิ่มในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale นี ้ (NEPA CORNERS-II) 
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 12.8  โดยมมีลูคา่การลงทนุเพิม่จ านวน 15.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 568 ล้านบาท  ซึง่
รายละเอยีดของแหลง่ดงักลา่วตามสดัสว่นที่บริษัทลงทนุทัง้ 2 ครัง้นี ้  สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ในแหลง่ก๊าซธรรมชาต ิ
NEPA I และ II  ดงันี ้

- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 166 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุจากการประเมนิโดย
บริษัทที่ปรึกษา  

- ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติคดิตามสดัสว่นการลงทนุ ประมาณ 22.5 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั โดยปริมาณการผลติ
ที่คิดเป็นรายได้สทุธิเทา่กบั 18.75 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั  จ านวนหลมุเจาะมากกวา่ 170 หลมุเจาะ บนเนือ้ที่
ประมาณ 10,000 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale 

o เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2560 บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“BPP”) ได้เข้าท าสญัญาการลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการ
ลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการชิราคาวะ จงัหวดัมิยะงิ ก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต์  และโครงการคโุรคาวะ จงัหวดัฟุกุชิมะ ก าลงั
การผลติ 18.9 เมกะวตัต์ 

o เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีตอินมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2559 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นไมต้่อง
น ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 
2560 

o เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2560  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ รายงาน
ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Deyuan ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก าลงัการผลติ 50 เมกะ
วตัต์ ได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์และโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงท าให้โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 140 เมกะวตัต์ 

o เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั (“BRE”) เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100  ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลา่ร์ คอนซลั
แตนท์ จ ากดั ให้แก่ผู้พฒันาโครงการรายหนึง่ โดยมมีลูคา่การซือ้ขาย 10 ล้านบาท 
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o เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) มีการใช้สทิธิในครัง้ที่ 3 จ านวน 
123,464,191 หนว่ย คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.56 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ได้ออกและเสนอขาย เป็นมลูคา่ 
617.32 ล้านบาท  เมื่อรวมการใช้สทิธิทัง้ 3 ครัง้ มีผลท าให้จ านวนการใช้สทิธิคดิเป็นร้อยละ 92.01 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมด หรือ 1,187,816,388 หนว่ย สง่ผลให้ทนุท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จ านวน 123.46 
ล้านบาท   และบริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีผลท าให้ทนุท่ี
ช าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 5,060,634,213 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 

o วนัที่ 30 มีนาคม 2560 บริษัท BPP ได้ลงนามในสญัญาเพื่อสิทธิในการลงทุน  ในสดัส่วนร้อยละ 100 เพื่อพฒันา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  Xingyu ขนาด 10 เมกะวตัต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชน
จีน มลูคา่การลงทนุประมาณ 60 ล้านหยวน 

และเมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัท BPP ได้รายงานความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Xingyu มี
ก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้เป็นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ และได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จึงท าให้โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 152.09 เมกะวตัต์ ดงันี ้

1) โรงไฟฟา้ Huineng ขนาด 21.50 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559 
2) โรงไฟฟา้ Jinshan ขนาด 28.95 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกนัยายน 2559 
3) โรงไฟฟา้ Haoyuan ขนาด 20.00 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตลุาคม 2559 
4) โรงไฟฟา้ Hui’en ขนาด 19.70 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560 
5) โรงไฟฟา้ Deyuan ขนาด 51.64 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
6) โรงไฟฟา้ Xingyu ขนาด 10.30 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 

o เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน  2560 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุ
ส ารอง   โดยการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้าม)ี ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิและมีการเพิม่ทนุจดทะเบยีน จงึได้
จดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้ จ านวน 72,731,610 บาท ทัง้นีเ้ป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ
ห้าของก าไรสทุธิประจ าปี 
และที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,500,000 บาท จากเดมิ 
5,163,757,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 5,165,257,100 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น)   โดยการ
ออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นของ BANPU-W3 ภายหลงัการปรับสทิธิการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิจากเดิม 1 อตัราการใช้สทิธิ ตอ่ 1 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น เป็นอตัราใหม ่1.0145 อตัราการใช้สทิธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ 4.93 บาทตอ่หุ้น   และบริษัทจดทะเบียนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน  2560 

o เมื่อวนัที่ 21 เมษายน  2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินบาทจ านวน 10,000 ล้านบาท  ชนิดระบช่ืุอผู้ถือแบบไมด้่อยสทิธิ
และไมม่ีหลกัประกนั และช าระคืนเงินต้นทัง้หมดในวนัครบก าหนด  อาย ุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.17 ตอ่ปี ครบ
ก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 21 เมษายน 2570 

o เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท  Zouping Peak CHP Co., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผา่นบริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายสนิทรัพย์กบับริษัท Xiwang Group Co., Ltd. 
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ซึง่เป็นผู้ ร่วมทนุเดิม เพื่อการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเงิน
ลงทนุทัง้สิน้จ านวน 220 ล้านหยวน  หรือเทียบเทา่ประมาณ 1,104 ล้านบาท  โดยการลงทนุครัง้นีเ้พิม่ก าลงัการผลติไฟฟา้ 25 
เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน า้จ านวน 220 ตนัตอ่ชัว่โมง  ท าให้ก าลงัการผลติไฟฟา้รวม ณ โรงไฟฟา้โจวผิง เพิม่เป็น 125 
เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน า้เป็น 670 ตนัตอ่ชัว่โมง 

o เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัท BNAC ได้เข้าซือ้สดัสว่นผลประโยชน์เพื่อร่วมลงทนุในบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของ
แหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA CORNERS-III)  โดยมมีลูคา่การ
ลงทนุจ านวน 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 565 ล้านบาท การลงทนุดงักลา่วให้ผลประโยชน์ที่ส าคญัดงันี ้

- ผลประโยชน์ในหลมุผลติจ านวน 34 หลมุ 
- ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 6 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั  
- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 33 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ 
- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาตเิกือบ 1,000 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale 

o เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) มีการใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายจ านวน 
99,992,461 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.75 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ได้ออกและเสนอขาย เป็นมลูคา่ 
500.38 ล้านบาท  เมื่อรวมการใช้สทิธิทัง้ 4 ครัง้ มีผลท าให้จ านวนการใช้สทิธิคดิเป็นร้อยละ 99.76 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมด หรือ 1,287,808,849 หนว่ย  โดยจ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรเพื่อการใช้สทิธิครัง้นี ้101,291,302 หุ้น 
และบริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2560 มีผลท าให้ทนุท่ีช าระแล้วของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 5,161,925,515 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 

o เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษัท BPP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าการลงทนุและ
พฒันาโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) 
ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น โดยเข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 เพื่อพฒันา
โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิโรชิมา่ จงัหวดัฮิโรชิมา่ ก าลงั
การผลติ 8 เมกะวตัต์  และโครงการเคเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ ก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต์ 
และวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท BRS ได้เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 เพื่อพฒันาโครงการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิม่เติมจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามางาตะ ไออีเดะ ก าลงัการผลติขนาด 
200 เมกะวตัต์ และได้รับสทิธิในการลงทนุเพิม่เตมิร้อยละ 34 เมื่อโครงการเร่ิมก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อ
โครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ จงึท าให้ BPP มีโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นรวม
ทัง้สิน้ 13 โครงการ มีก าลงัผลติรวม 358.4 เมกะวตัต์ เป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นที่บริษัท BPP ลงทนุจ านวน 233.3 เม
กะวตัต์   

o เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2560   บริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (“BPIN”)   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีม่ีสดัสว่นการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและลงทนุในธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน
แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  ทัง้นี ้BPIN จะเป็นหนว่ยธุรกิจที่ส าคญัส าหรับกลุม่บ้านปใูนการขยายการลงทนุไปยงั
สว่นปลายน า้ของธุรกิจพลงังานหมนุเวยีนทีใ่ช้เทคโนโลยด้ีานพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการตอ่ยอดธุรกิจให้แก่
บริษัทฯ เพื่อพฒันาสูก่ารเป็นบริษัทพลงังานอยา่งเต็มรูปแบบตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

o วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเหน็ชอบให้มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 
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5,161,925,515 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,548.58 ล้านบาท โดยจา่ยจากก าไรท่ีได้ยกเว้นไมต้่องน ามารวม
ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดติภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 29 
กนัยายน 2560  

o เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน  2560  บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (“BPIN”)   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญา
ซือ้ขายผา่นบริษัทยอ่ย BPIN Investment Co., Ltd. (“BPINI”)   เพื่อท าการเข้าซือ้หุ้นจ านวนร้อยละ 25.70  โดยเป็นหุ้นเพิม่ทนุ
ที่ออกใหมใ่นบริษัท Sunseap Group Pte Ltd. (“Sunseap”)  ซึง่เป็นผู้น าด้านการให้บริการพลงังานสะอาดแบบครบวงจร 
ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ การลงทนุครัง้นีม้มีลูคา่ประมาณ 75 ล้านเหรียญสงิคโปร์ (หรือเทยีบเทา่ประมาณ 55.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,860 ล้านบาท)  ภายหลงัการซือ้หุ้นลลุว่งแล้วจะมีผลให้ BPIN Investment เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ
ใน Sunseap 

o เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2560 บริษัท BNAC ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเข้าซือ้สดัสว่นผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA 
CORNERS-IIII)   โดยในครัง้นีเ้ป็นการเข้าซือ้สดัสว่นและเป็นผู้ด าเนินการผลติ ทีม่มีลูคา่การลงทนุจ านวน 210 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 7,000 ล้านบาท   การลงทนุดงักลา่วให้ผลประโยชน์ที่ส าคญัดงันี ้

- ผลประโยชน์ในหลมุผลติคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนหลมุทัง้หมด 112 หลมุ 
- ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 100 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั  
- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 414 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ 
- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาติประมาณ 32,350 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale 

o เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560  บริษัท PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนเีซยี 
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 68.09 ได้ลงนามในสญัญาซือ้หุ้นเพือ่ครอบครองหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ในเหมืองถา่นหนิ 
PT Tepian Indah Sukses (“TIS”)  ซึง่ถือสทิธิการท าเหมืองถา่นหินประเภท Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Mining 
Business License (ใบอนญุาตธุรกิจการท าเหมือง)  โดยมีมลูคา่การลงทนุจ านวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทยีบเทา่
ประมาณ 314 ล้านบาท  เหมืองถ่านหิน TIS ได้ระบปุริมาณส ารองถา่นหินจ านวน 4.7 ล้านตนั (ตามสดัสว่นร้อยละ 100) โดย
เป็นการประเมินตามหลกัเกณฑ์ The Joint Ore Reserve Committee (JORC)  มีเนือ้ที่สมัปทานจ านวน 2,065 เฮคตาร์ ตัง้อยู่
ในเขตตะวนัออกของกาลมินัตนั สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ถา่นหินจดัเป็นประเภทคณุภาพดีด้วยคา่ความร้อนประมาณ 6,400 
กิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม ปริมาณการผลติคาดการณ์ไว้ที่ 2 ล้านตนัตอ่ปี โดยเร่ิมผลติในปี 2562 

o เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2560 บริษัท BNAC ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเข้าซือ้สดัสว่นผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA 
CORNERS-V)   โดยในครัง้นีเ้ป็นการเข้าซือ้สดัสว่นและเป็นผู้ด าเนินการผลติ ที่มีมลูคา่การลงทนุจ านวน 105 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 3,500  ล้านบาท   การลงทนุดงักลา่วให้ผลประโยชน์ที่ส าคญัดงันี ้

- ผลประโยชน์ในหลมุผลติคิดเป็นร้อยละ 88 ของจ านวนหลมุทัง้หมด 35 หลมุ 
- ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 52 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั  
- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 292 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ 
- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาติประมาณ 6,700 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale 
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o วนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ "Stable" หรือ "คงที่"   ซึง่อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความ
เป็นผู้น าของบริษัทฯ ในอตุสาหกรรมถา่นหินในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก    ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูค้าและแหลง่
ถ่านหิน   และรายได้เงินปันผลที่แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  

o เมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท 
ซึง่เป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้จา่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2560 ดงันัน้คงเหลอืจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ในงวดนีอ้กีหุ้นละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที ่
1 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากก าไรทีไ่ด้รับยกเว้นไมต้่อง
น ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่ 30 เมษายน 
2561 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับริษัท บ้านป ู จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจหลกัที่ส าคญั คอื ธุรกิจถ่านหิน (Coal 
Business) ธุรกิจไฟฟา้ (Power Business) และธุรกิจพลงังานทดแทนและพลงังานอื่น (Renewable and Other Energy 
Business) รายละเอียดดงันี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  พลงังาน - 

2) บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

3) บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ศกึษาการลงทนุ 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

4) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

5) บริษัท บ้านป ูโคลเซลล์ จ ากดั ค้าถ่านหนิ 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

6) Banpu Coal Investment Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
 (ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

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

25.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

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

50.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

50.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Coal Investment 

Co.,Ltd.) 

9) Hebi Zhong Tai Mining Co. Ltd.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 40.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจอื่น 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

10) 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.) 

11) PT.Kitadin  ผลิตถ่านหนิ, จ าหน่าย และ
ให้บริการ  ท าเหมืองถ่านหิน 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 

12) PT.Indominco Mandiri  ผลิตถ่านหนิในประเทศ
อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk 
0.01% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 
13) PT.Jorong Barutama Greston  ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
0.01% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 
14) PT.Trubaindo Coal Mining  ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
0.01% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 
15) PT.Bharinto Ekatama ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

99.00% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
1.00% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 
16) PT. ITM Indonesia  Trading, land transportation, 

industry, agriculture, 
construction, repair and 
services 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
0.01% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 

17) PT Tambang  Raya Usaha Tama Mining Support services 99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
0.01% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 
18) PT. ITM Batubara Utama Coal mining business 99.99% 

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 

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

Megah Tbk) 
20) PT. Tepian Indah Sukses Coal mining in Indonesia 70.00% 

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

21) BMS Coal Sales  Pte. Ltd. Coal trading including coal 
agent and coal blending 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.) 

22) Hunnu Coal Pty Limited Coal mining and trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.) 
23) Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. Coal trading 100.00% 

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

24) BP Overseas Development Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

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

Company Limited) 
26) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 

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

(ถือหุ้นโดย Asian American Coal Inc.) 
28) Phu Fai Mining Company Limited Mining Concession 37.50% 

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 
29) Banpu Australia Co. Pty. Ltd. Investment in coal mining in 

Australia 
100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Singapore Pte.,Ltd.) 

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

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

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

33) Centennial Coal Sales & Marketing 
Pty Limited 

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

34) Centennial Northern Coal Services Pty 
Limited 

Employer Company for 
Newstan Washery 

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

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

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

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

38) Centennial Coal Infrastructure Pty 
Limited 

Coal exporting logistics 
and infrastructure 

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

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

40) Centennial Northern Mining Services 
Pty Limited 

Employer Company for 
Newstan 

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

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

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



 

หน้า 19 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

43) Centennial Munmorah Pty Limited Coal Mining 
(now Dormant)  

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

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

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

46) Centennial Springvale Holding Pty 
Limited 

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

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

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

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

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

51) Hartley Valley Coal Company Pty 
Limited 

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

52) Powercoal Employee Entitlements 
Company Pty Limited 

Employee Trust Company 
Ex Powercoal 

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

53) Centennial Drilling Services Pty Limited Drilling Services  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

54) Powercoal Pty Limited Dormant Holding company 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Fassifern Pty  

Limited) 
55) Elcom Collieries Pty Limited Dormant  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 
56) Huntley Colliery Pty Limited Dormant  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 
57) Mandalong Pastoral Management Pty 

Limited 
Dormant  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 

58) Collieries Superannuation Pty Limited Superannuation Company    
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 

59) Powercoal Superannuation Pty Limited Superannuation Company    
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 

60) Centennial Springvale Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale 

Holding Pty Limited) 
61) Springvale Coal Pty Limited Coal Mining  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale Pty 
Limited) 

62) Boulder Mining Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale 

Holdings Pty Limited) 
63) Springvale Coal Sales Pty Limited Coal Marketing 50.00% 

(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale 
Holdings Pty Limited) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

64) Clarence Coal Investments Pty Limited Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited) 

65) Clarence Colliery Pty Limited Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited) 

66) Clarence Coal Pty Limited Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited) 

67) AFE Investments Pty Limited Mining Investment 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty 

Limited) 
68) Port Kembla Coal Terminal Limited Ship loading Coal Port 16.66% 

(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.) 
69) Hunnu Investment Pte. Ltd. Foreign Trade 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Limited) 
70) Hunnu Resources LLC Foreign Trade 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Limited) 
71) Munkh Sumber Uul LLC Foreign Trade 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 
72) Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade, Minerals 

exploration 
100.00% 

(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

73) Great East Minerals LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

74) Bilegt Khairkhan Uul LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration, Minerals mining 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

75) Hunnu Power LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

76) Borganchan LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

78) Hunnu Altai LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration, Minerals mining 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Investment Pte. Ltd.) 

79) Hunnu Altai Minerals LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC) 

80) Hunnu Gobi Altai LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration, Minerals mining 

80.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC) 

 

ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

81) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 78.64% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

82) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน)) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

83) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน)) 
84) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน)) 

85) Banpu Power International Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน)) 
86) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power 
 International Ltd. ) 

87) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd  

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  

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

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  
Co., Ltd. ) 

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

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

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment 
 Co., Ltd. ) 

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

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
ถือหุ้นโดย BPP Renewable Energy Co., 

Ltd) 
92) Macao Deyuan Energy-Saving & 

Environmental Protection Technology 
Co., Ltd 

Environmental Protection 
Technology development 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Energy 

Co., Ltd) 

93) Zouping Peak CHP Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

70.00% 
(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.) 

94) Banpu Power Trading (Shandong) 
Co., Ltd. 

Power trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment   

(China) Co., Ltd. ) 

95) Banpu Power Trading (Hebie) Co., 
Ltd. 

Power trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment   

(China) Co., Ltd. ) 

96) Tangshan Banpu Heat and Power  
Co., Ltd.  

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

87.92% 
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy 

corporation LLC) 
12.08% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China) 
Co., Ltd.) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

97) PT. ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 70.00% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya 

 Megah Tbk) 
30.00% 

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

98) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 50.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ 

จ ากดั) 
99) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า 

40.00% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน)) 
100) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า 

30.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  

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

แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
102) Weifang Tian’en Jinshan 

Comprehensive Energy Co., Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
103) Dongping Haoyuan Solar Power 

Generation Co., Ltd 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
104) Anqiu City Hui’en PV Technology Co., 

Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
105) Jiaxing Deyuan Energy-Saving 

Technology Co., Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
 
ธุรกิจอื่น (New Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

106) บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

107) บริษัท บีโอจี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

108) บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บีโอจี) 

110) บริษัท บ้านป ู เอนเนอร์จี เซอรวสิเซส (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง  

เซอร์วสิเซส) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

111) บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง  

เซอร์วสิเซส) 
112) Banpu Energy Services Japan  

Co., Ltd. 

Consultancy services to 
the operator of power 
generation in Japan 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 
113) Aura Land Development Pte. Ltd. Investment in property for 

solar energy business 
75.00% 

(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  
เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 

114) บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั ลงทนุในธุรกิจบริการให้
ค าปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟ้า 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส(ไทยแลนด์)) 

115) Hokkaido Solar Estate  Land owner of Solar project 60.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 
116) Aizu Land Solar GK Land owner of Solar project 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Aura Land Development  
Pte. Ltd) 

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บีพีพีอาร์) 

118) Banpu Renewable Singapore Ptd. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ 

 เอนเนอร์จี) 
119) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี) 
120) Akira Energy Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี) 
121) PT. Gas Emas Fuel Distributor for Mining 

Business 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
122) Akira Energy (South) Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited) 

123) BPIN Investment Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.อินฟิเนอร์จี) 

124) บริษัท เออร์เบนิ โมบลิิตี ้เทค จ ากดั ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 22.50% 
(ถือหุ้นโดย บจก.อินฟิเนอร์จี) 

125) Sunseap Group Pte. Ltd. Investment in renewable 
energy business 

28.86% 
(ถือหุ้นโดย BPIN Investment Co., Ltd) 
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o นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานครบวงจรตลอดหว่งโซธุ่รกิจ ครอบคลมุตัง้แตธุ่รกิจจดัหาพลงังานต้นน า้ ธุรกิจ

ให้บริการขนสง่พลงังานกลางน า้ และธุรกิจผลติและบริการพลงังานปลายน า้ โดยมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าด้านพลงังาน
แหง่เอเชียทีมุ่ง่มัน่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยัง่ยืน ตามวิสยัทศัน์ขององค์กร เพื่อสง่มอบพลงังานท่ีมัน่คงและ
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมให้แก่ทกุคนในภมูิภาค 

 

ธุรกิจต้นน า้  

(Up-stream) 

 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด าเนินการมานานกว่า 30 ปี มีฐาน
การผลิตอยูท่ี่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ถ่านหินที่ผลิตได้จะถกูจ าหนา่ยไป
ยงัลกูค้าภาคอตุสาหกรรมและโรงไฟฟา้ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิในภมูิภาคเอเชียและยโุรป  

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้
หินดินดาน ปัจจุบันมีฐานการผลิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะถูก
รวบรวมผ่านเครือข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อ
จ าหนา่ยให้แก่ลกูค้ารายใหญ่และรายยอ่ยตอ่ไป 

ธุรกิจกลางน า้  

(Mid-stream) 

 ธุรกิจซือ้ขายถ่านหิน (Coal Trading) ธุรกิจจัดหาถ่านหิน เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการใช้ถ่านหินท่ีมีคณุภาพหลากหลาย ผา่นเครือขา่ยขนสง่ถ่านหินทัง้ทางบกและทางน า้
ของบริษัทฯ เช่น ทา่เทียบเรือน า้ลกึในอินโดนีเซียที่มีความเหมาะสมทัง้ในเชิงภมูิศาสตร์ของ
ท าเลที่ตัง้และความสามารถในการรองรับเรือขนสง่สนิค้าทางทะเลขนาดใหญ่  

ธุรกิจปลายน า้  

(Down-stream) 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงพืน้ฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้นการน า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพและมั่นคง  เช่น 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปัจจุบันบริษัทฯ 
ลงทนุในโรงไฟฟา้ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้นีโ้รงไฟฟา้พลงังาน
ความร้อนร่วมในจีนยงัเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้วยการจ าหน่ายไอน า้และน า้
เย็นให้ลกูค้าบริเวณรอบโรงไฟฟา้อีกด้วย 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลงังานท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยตอบสนองสงัคมคาร์บอนต ่า  ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในญ่ีปุ่ นและจีน ซึง่สว่นหนึง่อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการ
ก่อสร้าง    โดยมีเป้าหมายที่จะมีสดัส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลงังานหมนุเวียนมากกว่า
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

 ธุรกิจระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Solution) ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่เน้น
ตอบสนองความต้องการของลกูค้ารายย่อยภายใต้กลยทุธ์ “Greener & Smarter” ผ่านการ
บริการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Solar Rooftop) ปัจจบุนั
ให้บริการลกูค้าในไทยและสงิคโปร์ 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 (สว่นที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป) 

 
 

   

99.99%

100.00%

99.99%

100.00%

                       
      

Banpu Minerals

(Singapore) Pte. Ltd.

50.00%

Hebi Zhong Tai 

Mining Co., Ltd.

40.00%

100.00%

25.00%

50.00%

78.64%

BP Overseas
Development 

Company Limited

             
                 

100.00%

Banpu 

Australia Co. Pty Ltd.

PT.Indo Tambangraya

Megah Tbk

68.09%

99.99%

               3

100.00%

               4

Hunnu Coal Pty Ltd

Banpu Singapore

Pte. Ltd.

100.00%

BMS Coal Sales  

Pte. Ltd.

75.00%

                    

99.99%

                

                

Banpu North America 

Corporation

                       
                

                       
              

                             
                   

100.00%

              
                

99.99%

30.00%

Banpu Coal Investment

Company Limited

Asian American

Coal, Inc.

99.99%

100.00%

Banpu (Shanghai) 

Trading Co., Ltd.

              
       

       

Shanxi Gaohe

Energy Co., Ltd.

45.00%

AACI SAADEC (BVI)

Holdings Limited

100.00%

99.99%

100.00%

BPIN Investment 

Co., Ltd

                 
                    

22.50%

Sunseap Group 

Pte. Ltd.

28.86%

             
                    

99.99%

99.00%

99.99%

PT.Indominco

Mandiri

PT.Trubaindo
Coal Mining

PT.Bharinto

Ekatama

PT.Jorong

Barutama Greston

99.99%

PT Tambang  Raya

Usaha Tama

99.99%

100.00%

AFE Investments  

Pty Limited

100.00%

Banpu Australia 

Resources Pty. Ltd.

100.00%

PT. ITM Indonesia

99.99%

99.99%

99.99%

PT ITM Energi

Utama

99.99%

PT Tepian Indah 

Sukses

70.00%

Centennial Coal 

Co., Ltd.

PT. ITM Banpu

Pow er

70.00%

PT. Gas Emas

75.00%

PT ITM Batubara 

Utama

0.01%

0.01%

1.00%

0.01%

0.01%

0.01%

PT.Kitadin

0.01%
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รายละเอียดหน้าท่ี 28 
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50.00%

Tangshan Banpu
Heat and Pow er 

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%

78.64%

Banpu Pow er 

Investment Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Hongsa Pow er 

Company Limited

40.00%

Phu Fai Mining 
Company Limited

37.50%

99.99%

                 
                

Aizu Energy 

Pte. Ltd.

99.99%

75.00%

Akira Energy (South) 

Limited

100.00%

99.99%

99.99%

                
             
                

75.00%
Aura Land 

Development 
Pte. Ltd.

                             
                  

99.99%

Banpu Energy 
Services 

Japan Co., Ltd.

100.00%

                        

75.00%

Shanxi Lu Guang

Pow er Co., Ltd.

30.00%

Akira Energy 

Limited

100.00%

Hokkaido Solar
Estate 

60.00%

Banpu Renew able 

Singapore Pte. Ltd.

100.00%

BPPR 
Japan Co., Ltd.

100.00%

                 1

                         
                       

       

                          
                  

Banpu Pow er 

International Limited

                 1

100.00%

Anqiu Huineng
New  Energy Co., Ltd.

100.00%

Macao Deyuan Energy saving 
& Environmental protection 

Technology Co., Ltd

100.00%
100.00%
Weif ang Tian’en Jinshan

Comprehensiv e 
Energy  Co., Ltd.

Aizu Land Solar GK

100.00%

100.00%
Dongping Haoyuan

Solar Power Generation
Co., Ltd.

BPP Renew able 
Investment (China) 

Co., Ltd.

30.00%

PT. ITM Banpu 

Pow er *

                       
              

Note : 

* PT. ITM Banpu Pow er 

70.00%        PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

30.00%                                            

                       
               

100.00%

100.00%

Anqiu City Hui’en PV 
Technology Co., Ltd.

100.00%

Jiaxing Deyuan
Technology Co., Ltd.

Banpu Pow er Trading 

(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Pow er Trading 

(Shandong) Co., Ltd.

100.00%

100.00%
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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
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ส าหรับสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)      
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด าเนินการ % ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 

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 
2. ถ่านหนิน าเข้า BP 100.00 97.20 99.46 77.88 99.33 146.05 99.44 
3. รายได้อ่ืน BP 100.00 0.53 0.54 0.43 0.55 0.35 0.24 

รวมรายได้จากการขาย   97.73 100.00 78.40 100.00 146.87 100.00 
 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด าเนินการ % 

การถือหุ้น
ของ
บริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 

โดย 
 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้จากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหนิในประเทศไทย/น าเข้า BP - 97.20 3.38 77.97 3.45 146.52 5.92 
 BMC 99.99 86.05 2.99 54.72 2.42 41.37 1.67 
 BPI 99.99 - - - - 6.68 0.27 
 CMMC 100.00 - - - - 0.02 0.00 
2. ถ่านหนิในประเทศอินโดนีเซีย Indominco 68.09 111.33 3.87 107.39 4.75 150.60 6.08 
 Bharinto 68.08 19.08 0.66 19.18 0.85 21.41 0.86 
 Trubaindo 68.09 51.63 1.79 46.36 2.05 24.71 1.00 
 Jorong 68.09 17.00 0.59 14.82 0.66 17.33 0.70 
3. ถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย CEY 100.00 469.32 16.31 379.16 16.78 343.74 13.88 
4. รายได้อ่ืน   78.34 2.72 25.00 1.11 22.39 0.90 
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ 929.95 32.33 724.60 32.07 774.77 31.28 
รายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ:         
1. ถ่านหนิขายระหวา่งประเทศ Indominco 68.09 638.74 22.20 610.02 27.00 599.62 24.21 
 Kitadin 68.09 67.31 2.34 9.26 0.41 31.18 1.26 
 Bharinto 68.08 183.14 6.37 117.60 5.21 131.30 5.30 
 Trubaindo 68.09 411.54 14.31 328.72 14.55 432.55 17.47 
 Jorong 68.09 26.07 0.91 16.50 0.73 14.14 0.57 

 
CEY 100.00 413.18 14.36 281.27 12.45 302.42 12.21 
BMC 99.99 - - - - 21.49 0.87 

2. ธุรกิจไฟฟ้า 
3. ธุรกิจก๊าซ 

BIC 
BNAC 

78.64 
100.00 

169.75 
36.96 

5.90 
1.28 

156.60 
14.64 

6.93 
0.65 

169.11 
- 

6.83 
- 

รวมรายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ 1,946.69 67.67 1,534.61 67.93 1,701.81 68.72 
รวมรายได้จากการขาย 2,876.64 100.00 2,259.21 100.00 2,476.58 100.00 
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 204.66  118.37  51.87  
รวมรายได้ 3,081.30  2,377.58  2,528.45  

หมายเหต ุ:  1. รายได้อ่ืน ประกอบด้วย บริการอ่ืนๆ 

  2. บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟา้ในสว่นของรายได้จากการขาย ที่มีสดัสว่นการถือหุ้นที่น้อยกวา่ร้อยละ 50  
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
1. ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) 

ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิแข็ง โดยทัว่ไปมีสเีข้มตัง้แตส่นี า้ตาลถงึด าสนทิ  กระบวนการผลติถา่นหินจะเร่ิมจากการส ารวจ
หาแหลง่ถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ท าการผลติ (ขดุและขน)  การคดัเลอืกถ่านหิน  การน าถ่านหินท่ีได้มาบด
ให้มีขนาดและคณุภาพตรงตามที่ลกูค้าต้องการ และกองเก็บไว้ทีเ่หมืองเพื่อรอสง่มอบให้ลกูค้าตอ่ไป 
 
เหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2560 มีการผลติรวม  22.1  ล้านตนั ประกอบด้วย 
 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ด าเนินการโดย PT. 
Indominco Mandiri   ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
68.09  ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั จงัหวดักาลมินัตนั
ตะวนัออก  (Bontang, East Kalimantan Province) 
มีปริมาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 70.1 ล้านตนั  
วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2560 มี
ปริมาณการผลติ  13.0  ล้านตนั 
เหมืองอินโดมินโคมีทา่เรือขนสง่ที่สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 
20 ล้านตนัตอ่ปี 

 
 

2)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ด าเนินการโดย PT. 
Trubaindo Coal Mining ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
68.09 ตัง้อยูใ่นอ าเภอกไูตตะวนัตก  จงัหวดักาลมินั
ตนัตะวนัออก  (West Kutai, East Kalimantan) มี
ปริมาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 38.1 ล้านตนั     
วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2560 มี
ปริมาณการผลติ  4.9  ล้านตนั 

 
 

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ด าเนินการโดย PT. Jorong 
Barutama Greston (Jorong)   ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 68.09  ตัง้อยูบ่ริเวณอ าเภอตานาห์ลาอทุ 
จงัหวดักาลมินัตนัใต้ (Tanah Laut, South 
Kalimantan Province)  มีปริมาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 6.0 ล้านตนั  วธีิการท าเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2560 มีปริมาณการผลติ  0.9  
ล้านตนั 
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4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ด าเนินการโดย PT. Kitadin 

ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 68.09 ตัง้อยูใ่นอ าเภอ
บอนตงั และอ าเภอกไูตการ์ตาเนอการา จงัหวดักาลิ
มนัตนัตะวนัออก (Bontang and Kutaikartanegara, 
East Kalimantan) มีปริมาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 3.2 ล้านตนั  วธีิการท าเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2560 มีปริมาณการผลติ  0.9  
ล้านตนั 

 
5) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ด าเนินการโดย 

PT.Bharinto Ekatama ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
68.08 ตัง้อยูใ่นเขตรอยตอ่ของอ าเภอบาริโตเหนือ 
จงัหวดักาลมินัตนักลาง (North Barito, Central 
Kalimantan) กบัอ าเภอกไูตตะวนัตก จงัหวดักาลมินั
ตนัตะวนัออก (West Kutai, East Kalimantan) 
ตอ่เนื่องกบัแหลง่ถา่นหินทรูบาอนิโด (Trubaindo) มี
ปริมาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 136.1 ล้านตนั     
วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2560 มี
ปริมาณการผลติ  2.4  ล้านตนั 

 

 
เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย   
Centennial เป็นหนึง่ในผู้ด าเนินการเหมอืงถา่นหินใต้ดินที่ใหญ่ทีส่ดุในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ 40 
ของการผลติไฟฟา้จากถา่นหินในรัฐ New South Wales ใช้ถา่นหินท่ีผลติและจ าหนา่ยขึน้โดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในการด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวนัตกของรัฐ New South Wales ในปี 2560 มีปริมาณการผลติรวม 14.7 ล้านตนั ประกอบด้วยเหมือง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) เหมือง Airly  

เหมือง Airly ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100  ตัง้อยู่
ใกล้เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินด้านตะวนัตกของรัฐ 
New South Wales มีปริมาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 36.6 ล้านตนั ปี 2560 มีปริมาณการผลติ  
0.9 ล้านตนั เหมือง Airly ใช้เทคโนโลยีการท าเหมืองใต้
ดิน  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
ด าเนินงาน เหมือง Angus Place ตัง้อยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales  มีปริมาณถ่านหิน
ส ารอง (Reserves) 55.8 ล้านตนั ตัง้แตส่ิน้เดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป เหมืองได้เข้าสูก่ารพกัการ
ผลติ (Care & Maintenance) เพื่อน าเคร่ืองจกัรและ
บคุลากรมาขยายการผลติที่เหมอืง Springvale และจะ
กลบัมาด าเนินการผลติที่เหมือง Angus Place อกีครัง้
ภายหลงั  

 
3) เหมือง Springvale   

เหมือง Springvale เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ด าเนินงาน เหมือง Springvale ตัง้อยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales  มีปริมาณถ่านหิน
ส ารอง (Reserves) 31.6 ล้านตนั  ปี 2560 มีปริมาณการ
ผลติ  4.0 ล้านตนั  เหมือง Springvale ใช้เทคโนโลยีการ
ท าเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining 

เหมือง Angus Place และเหมอืง Springvale ผลติถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนส าหรับตลาดทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ และมีสายพานส าหรับขนสง่ถา่นหินไปยงัลกูค้า (โรงไฟฟา้) ในประเทศโดยเฉพาะ  โดย
มี Lidsdale Sliding ที่ได้รับการขยายก าลงัการขนสง่แล้วเพือ่ให้สามารถรองรับปริมาณการสง่ออกถา่นหินท่ี
เพิ่มขึน้ตอ่ไป 

 
4) เหมือง Charbon  

เหมือง Charbon เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 95) และ SK Energy 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) ตัง้อยูท่ีเ่มือง Kandos ใน
เขตถา่นหินตะวนัตกของรัฐ New South Wales ปี 2558 
เป็นปีสดุท้ายในการด าเนินการผลติ ตอ่จากนัน้เหมือง 
Charbon ได้เข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ีภายหลงั
การท าเหมือง  
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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 ตัง้อยูใ่กล้เมือง Lithgow 
ในเขตถ่านหินตะวนัตก รัฐ New South Wales มีปริมาณ
ถ่านหินส ารอง (Reserves) 35.9 ล้านตนั ปี 2560 มี
ปริมาณการผลติ  2.6 ล้านตนั  
เหมือง Clarence เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสทิธิภาพสงู นอกจากนี ้Clarence เป็นเหมือง
ที่เน้นการสง่ถ่านหินออกไปตา่งประเทศ ผา่นทา่เรือ Kembla เป็นหลกั  

 
 

6) เหมือง Mandalong 

เหมือง Mandalong บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตัง้อยู่
ใกล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 81.6 ล้านตนั  ปี 2560 มีปริมาณ
การผลติ  5.5 ล้านตนั เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้ดิน
แบบ Longwall Mining มีก าลงัการผลิตสงู สามารถขดุชัน้
ถ่านหินความหนากวา่ 5 เมตร โดยถา่นหินท่ีผลติได้จะใช้
ส าหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการสง่ออกผา่น
ทา่เรือ Newcastle 
 

7) เหมือง Mannering  

เหมือง Mannering บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตัง้อยู่

บนบริเวณชัน้ถา่นหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิวคาส

เซิล รัฐ New South Wales ขณะนีอ้ยูใ่นแผนของการพกั

การผลติ (Care & Maintenance) 

ในปี 2556 เหมอืง Mannering ได้เร่ิมโครงการเพื่อสร้างมลูคา่ โดยให้เหมืองใกล้เคียงเข้ามาช่วยด าเนินการผลติ 

และสง่มอบถ่านหินให้กบัลกูค้าในประเทศ ท าให้บริษัทยงัสามารถเพิ่มมลูคา่ของปริมาณส ารองถ่านหิน และ

ประหยดัคา่ใช้จ่าย 
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8) เหมือง Myuna 

เหมือง Myuna ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตัง้อยู่
บริเวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถา่นหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริมาณถา่นหินส ารอง
(Reserves) 42.0 ล้านตนั ปี 2560 มีปริมาณการผลติ 1.7 
ล้านตนั ใช้วิธีการท าเหมืองใต้ดินแบบ Continuous 
Mining ใช้สายพานส าหรับล าเลยีงถ่านหินให้ลกูค้าหลกั
โดยตรงซึง่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
  

9) Northern Coal Services (NCS) 

Northern Coal Services เป็นโรงล้างถา่นหิน  ตัง้อยูใ่น
เขตถา่นหินนิวคาสเซิลของรัฐ New South Wales 
เนื่องจากที่ตัง้อยูใ่กล้ทา่เรือ Newcastle  NCS ล้างถ่าน
หินที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน และถ่านหินโค้ก
ประเภท Semi-Soft ที่ขดุขึน้จากเหมืองตา่งๆ เพื่อเตรียม
ส าหรับการสง่ตอ่ไปยงัตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
การเช่ือมตอ่กบัรถไฟรางคูท่ าให้การขนสง่สนิค้าไปยงั
ทา่เรือขนสง่ถา่นหิน Newcastle เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและรวดเร็ว  
Northern Coal Services มีก าลงัการผลติประมาณ 4 ล้านตนัตอ่ปี  และมีเส้นทางล าเลยีงที่ใช้ส าหรับสง่ออก
และจดัสง่ไปท่ีลกูค้าในประเทศโดยเฉพาะ 
 

โครงการในอนาคต 
1. Newstan Extension 
 โครงการ Newstan Extension เป็นโครงการส ารวจและศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์โครงสร้าง

พืน้ฐานของจากเหมืองที่มีอยู ่ เพื่อขยายปริมาณส ารองถา่นหินและก าลงัการผลติ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการท า 
Feasibility Study ถ่านหินส ารองที่มีคณุสมบตัิของถา่นหินโค้กประเภท Semi-Soft  

2. Mandalong Southern Extension 
 โครงการ Mandalong South เป็นสว่นตอ่ขยายจากเหมือง Mandalong ปัจจบุนั  ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการเจาะ

ส ารวจเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถกูออกแบบให้มีประสทิธิภาพ
โดยการเช่ือมรวมกบัเหมือง Mandalong ในปัจจบุนั 

3. Neubeck 
 โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่นเขตตะวนัตกของรัฐ New South Wales ใกล้กบัโรงไฟฟา้ทีเ่ป็นลกูค้าในประเทศ

คณุภาพถ่านหิน สามารถใช้ได้กบัตลาดในประเทศและส าหรับการสง่ออก การสง่ออกถ่านหินจะถกูสง่ไปยงั
ทา่เรือ Kembla ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 
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o การลงทุนเหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ)  โดย  BP Overseas 

Development  Co., Ltd. (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) 
ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ 100 
บริษัท AACI จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาและร่วม
ลงทนุในธุรกิจเหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กบั Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd.     
ซึง่เป็นผู้ผลติถา่นหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร่วมจดัตัง้บริษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. โดย
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45 และ 55 ตามล าดบั 
เหมือง Gaohe เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี (Shanxi)  มีปริมาณส ารองถ่านหิน 
(Reserves) 144.4 ล้านตนั  ปี 2560 มีปริมาณการผลติ 9.0 ล้านตนั   
 

2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี)้ โดย Banpu Mineral Company Limited 
(ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ)  ได้ร่วมทนุกบั Hebi Coal and 
Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 และ 60 
ตามล าดบั  จดัตัง้บริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 
(HZTM)  เพื่อด าเนินธุรกิจการผลติและจ าหนา่ยถ่านหินจาก
เหมือง Hebi (เฮ่อปี)้ ตัง้อยูใ่นมณฑลเหอหนาน (Henan) เป็น
เหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining มีปริมาณส ารองถ่านหิน 
(Reserves) 18.5 ล้านตนั  ปี 2560 มีปริมาณการผลติ 1.3 ล้านตนั   

 
แหล่งถ่านหนิในประเทศมองโกเลีย 

 ประเทศมองโกเลยีมแีหลง่ส ารองถ่านหินขนาดใหญ่ทีม่ีโอกาสที่จะพฒันาเป็นแหลง่สง่ออกถา่นหินที่ส าคญัในอนาคต 
มีพรมแดนอยูต่ิดกบัสหพนัธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นประเทศที่มีอตุสาหกรรมหนกัที่มีการใช้ถ่าน
หินมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก บริษัทฯ ได้ครอบครองแหลง่ถ่านหินในประเทศมองโกเลยีเมื่อปี 2554 โดยผา่นการซือ้
หุ้นทัง้หมดของ Hunnu Coal Pty., Ltd.  โดยบริษัทฯ มีแหลง่ถา่นหิน ครอบคลมุพืน้ท่ี South Gobi, Middle Gobi และ
ภาคตะวนัตกของประเทศ ซึง่ประกอบด้วยโครงการหลกัๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาเพื่อการพฒันา ดงันี  ้

1. Tsant Uul 

โครงการ Tsant Uul ตัง้อยูท่ี่จงัหวดั South Gobi ทางทิศใต้ของ
ประเทศมองโกเลยี ใกล้พรมแดนของจีน (เขตปกครองตนเอง 
จงัหวดั Inner Mongolia) ได้รับประทานบตัรในปี 2554 มีอายุ
ประทานบตัร 30 ปี ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันาและ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่มลูคา่ของถ่านหินทีม่ีอยู ่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศจีน  
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โดยได้มีการติดตัง้เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการน าร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในขบวนการผลติจะเป็นการแยก
น า้มนัทาร์ออกจากถา่นหิน (Coal to coal tar) ซึง่จากการทดลองเบือ้งต้นสามารถผลติน า้มนัทาร์ได้ปริมาณรวม 
5,000 ลติร ซึง่เป็นการยืนยนัวา่ถ่านหินจากแหลง่ Tsant Uul สามารถแยกน า้มนัทาร์ออกมาได้ รวมทัง้ก าลงัศกึษา
ความเป็นไปได้ในการเพิม่มลูคา่ของน า้มนัทาร์ ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊สที่ได้จากกระบวนการผลติเพื่อเตรียม
ส าหรับการผลติในเชิงพาณิชย์ในล าดบัตอ่ไป 

 

 2. Altai Nuurs 

โครงการ Altai Nuurs ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั Gobi Altai ทางทศิตะวนัตก
ของประเทศมองโกเลยี มีถา่นหินทัง้ประเภท Coking coal และ 
Thermal coal บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิเปลีย่นสถานะจากอาชญา
บตัรส ารวจแร่เป็นประทานบตัรแล้ว   และก าลงัศกึษาเพื่อยื่นขอ
อนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการท าเหมืองให้
แล้วเสร็จในปี 2560 

 

3. Unst Khudag 

โครงการ Unst Khudag ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั Middle Gobi ทางตอน    
กลางของประเทศมองโกเลยี โดยมีถา่นหินประเภท Thermal 
coal ในปี 2558 ได้รับการอนมุตัิเปลีย่นสถานะจากอาชญาบตัร
ส ารวจแร่เป็นประทานบตัรแล้ว มีอายปุระทานบตัร 30 ปี และ
สามารถตอ่อายปุระทานบตัรได้เมื่อหมดอาย ุ

ในปี 2559 ได้ท าการศกึษาและยืน่ขออนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการท าเหมอืง   และได้รับอนมุตัิ
จากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  รวมทัง้ศกึษาปริมาณส ารองน า้ดิบเพื่อใช้ในโครงการ    นอกจากนีย้งั
ได้ท าการศกึษาความเป็นได้เบือ้งต้นทางด้านวิศวกรรม การลงทนุ และต้นทนุการผลติในการเปลีย่นถ่านหินให้เป็น
เคมีภณัฑ์และพลงังานไฟฟา้ รวมถึงท าการศกึษาตลาดของเคมีภณัฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน    
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2. ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) 
2.1 โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกั 
1.) Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  BPP ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุช าระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึง่จดทะเบยีนอยูใ่นประเทศ
สงิคโปร์   โดยผา่นบริษัท บ้านป ูพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (BPPI)   มีการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังาน
ร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 3 แหง่ ซึง่มี
ก าลงัการผลติไฟฟา้ 298 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลติไอน า้ 1,168 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 509 เมกะวตัต์
เทยีบเทา่ มีรายละเอียดดงันี ้

 
1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน (Luannan)  

ตัง้อยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย 
เป็นโรงไฟฟา้ที่ผลติไฟฟา้และไอน า้ โดยใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 100 เมกะ
วตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 128 ตนัตอ่ชัว่โมง รวม
เป็น 123 เมกะวตัต์เทียบเทา่  

 
 

2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding)  
ตัง้อยูใ่นเขตเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 
เป็นโรงไฟฟา้ที่ผลติทัง้ไฟฟา้ ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็น 
โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติตดิตัง้
จ านวน 73 เมกะวตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 370 
ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 139 เมกะวตัต์เทียบเทา่  

 
3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง (Zouping)  

ตัง้อยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็น
โรงไฟฟา้ที่ผลติทัง้ไฟฟา้และไอน า้ โดยใช้ถา่นหินเป็น
เชือ้เพลงิมีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 125 เมกะวตัต์  
และก าลงัการผลติไอน า้ 670 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 
247 เมกะวตัต์เทียบเทา่ โดย BPIC  ถือหุ้นท่ีร้อยละ 70 
จึงท าให้มกี าลงัการผลติเทา่กบั 173 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ ตามสดัสว่นการลงทนุ  
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2.) บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จ ากัด (BLCP) 
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  BPP ถือหุ้นร้อยละ 50 ของ
ทนุช าระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพ ีเพาเวอร์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลติ
ไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็นโรงไฟฟา้พลงัความร้อนขนาด 
1,434 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟา้ขนาดก าลงัผลติติดตัง้ 
717 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หนว่ย  โดยใช้ถา่นหินคณุภาพดีชนิด
บิทมูินสั (Bituminous) เป็นเชือ้เพลงิ โดยการน าเข้าจากประเทศออสเตรเลยีเป็นหลกั ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement - PPA)  กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของหนว่ยการผลติที่ 2 โรงไฟฟา้ 
BLCP เร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟา้เดือนสงิหาคม 2546  และเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ส าหรับหนว่ยการผลติที่หนึง่ 
เดือนตลุาคม 2549 หนว่ยการผลติที่สองเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 ปัจจบุนั
โรงไฟฟา้ BLCP ได้เปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 11  ปี 

 
3.)  Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP)     
(ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  
ได้ร่วมทนุกบับริษัทยอ่ย ของบริษัท ผลติไฟฟา้
ราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (RATCH) และ Lao 
Holding State Enterprise (LHSE) ซึง่เป็น
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว)  เพื่อร่วมจดัตัง้ 
Hongsa Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดยทัง้สอง
บริษัทมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่เมอืงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวตัถปุระสงค์ด าเนินโรงไฟฟา้หง
สาใน สปป. ลาว โดยมีสาระส าคญัการร่วมทนุสรุปได้ดงันี ้

- HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสทิธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการ

โรงไฟฟา้หงสา โดยสทิธิตามสมัปทานเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปีนบั

แตว่นัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหนว่ยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้น

ดงันี ้ BPP ถือหุ้นร้อยละ  40  RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40  และ LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20 

- PFMC ได้รับสมัปทานในการท าเหมืองถ่านหินลกิไนต์ มีสดัสว่นถือหุ้นดงันี ้  BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 

RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 

โรงไฟฟา้หงสาเป็นโรงไฟฟา้ปากเหมืองที่ใช้พลงังานถา่นหินลกิไนต์  มีก าลงัการผลติติดตัง้รวมจ านวน 1,878 เม
กะวตัต์ ประกอบด้วยหนว่ยผลติไฟฟา้จ านวน 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  หนว่ยการผลติที่ 1 เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2558   และหนว่ยการผลติที่ 3  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
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4.) โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)    

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  BPP ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วในบริษัท BPIC ที่ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพื่อศกึษาและร่วมพฒันาโครงการ
โรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัความร้อนถา่นหินแหง่ใหมข่นาด 1,320 เมกะวตัต์ 
ตัง้อยูใ่นเมอืงฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หา่งจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 
กิโลเมตร) ผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Banpu Power Investment Co., Ltd. ร้อยละ 30 บริษัท 
Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group 
“Lu’an”  ร้อยละ 35   
 อนึง่ Lu’an เป็นหนึง่ในผู้ ร่วมทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึง่ถือหุ้นและด าเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  และบริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟา้แหง่นีไ้ด้รับอนมุตัิโครงการขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการการพฒันา
และปฎิรูปแหง่มณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดวา่โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงจะสามารถเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562  เมื่อเปิดด าเนินการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงจะจ าหนา่ยไฟฟา้ให้แก่มณฑล
หเูป่ย  

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang: 
ก าลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต์ (2 x 660 เมกะวตัต์) 
เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)  
ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ล้านตนัตอ่ปี 
แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการล าเลยีงถ่านหิน) เหมืองของ       Lu’an 

และจากเหมืองอื่นๆ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ บ้านป ูพาวเวอร์ (ร้อยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2562 

 
 

2.2 โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
1.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  BPP ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุช าระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) โดยลงทนุใน
โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 6 โครงการ รวมก าลงัการผลติ
ทัง้สิน้ 152.09 เมกะวตัต์ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน 
โครงการเตอ๋หยวน และ โครงการซิงหยู ๋
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1. โครงการจินซาน ตัง้อยูท่ีเ่มืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกี าลงัการผลติ
ทัง้สิน้  28.95 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกนัยายน 
2559 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

2. โครงการฮุ่ยเหนิง ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลติ
ทัง้สิน้  21.51 เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีก าลงัการ
ผลติ 10.42 เมกะวตัต์ และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มกี าลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผล
ประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้
ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

3. โครงการเฮ่าหยวน  ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีก าลงัการผลติ
ทัง้สิน้ 20.00 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตลุาคม 
2559 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 

4. โครงการฮุ่ยเอนิ ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลติทัง้สิน้ 
19.70  เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560 
ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 

5. โครงการเต๋อหยวน ตัง้อยูท่ี่เมอืงเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกี าลงัการผลติ
ทัง้สิน้ 51.64 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 
20 ปี 

 

6. โครงการซงิหยู๋  ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีก าลงัการผลติทัง้สิน้ 
10.30 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึง่
มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 
2.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น   

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  กลุม่บริษัทได้
เร่ิมขยายฐานการลงทนุของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่การผลติไฟฟา้พลงังานหมุนเวยีน  ตัง้แตต้่นปี 2557  โดย BPP
ได้ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญ่ีปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ย  ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุ
ในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 13 โครงการ ดงันี ้  
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1. โครงการโอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทีม่ีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้สิน้ 

10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 40   โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์โอลมิเปีย

ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่   

1.1 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ มกี าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556 

1.2 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะ
วตัต์ (กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558 

1.3 โรงไฟฟา้โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ 
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคม 2558 

1.5 โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตลุาคม 2558   

 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทีม่ีก าลงัการ

ผลติไฟฟา้ 3.50 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชิงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อย

ละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji)  เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทีม่ีก าลงัการ

ผลติติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่น

ร้อยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560 
 

4. โครงการนาริไอสึ (Nari Aizu) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มี

ก าลงัการผลติติดตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุ

ในสดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

5. โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์

ที่มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

6. โครงการมุกะวะ (Mukawa) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มี

ก าลงัการผลติติดตัง้ 17.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุ

ในสดัสว่นร้อยละ 56 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

7. โครงการยาบูกิ (Yabuki) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการ

ผลิตติดตัง้ 7.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยู่ในจงัหวดัฟุกุชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งบริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่น

ร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 
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8. โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์         

มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 18.90 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมยิางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยู่ระหว่างการพฒันา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์        

มีก าลงัการผลติติดตัง้ 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุ

ในสดัสว่นร้อยละ 100  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์  

มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมยิางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มี

ก าลงัการผลติติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

12. โครงการโอนามิ (Onami) อยู่ระหว่างการพฒันา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงั

การผลิตติดตัง้ 16.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยู่ในจังหวดัฟุกุชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 

 

13. โครงการยามางาตะ อเิดะ (Yamagata Iide) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังาน

แสงอาทิตย์  มกี าลงัการผลติตดิตัง้ 200.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 และได้รับสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเร่ิมก่อสร้าง 

และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 

2566 
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3. ธุรกิจอื่น (New Business) 

1. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) 
 ก๊าซธรรมชาติเป็นแหลง่เชือ้เพลงิที่ส าคญัในการผลติกระแสไฟฟา้และให้ความร้อน โดยก๊าซธรรมชาตจิะถกู
เก็บกกัไว้ใต้ดินในชัน้หิน การที่จะได้มาซึง่ก๊าซธรรมชาตินัน้จะประกอบด้วยกระบวนการเจาะส ารวจและผลติที่ต้อง
อาศยัความช านาญและเทคโนโลยีที่ซบัซ้อน เพื่อท่ีจะท าให้ได้มาซึง่ก๊าซธรรมชาติที่มีคณุภาพกอ่นท่ีจะสง่ตอ่ไปยงั
ภาคอตุสาหกรรมและครัวเรือนท่ีเก่ียวข้องผา่นทางระบบทอ่ตอ่ไป 
 
การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2559  โดยได้เลอืกเข้าลงทนุใน
ธุรกิจต้นน า้ (Upstream) ผา่นกองทนุท่ีได้รับการจดัตัง้โดยมีแนวทางการลงทนุในสนิทรัพย์ที่มคีวามเสีย่งต า่แตใ่ห้
ได้รับผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีในอนาคต จากการฟืน้ตวัของราคาก๊าซธรรมชาติที่มีความต้องการปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติที่สงูขึน้ทัง้จากในประเทศสหรัฐอเมริกาและตลาดโลก ข้อมลูเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้
ลงทนุผา่นกองทนุโดยใช้เงินลงทนุทัง้สิน้ 417 ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนการเข้าท าสญัญาในโครงการ NEPA Corners-
5) ซึง่ทัง้หมดเป็นการลงทนุในแหลง่ผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) มีก าลงัการผลติตามสดัสว่นรวม
ทัง้สิน้ 149.5 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารอง (P1) ที่ 769,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ  ที่ตัง้อยูใ่นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus มลรัฐเพนซิลเวเนยี โดยที่แหลง่ดงักลา่วเป็นแหลง่ที่มต้ีนทนุการผลติต า่ใน
ขณะที่มีปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาตใิหญ่ที่สดุของสหรัฐอเมริกา 
 
โครงการ Chaffee Corners 
 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในโครงการ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นใน
สญัญาร่วมส ารวจ (JEA) ร้อยละ 29.4 ผา่นกองทนุและจะถือสทิธิร่วมกบัผู้ ร่วมลงทนุอีกสองราย โดยหนึง่ในนัน้คือ
บริษัท Repsol ทีถื่อครองสทิธิร้อยละ 65.4 โดยท าหน้าทีเ่ป็นผู้ด าเนินการผลติก๊าซธรรมชาติภายใต้สญัญาร่วมส ารวจ
และหน้าที่ในการขายให้กบัผู้ รับซือ้ในประเทศเพื่อใช้ในอตุสาหกรรมการผลติกระแสไฟฟา้เป็นหลกั ซึง่หากพจิารณา
ตามสดัสว่นการถือครองพบวา่กองทนุท่ีร่วมจดัตัง้โดยบริษัทฯ นัน้จะได้รับปริมาณส ารองที่ 156,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ  
โดยมีก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถือครองรวมทัง้สิน้ 21 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
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โครงการ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 63 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-1 ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นในฐานะผู้ ร่วมลงทนุในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) ร้อยละ 10.24 ผา่น
กองทนุ ซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิท่ีได้มีการด าเนินงานผลติอยูก่่อนแล้ว โดยมีก าลงัการผลติตามสดัสว่นท่ี
บริษัทจะได้รับ 18 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารอง (P1) ที่ 133,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ ซึง่ตอ่มาบริษัทฯ ได้
เข้าท าสญัญาเพื่อซือ้สดัสว่นเพิ่มในเดือนมีนาคม 2560 ภายใต้โครงการ NEPA Corners-2 ด้วยมลูคา่ 15.75 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ท าให้เมื่อการซือ้ขายแล้วเสร็จโครงการทัง้สองจะท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นในสญัญาร่วมด าเนินงาน
รวมกนัร้อยละ 12.8 มีก าลงัการผลติรวมตามสดัสว่นท่ีจะได้รับ 22.5 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารองที ่
166,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 
 
โครงการ NEPA Corners-3 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นในฐานะผู้ ร่วมลงทนุในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) ผา่นกองทนุใน
สนิทรัพย์ที่ได้มีการด าเนินงานผลติอยูก่่อนแล้ว โดยมีบริษัท Warren Resources เป็นผู้ด าเนินการผลติก๊าซธรรมชาติ 
โครงการ NEPA Corners-3 จะท าให้บริษัทฯ ได้รับบริมาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 6 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณ
ส ารองที่ 33,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 
 
โครงการ NEPA Corners-4 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-4 ในเดือน
ตลุาคม 2560 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นกวา่ร้อยละ 80 ในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) เพื่อเร่ิมด าเนินงานในฐานะ
ผู้ผลติเป็นครัง้แรกผา่นกองทนุท่ีได้รับการจดัตัง้เช่นเดียวกบัการลงทนุทัง้หมดก่อนหน้า การเข้าลงทนุในโครงการ 
NEPA Corners-4 จะท าให้บริษัทฯ ได้รับบริมาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 100 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารอง 
(P1) ที่ 414,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ นอกจากนีก้องทนุยงัได้มกีารจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการผลติก๊าซ
ธรรมชาติและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอกีด้วย 
 

       
 
โครงการ NEPA Corners-5 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 105 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-5 ในเดือน
ธนัวาคม 2560 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นกวา่ร้อยละ 88 ในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) เพื่อเร่ิมด าเนินงานในฐานะ
ผู้ผลติเช่นเดยีวกบัการลงทนุในโครงการ NEPA Corners-4 อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในโครงการ NEPA Corners-5 
ยงัคงอยูใ่นระหวา่งการด าเนินงานและการตรวจสอบเง่ือนไขตา่งๆ โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 
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2561 การเข้าลงทนุในโครงการ NEPA Corners-5 จะท าให้บริษัทฯ ได้รับบริมาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 52 ล้านลกูบาศก์
ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารองที่ 292,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 
 

2. ธุรกิจบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบครบวงจร  
 ภายใต้แนวคดิการเป็นผู้น าในธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจรของบริษัทฯ ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบ พร้อมมุง่มัน่สร้างพลงังานสะอาดที่ยัง่ยืน จึงเป็นจดุเร่ิมต้นในการน าประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้าน
พลงังานมากกวา่ 30 ปี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และความเช่ียวชาญจากการบริหารธุรกิจ SOLAR FARM ใน
ประเทศจีนและญ่ีปุ่ นมาตอ่ยอดเป็นธุรกิจพลงังานสะอาดส าหรับประเทศไทยในอนาคต  
 บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (BPIN) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 มี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและลงทนุในธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบ
วงจรอยา่งมืออาชีพ ตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซอ่มบ ารุง ส าหรับอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจขนาดใหญ่ทีต้่องการลดรายจ่ายคา่ไฟฟา้ รวมถึงเป็นสว่นหนึง่ในการช่วยกนัดแูลโลกอยา่งยัง่ยืนด้วยการใช้
พลงังานสะอาด 
 
การลงทุนใน ซนัซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้น าด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศ
สิงคโปร์ 
 บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (BPIN)  ผู้
ให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร One Stop Service      
ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและทนัสมยัภายใต้แนวคิด 
“Go Green Together” ได้เข้าซือ้หุ้นผา่นบริษัท
ลกู BPIN Investment Co., Ltd. จ านวนร้อยละ 
25.7 ของซนัซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte 
Ltd.)  ผู้น าด้านการให้บริการพลงังานแสงอาทิตย์
รายใหญ่ของประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นหุ้นเพิ่มทนุท่ี
ออกใหมม่ลูคา่ประมาณ 75 ล้านเหรียญสงิคโปร์ (หรือเทยีบเทา่ประมาณ 55.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
1,860 ล้านบาท) ซึง่ภายหลงัการซือ้หุ้นครัง้นีจ้ะท าให้ บริษัท BPIN Investment เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุใน ซนัซีป 
กรุ๊ป ที่ปัจจบุนัมกี าลงัการผลติในอยูท่ี่ประมาณ 93.3 เมกะวตัต์ และจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 182.9 เมกะวตัต์จาก
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา การลงทนุครัง้นีจ้ะท าให้บ้านป ูอินฟิเนอร์จีฯ ได้สดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงั
แสงอาทิตย์เพิ่มขึน้อกี 47 เมกะวตัต์ จากโครงการท่ีได้เซ็นสญัญา 

ณ สิน้ปี 2560 BPIN มีสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงัแสงอาทิตย์จ านวน 97 เมกะวตัต์ จากเปา้หมาย
การผลติ 300 เมกะวตัต์ ท่ีตัง้ไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) นโยบายการตลาด 
1. การตลาดธุรกิจถ่านหนิ 

นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ มีความชดัเจนแหง่นโยบายการด าเนินงานด้านการตลาดเพื่อเปา้หมายแหง่ความส าเร็จร่วมกนัท่ี
ชดัเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ และสนบัสนนุนโยบายการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ดงันี ้
1. ขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สร้างมลูคา่เพิ่มของสนิค้าและบริการ 
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพื่อให้เป็นทางเลอืกทีด่ีที่สดุอยูเ่สมอ 
4. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมเีกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและ

ผู้มีสว่นได้เสยี 
5. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถงึความนา่เช่ือถือ ความซื่อสตัย์ และมคีวามเป็นมืออาชีพ 

 

1.1  ตลาดถ่านหนิโลก 

 อุปสงค์ (Demand) 
ความต้องการถ่านหินน าเข้าชนิดใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนมกีารฟืน้ตวัอยา่งแขง็แกร่งในปี 2560 

จากนโยบายการปรับโครงสร้างธรุกิจถา่นหินในจีน การหยดุเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ในประเทศเกาหลี
ใต้และญ่ีปุ่ น และการเติบโตของการน าเข้าถา่นหินของประเทศเกาหลใีต้ ในขณะที่การผลติถา่นหินของ
ประเทศผู้สง่ออกหลกัในเอเชียประสบปัญหาการผลติทัง้สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยและการประท้วงของ
คนงานเหมืองท าให้เกิดภาวะอปุทานตงึตวัขึน้ในเอเชีย เปิดโอกาสให้ถา่นหินจากประเทศโคลอมเบียและ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาจ าหนา่ยในเอเชียมากขึน้ ราคาถ่านหินได้ปรับตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็วในชว่งปลายปี 
2560 
 จีน  นโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจถา่นหินของจีนเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดความผนัผวนในธุรกิจ
ถ่านหินในปี 2560 โดยในช่วงปลายปี 2559 ราคาถา่นหินในจีนได้ปรับตวัขึน้ไปสงูมากจากการท่ีรัฐบาลจีน
ได้ลดก าลงัการผลติถา่นหินมากเกินไป ถึงแม้รัฐบาลจีนได้ผอ่นคลายนโยบายการลดก าลงัการผลติและ
พยายามผลกัดนัให้ผู้ผลติเพิ่มก าลงัการผลติถา่นหินให้เพยีงพอตอ่ความต้องการ แตก่ารเพิม่ปริมาณการ
ผลติท าได้ช้าท าให้เกินภาวะอปุทานตงึตวัขึน้ ดงันัน้ในช่วงต้นปี 2560 รัฐบาลจีนจึงได้ออกมาตรการก าหนด
ราคาถ่านหินเพื่อท าให้ราคาถา่นหินมีเสถียรภาพ โดยก าหนดชว่งราคาถ่านหินในตลาดจร (Spot Market) 
ไว้ที่ 500-570 หยวนตอ่ตนั ส าหรับถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อน 5,500 kcal/kg (net as received basis) ถ้า
ราคาถ่านหินอยูใ่นชว่ง 470-500 หรือ 570-600 หยวนตอ่ตนั รัฐบาลจีนจะติดตามการเคลือ่นไหวราคาอยา่ง
ใกล้ชิดและสง่สญัญานมาตรการบางอยา่งกรณีจ าเป็น ถ้าราคาถา่นหินต ่ากวา่ 470 หยวนตอ่ตนั หรือสงูกวา่ 
600 หยวนตอ่ตนั รัฐบาลจีนจะเข้าแทรกแทรงราคา 

การผอ่นคลายนโยบายการลดก าลงัการผลติและการก าหนดมาตรการดงักลา่วสง่ผลให้ราคาถ่านหิน
ในจีนปรับตวัลดลงในไตรมาสที ่1 ปี 2560 แตร่าคาถ่านหินได้เร่ิมปรับตวัขึน้ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการเพิ่ม
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ปริมาณการผลติยงัท าได้อยา่งช้าๆ เพราะรัฐบาลจีนได้มีการประกาศให้มกีารตรวจสอบความปลอดภยัใน
การท าเหมือง สบืเนื่องจากการเกิดอบุตัิเหตจุากการท าเหมืองและมีผู้ เสยีชีวิตหลายคนในช่วงปลายปี 2559 
ปริมาณการน าเข้าถา่นหินในช่วงคร่ึงปีแรกเพิม่ขึน้มากเนื่องจากการผลติถ่านหินในประเทศไมเ่พียงพอกบั
ความต้องการ 

ในช่วงคร่ึงปีหลงัรัฐบาลจีนได้ก าหนดมาตราการหลายมาตรการเพื่อควบคมุการน าเข้าถา่นหินและ
ช่วยปกปอ้งอตุสาหกรรมถา่นหินในประเทศ โดยประกาศห้ามการขนถ่ายถ่านหินน าเข้าผา่นทา่เรือที่บริหาร
โดยรัฐบาลท้องถ่ิน (second-tier ports) โดยให้ขนถา่ยได้เฉพาะทา่เรือที่บริหารโดยรัฐบาลกลาง (first-tier 
ports) มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่มีทา่เรือขนถา่ยถ่านหิน
ประมาณ 10 ทา่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี ้ แตอ่ยา่งไรก็ตามรัฐบาลท้องถ่ินได้ชะลอการบงัคบัใช้
มาตรการนีไ้ปจนถงึเดือนกนัยายนเพื่อให้ผู้น าเข้าถ่านหินได้ปรับตวั โดยภาพรวมแล้วมาตรการนีไ้มไ่ด้
กระทบกบัการน าเข้ามากนกัเพราะผู้ใช้ถ่านหินสามารถน าเข้าถา่นหินผา่น first-tier ports ได้เพยีงแตต้่อง
เสยีคา่ขนสง่ในประเทศมากขึน้ 

นอกจากนีรั้ฐบาลจีนได้ก าหนดให้มีความเข้มงวดการด าเนินพิธีการของศลุกากรมากขึน้ ท าให้
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินพิธีการของศลุกากรเพิ่มขึน้จากประมาณ  2-4 สปัดาห์เป็นประมาณ 2 เดือน 
การเข้มงวดการด าเนินพิธีการทางศลุกากรสง่ผลให้เรือบรรทกุถ่านหินต้องมาจอดรอนานขึน้และท าให้การ
น าเข้าถ่านหินลดลง 

มาตรการการจ ากดัการน าเข้าถ่านหินท าให้ราคาถา่นหินในประเทศจีนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วในชว่ง
ปลายปี 2560 ทีม่ีความต้องการใช้ถา่นหินเพิ่มขึน้มากในช่วงฤดหูนาว ในขณะท่ีการผลติภายในประเทศยงั
ไมเ่พียงพอกบัความต้องการ ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการก าหนดชว่งราคาถ่านหินก็ตาม รัฐบาลได้ผลกัดนัให้
ผู้ผลติถ่านหินและผู้ใช้ถา่นหินท าสญัญาซือ้ขายถา่นหินระยะยาวในปริมาณที่มากขึน้เป็นอยา่งน้อยร้อยละ 
75  ของปริมาณที่ต้องการใช้ในปี 2561   เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 5   เพื่อลดความต้องการ
ถ่านหินในตลาดจรลง และรัฐบาลจะติดตามปริมาณการสง่มอบถา่นหินในสญัญาอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ผลติ
สง่มอบถ่านหินให้ครบตามสญัญาเพราะราคาถา่นหินในสญัญาระยะยาวต า่กวา่ราคาถ่านหินในตลาดจร
มาก แตร่าคาถ่านหินยงัคงปรับตวัขึน้เพราะผู้ผลติสง่มอบถา่นหินตามสญัญาระยะยาวท าให้มีปริมาณถา่น
หินที่มาขายในตลาดจรได้น้อยลง ราคาถา่นหินในตลาดจรจึงปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ในช่วงปลายปี 2560 
รัฐบาลจีนได้ตดัสนิในผอ่นคลายมาตรการจ ากดัการน าเข้าไปจนถงึกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อให้มี
ถ่านหินพอเพยีงกบัการใช้งานในช่วงฤดหูนาว 

อินเดีย  การน าเข้าถา่นหินของอินเดยีได้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องในปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล
อินเดียที่ต้องการให้มีการลดการน าเข้าถ่านหิน โดยการผลกัดนัให้มีการผลติถา่นหินในประเทศมากขึน้และ
ให้โรงไฟฟา้ของรัฐบาลใช้ถา่นหินที่ผลติในประเทศและลดการน าเข้าลง ในไตรมาสแรกของปี 2560 การ
น าเข้าถ่านหินของอินเดียลดลงอยา่งมากเพราะนอกจากการผลกัดนัจากรัฐบาลแล้ว   การชะลอตวัทาง
เศษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากการยกเลกิการใช้ธนบตัรใบละ 500 และ 1,000 รูปี ในชว่งปลายปี 2559 ที่
สง่ผลให้ก าลงัซือ้ของผู้ใช้ถา่นหินบางสว่นลดลง แตส่ถานการณ์เร่ิมดีขึน้ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 ท าให้การใช้ถ่าน
หินเร่ิมฟืน้ตวั ในช่วงคร่ึงปีหลงัเหมืองถา่นหินหลายเหมืองในอินเดยีประสบกบัภาวะน า้ทว่มท าให้กระทบกบั
การผลติ ในขณะท่ีรางรถไฟก็ถกูน า้ทว่มเช่นกนัท าให้ไมส่ามารถขนถ่านหินมายงัโรงไฟฟา้ได้อยา่งพอเพียง 
ในขณะท่ีเกิดคลืน่ความร้อนในบางสว่นของประเทศท าให้การใช้ไฟฟา้เพิ่มขึน้ โรงไฟฟา้ถ่านหินหลายโรง
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ต้องหยดุเดินเคร่ืองเพราะไมม่ีถา่นหินใช้ ในขณะที่บางโรงมีสต๊อกถ่านหินต า่มาก ผู้ผลติถ่านหินหลกัของ
อินเดียคือ Coal India Limited จึงต้องพยายามสง่ถา่นหินให้กบัโรงไฟฟา้เป็นอนัดบัแรก ท าให้ถ่านหินท่ีจะ
มาสง่มอบให้กบัผู้ใช้ถา่นหินอื่นๆ ลดลง ผู้ใช้ถ่านหินในภาคเอกชนจึงต้องหนัไปใช้ถ่านหินน าเข้าแทน 

อีกปัจจยัหนึง่ที่ท าให้ความต้องการใช้ถ่านหินในอินเดยีเพิ่มขึน้คือการห้ามใช้ petroleum coke ใน
เมืองหลวง Delhi และบริเวณใกล้เคียง จากผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเพราะ petroleum coke มีปริมาณ
ก ามะถนัสงู สง่ผลให้ผู้ใช้ petroleum coke ต้องหนัมาใช้ถา่นหินคา่ความร้อนสงูจากสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้แทน ยกเว้นอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ที่ยงัสามารถใช้ petroleum coke ตอ่ไปได้เพราะ
มีระบบดกัจบัก ามะถนัในกระบวนการผลติ 

เกาหลีใต้ มกีารใช้ถ่านหินน าเข้าเพิ่มขึน้มากในปี 2560 จากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ถา่นหินใหมแ่ละ
การหยดุเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์หลายโรงเพื่อท าการซอ่มบ ารุง ในขณะท่ีชว่งคร่ึงปีหลงัรัฐบาลเกาหลี
ใต้ได้สัง่ให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ทกุโรงหลงัจากที่ตรวจพบความบกพร่อง
ของชิน้สว่นบางอยา่ง ท าให้ต้องหยดุเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ 10 โรงเป็นเวลาประมาณ 145 วนัในชว่งที่
มีความต้องการใช้ไฟฟา้สงู ท าให้ต้องเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ก๊าซและโรงไฟฟา้ถ่านหินขึน้มาทดแทน ท าให้
ความต้องการใช้ถ่านหินเพิม่มากขึน้ 

ตลาดเอเชียเหนืออื่นๆ ได้แก่ ญ่ีปุ่ นและไต้หวนั มีการน าเข้าถา่นหินเพิ่มขึน้เช่นกนั ญ่ีปุ่ นยงัคงหยดุ
เดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์สว่นใหญ่ของประเทศอยู ่ในขณะที่ไต้หวนัมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ถ่านหินใหม่
ท าให้การใช้ถา่นหินเพิ่มสงูขึน้ มีเพียงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่มีการใช้ถา่นหินลดลงเนื่องจากมีแผนท่ีจะ
ปลดระวางโรงไฟฟา้ถา่นหิน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความต้องการใช้ถ่านหินในยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง จากการเดินเคร่ือง
โรงไฟฟา้ถ่านหินในมาเลเซยี ฟิลปิปินส์ เวียตนามและกมัพชูา ในขณะที่ความต้องการใช้ถ่านหินในเอเชียใต้
ได้เพิ่มขึน้มากจากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ถ่านหินใหมใ่นปากีสถาน 

ยุโรป ตลาดถา่นหินในยโุรปในปี 2560 มีการเติบโตขึน้เชน่กนัจากการหยดุเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์ในฝร่ังเศส การผลติไฟฟา้จากเขื่อนลดลง และมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ถ่านหินใหมใ่นตรุกี ในขณะ
ที่การใช้ถา่นหินในเยอรมนลีดลงเนื่องจากมีการเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟา้จากกงัหนัลม ราคาก๊าซธรรมชาตมิี
ราคาถกูท าให้ผลติไฟฟา้จากก๊าซธรรมชาติมากขึน้ และมีการปิดโรงไฟฟา้ถา่นหิน 
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โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ในฝร่ังเศสได้หยดุเดินเคร่ืองในช่วงฤดหูนาวระหวา่งเดือนกนัยายน 2559 ถึงเดอืน
กมุภาพนัธ์ 2560 เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภยั ท าให้ต้องเดนิเคร่ืองโรงไฟฟา้อื่นๆ ขึน้มาทดแทน ท าให้
ต้องใช้ถา่นหินเพิ่มขึน้ 3-4 ล้านตนัในชว่งเวลาดงักลา่ว และในชว่งคร่ึงหลงัของปี 2560 หนว่ยงานควบคมุ
ความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์ของฝร่ังเศสได้สัง่ให้โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ก าลงัผลติรวม 3.6 GW หยดุเดินเคร่ือง
ชัว่คราวตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน 2560 เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัจากแผน่ดินไหว ท าให้คา่ไฟฟา้ในยโุรป
พุง่ขึน้ และต้องเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟา้ถ่านหินมาทดแทน 

 

 อุปทาน (Supply) 
ในด้านการผลติ อินโดนีเซียและออสเตรเลยีซึง่เป็นผู้ผลติหลกัในเอเชีย ยงัไมส่ามารถเพิ่มปริมาณการ

ผลติมาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึน้อยา่งมากของจีนและเกาหลใีต้ได้ ท าให้มีถา่นหินจากทวปีอเมริกา
เข้ามาจ าหนา่ยในเอเชีย  

อินโดนีเซียมีฝนตกเกือบตลอดทัง้ปีท าให้ผู้ผลติสว่นใหญ่ไมส่ามารถผลติได้ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 
ในขณะท่ีผู้ผลติขนาดกลางและขนาดเลก็ทีต้่องการขยายก าลงัการผลติหรือที่หยดุผลติไปและต้องการ
กลบัมาผลติใหมก็่ไมส่ามารถเพิม่ก าลงัการผลติได้ตามแผนจากฝนท่ีตกหนกั ในขณะท่ีรัฐบาลอินโดนีเซีย
เพิ่มความเข้มงวดกบัเหมืองที่ผิดกฏหมายมากขึน้ อีกทัง้ความต้องการใช้ถา่นหินภายในอินโดนีเซียเองก็
เพิ่มขึน้เช่นกนั ท าให้จ ากดัการเตบิโตของการสง่ออก 

ออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากไซโคลน Debbie ในชว่งคร่ึงแรกของปี 2560 ท าให้เกิดน า้ทว่มใหญ่
และรางรถไฟท่ีใช้ขนสง่ถา่นหินได้รับความเสยีหายต้องใช้เวลาปิดซอ่มประมาณ 5-6 สปัดาห์ คาดวา่จะ
กระทบตอ่การสง่ออกถา่นหินประมาณ 4 ล้านตนั และในช่วงคร่ึงปีหลงัมีการหยดุงานประท้วงของแรงงาน
ในเหมืองถา่นหิน 6 แหง่ ท าให้ภาพรวมการสง่ออกทัง้ปีใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า 

โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา ใน ซึง่เป็นผู้สง่ออกถ่านหินหลกัไปยงัตลาดยโุรป ได้สง่ออกถ่านหิน
เข้ามาจ าหนา่ยในเอเชียเพราะราคาถา่นในเอเชียสงูขึน้มากท าให้เกิดอปุทานตงึตวัในตลาดยโุรปเชน่กนั 
นอกจากนัน้แล้วโคลอมเบยียงัประสบกบัภาวะฝนตกหนกัในช่วงคร่ึงปีหลงัท าให้การผลติลดลง และการ
สง่ออกถ่านหินของโคลอมเบียต า่กวา่ปีที่ผา่นมา ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินท่ี
ปรับตวัสงูขึน้ สง่ออกถ่านหินมาขายได้มากขึน้ 

 
  ในปี 2560 บริษัทฯ จ าหนา่ยถ่านหินที่ผลติจาก

ประเทศอินโดนีเซยีจ านวน 23.2 ล้านตนั 
ลดลงจากปีที่ผา่นมาเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากฝนตกหนกัตลอดทัง้ปี บริษัทฯ คงปริมาณ
การขายถา่นหินไปยงัญ่ีปุ่ นไว้ในปริมาณที่
ใกล้เคยีงกบัปีที่ผา่นมาเนื่องจากเป็นตลาดที่
ให้ราคาสงู มีสดัสว่นการขายไปตลาดญ่ีปุ่ น
ร้อยละ 23 ของปริมาณการจ าหนา่ยถา่นหิน
ทัง้หมด รองลงมาได้แก่จีนและไทย มีสดัสว่น
การขายร้อยละ 18 และร้อยละ 12 ตามล าดบั 
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ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมเจาะตลาดเวียตนามซึง่เป็นตลาดทีค่าดวา่จะมีการเติบโตสงูในอนาคต ในขณะเดียวกนั
ก็ยงัคงรักษาฐานลกูค้าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไว้เพราะอยูใ่กล้แหลง่ผลติของบริษัทฯ และเพิ่มปริมาณ
การขายในตลาดเอเชียใต้มากขึน้เพราะเป็นอกีตลาดที่คาดวา่จะมกีารเติบโตสงูในอนาคตเช่นกนั 

 
1.2  ตลาดถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซีย 

การผลติถ่านหินในอินโดนีเซียมกีารปรับตวัเพิ่มขึน้เป็นปีที่ 2 ตดิตอ่กนัจากความต้องการถ่านหินใน
ตลาดโลกและความต้องการถา่นหินภายในประเทศอินโดนีเซยีเพิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตามการผลติถ่านหินใน
อินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากการท่ีมีฝนตกหนกัในบริเวณแหลง่ผลติถ่านหินหลกัเกือบตลอดทัง้ปีท าให้
ผู้ผลติถ่านหินสว่นใหญ่ไมส่ามารถเพิ่มปริมาณการผลติได้ตามเปา้หมายที่วางไว้ ภาพรวมการผลติถ่านหิน
ในอินโดนีเซยีในปี 2560 มีปริมาณการผลติอยูท่ี่ประมาณ 506 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า 

ในปี 2560 คาดวา่อินโดนีเซียจะสง่ถา่นหินออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศประมาณ 390 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 77 ของปริมาณถ่านหินทัง้หมดที่ผลติในอินโดนีเซีย โดย
สง่ไปจ าหนา่ยยงั จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ ไต้หวนั และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสว่นใหญ่ 
การฟืน้ตวัของความต้องการถ่านหินของจีนเป็นสว่นส าคญัทีช่่วยตวัผลกัดนัการสง่ออกถา่นหินของ
อินโดนีเซีย ความต้องการใช้ถา่นหินในอินโดนีเซยีเองอยูท่ี่ประมาณ 104 ล้านตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.7 จากปี
ก่อนหน้า จากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง ถึงแม้จะมีหลายโครงการลา่ช้ากวา่ก าหนดก็ตาม 
ทัง้นีก้ารใช้ถา่นหินในอินโดนเีซียกวา่ร้อยละ 80 ใช้ในการผลติกระแสไฟฟา้ ที่เหลอืจะใช้ในอตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต์และอตุสาหกรรมอื่นๆ 

ในปี 2560 บริษัทฯ จ าหนา่ยถา่นหินภายในอินโดนีเซียจ านวน 2.5 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 11 ของ
ปริมาณการจ าหนา่ยถ่านหินทัง้หมดของบริษัทฯ จากอินโดนเีซยี แตค่ิดเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 
2.4 ของความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซยีเทา่นัน้ โดยมีลกูค้าหลกัเป็นกลุม่โรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียมีสดัสว่นร้อยละ 65 ของปริมาณการจ าหนา่ยถา่นหินภายในอินโดนีเซีย รองลงมาเป็นการ
จ าหนา่ยให้กบัอตุสาหกรรมกระดาษร้อยละ 13 อตุสาหกรรมผลติโลหะร้อยละ 10 โรงงานปนูซเีมนต์ร้อยละ 
6 และอื่นๆ อีกร้อยละ 6 

ในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซยีมีความพยายามในการออกมาตรการควบคมุการผลติถา่นหินจากเหมือง
ที่ไมป่ฏิบตัิตามกฏหมายมากขึน้ โดยก าหนดให้ผู้ผลติถ่านหินทกุรายจะต้องขอใบอนญุาต Clean and Clear 
(CNC) การจะได้ใบอนญุาต CNC ผู้ผลติจะต้องจ่ายคา่ภาคหลวงแร่และปฏิบตัติามข้อก าหนดด้าน
สิง่แวดล้อมอยา่งถกูต้อง ผู้ผลติที่ไมไ่ด้รับใบอนญุาต CNC จะไมอ่นญุาตให้ผลติถ่านหิน ในชว่งปลายปี 
2560 มีผู้ผลติประมาณ 150 รายอยูใ่นขา่ยที่อาจจะถกูยกเลกิประทานบตัรการท าเหมือง 

รัฐบาลอินโดนีเซยีมีนโยบายที่จะเก็บถา่นหินไว้ใช้ในประเทศในระยะยาวเนื่องจากคาดการณ์วา่ความ
ต้องการใช้ถ่านหินในการผลติไฟฟา้จะเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัในทศวรรษหน้า จึงมีความพยายามที่จะ
ควบคมุปริมาณการผลติถา่นหินทัง้ประเทศไว้ที่ 400 ล้านตนัตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป แตน่บัตัง้แตปี่ 2552 
หลงัจากทีม่ีการประกาศใช้กฏหมายเหมืองแร่ใหมใ่นอินโดนีเซีย มีการกระจายอ านาจในการออกประทาน
บตัรเหมืองแร่ไปยงัรัฐบาลท้องถ่ิน มีการออกประทานบตัรเหมอืงใหมห่ลายพนัใบในชว่งหลายปีที่ผา่นมา  
ซึง่เหมืองเหลา่นีไ้มจ่ าเป็นต้องได้รับการอนมุตักิารผลติจากรัฐบาลกลางเหมือนกบัประทานบตัรที่มมีาก่อน
หน้า ท าให้รัฐบาลกลางไมส่ามารถควบคมุการผลติจากเหมืองเหลา่นีไ้ด้ รัฐบาลกลางสามารถควบคมุการ
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ผลติได้จากเหมืองที่ได้รับประทานบตัรก่อนหน้านีเ้ทา่นัน้ซึง่มีปริมาณการผลติรวมประมาณร้อยละ 70 ของ
ปริมาณการผลติถ่านหินทัง้ประเทศ จึงเป็นการยากที่รัฐบาลอินโดนีเซยีจะคมุการผลติให้อยูใ่นระดบั 400 
ล้านตนัในปี 2562 ได้ 

ในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการออกกฏหมายให้ใช้เรือที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียในการ
บรรทกุถ่านหินและให้ใช้บริษัทประกนัภยัที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียในการท าประกนัภยัทัง้การขน
ถ่านหินภายในประเทศและการสง่ออก ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ 
คาดวา่รัฐบาลอินโดนีเซียจะทบทวนการบงัคบัใช้กฎหมายนี ้ เพราะเรือบรรทกุถ่านหินที่จดทะเบยีนใน
ประเทศอินโดนีเซยีมีปริมาณไมพ่อเพียงทีจ่ะตอบสนองความต้องการสง่ออกถา่นหินของผู้สง่ออกอยูม่าก 
ซึง่ถ้าบงัคบัใช้จริงจะสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่ผู้สง่ออกถา่นหิน 

 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
การน าเข้าถ่านหินของจีนและเกาหลใีต้ที่เพิ่มขึน้มากในปีนีใ้นขณะที่อปุทานในเอเชียได้รับผลกระทบจาก
หลายปัจจยัท าให้ไม่สามารถเพิม่การผลติขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทนั บริษัทฯ เองก็ได้รับ
ผลกระทบจากฝนที่ตกหนกัในอินโดนีเซียท าให้ผลติถา่นได้น้อยลง บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์
การแขง่ขนัเพื่อตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของตลาดและความความคาดหวงัของลกูค้า กลยทุธ์หลกัๆ 
ของบริษัทฯ มดีงันี ้

o การมุ่งเน้นตลาดที่ให้ราคาสูง 
บริษัทฯ ได้คงปริมาณการขายในตลาดที่ให้ราคาสงูเช่นตลาดญ่ีปุ่ นไว้ทัง้ๆ ที่ปริมาณการผลติโดยรวม
ของบริษัทฯ ลดลง ในขณะเดยีวกนับริษัทฯ ได้มกีารปรับสดัสว่นผลติภณัฑ์เพื่อเพิ่มปริมาณการขายเข้า
ไปในตลาดเกาหลใีต้และไต้หวนัมากขึน้เพราะเป็นตลาดที่มีความต้องการสงู 

o การขยายตลาดเพ่ิม 
บริษัทฯ ได้ขยายตลาดเข้าไปในเวียตนามซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสงูและอยู่ใกล้กบัแหลง่ผลิตของ
บริษัทฯในอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มความแข็งแกร่งในตลาดเอเชียใต้เพื่อ
รองรับการขยายตลาดในอนาคต 

o การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพถา่นหินท่ีจะขายให้เหมาะกบัตลาดเปา้หมายเพื่อเพิม่มลูคา่
ของผลติภณัฑ์โดยรวม โดยบริษัทฯ ได้มกีารซือ้ถ่านหินจากแหลง่ภายนอกเข้ามาใช้ในการปรับปรุง
คณุภาพถ่านหินจากแหลง่ตา่งๆ ของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียเพื่อให้ได้คณุภาพถ่านหินตรงตามเปา้หมาย
ที่วางไว้ พร้อมทัง้ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารหว่งโซอ่ปุทานทัง้ระบบ ท าให้สามารถวาง
แผนการผลติ การกองเก็บ การขนสง่และการผสมถา่นหินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ จึงสามารถ
สง่มอบถ่านหินให้ลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง เเมน่ย า ทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

o ความยดืหยุ่นและความม่ันคงในการส่งมอบ 
จากการท่ีบริษัทฯ มีทา่เรือขนถ่ายถ่านหินเอง ท าให้บริษัทฯ มีความยดืหยุน่ในการก าหนดระยะเวลาที่
ลกูค้าจะน าเรือเข้ามารับถา่นหินที่ทา่เรือของบริษัทฯ ถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการ
หาเชา่เรือบรรทกุถ่านหินหรือเปลีย่นเรือบรรทกุถา่นหิน    และช่วยให้ลกูค้าบริหารจดัการเรือบรรทกุ
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ถ่านหินและต้นทนุคา่ขนสง่ได้ดขีึน้ และการท่ีบริษัทฯมีพืน้ท่ีกองเก็บถ่านหินขนาดใหญ่ที่ทา่เรือของ
บริษัทฯเองท าให้บริษัทฯ สามารถสต๊อกถา่นหินไว้ลว่งหน้าได้พอเพียงกบัความต้องการ ท าให้มีความ
มัน่คงในการสง่มอบถา่นหินให้ลกูค้า ซึง่เป็นข้อได้เปรียบหลกัของบริษัทฯ อยา่งหนึง่เพราะมีผู้ผลติใน
อินโดนีเซียไมก่ี่รายทีม่ีทา่เรือขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่เอง 
  

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
คูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญัในตลาดถ่านหินอินโดนีเซียยงัคงเป็นผู้ผลติถา่นหินรายใหญ่ในประเทศ เช่น PT Bumi 

Resources, PT Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT 
Golden Energy Mines เป็นต้น และคูแ่ขง่ขนัรายเลก็อกีเป็นจ านวนมาก ผู้ผลติที่มีเหมืองถา่นหินจะมีความ
ได้เปรียบเพราะสามารถเสนอขายให้กบัโรงไฟฟา้ของรัฐบาลซึง่เป็นผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ได้ เพราะต้องมี
ปริมาณส ารองถ่านหินท่ีเพียงพอครอบคลมุระยะเวลาสง่มอบถา่นหิน การแขง่ขนัราคาจะไมรุ่นแรงมากนกั
เพราะมกัจะใช้ราคาอ้างอิงที่รัฐบาลก าหนด 
คูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญัในตลาดโลกนอกจากจะเป็นผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซียด้วยกนัเองแล้ว ยงัมีผู้ ค้าและ
ผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลยี แอฟริกาใต้ รัสเซีย โคลอมเบีย และสหรัฐอเมริกา ทีม่ีอยูเ่ป็นจ านวน
มาก โดยในปี 2560 นีไ้ด้มผีู้ ค้าถ่านหินระดบัโลกน าถา่นหินจากโคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา เข้ามา
จ าหนา่ยในเอเชียมากขึน้เพราะราคาถ่านหินในเอเชียปรับตวัขึน้ไปสงูมากและปริมาณถ่านหินท่ีผลติใน
เอเชียเองไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 
  

นโยบายด้านราคา 
ราคาจ าหนา่ยถา่นหินจะองิกบัราคาถา่นหินในตลาดโลกในช่วงที่มกีารเสนอขาย  โดยจะมกีารปรับราคา
ถ่านหินไปตามคณุภาพถ่านหินท่ีจะจ าหนา่ยจริง และจะต้องไมต่ ่ากวา่ราคาขัน้ต า่ที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
ก าหนด ถ่านหินคณุภาพดีจะเสนอขายไปยงัตลาดทีใ่ห้ราคาสว่นเพิ่มจากราคาอ้างองิ ในขณะที่ถ่านหิน
คณุภาพต ่าจะมีสว่นลดตามคณุภาพจริงของถ่านหินท่ีจ าหนา่ย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มการสดัสว่นการ
จ าหนา่ยถา่นหินแบบราคาเปลีย่นแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรียกวา่ Index Link ให้มากขึน้เพื่อให้
สะท้อนราคาในตลาดโลกมากขึน้ สว่นการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะใช้ราคาอ้างอิงทีก่ าหนดโดย
รัฐบาลเป็นหลกั 
 

ลักษณะของลกูค้า 
บริษัทฯ จ าหนา่ยถา่นหินกวา่ร้อยละ 80 ให้กบัโรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั จีน อินเดยี 
ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และในยโุรป ซึง่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะท าสญัญาขายไฟฟา้
ให้กบัรัฐบาลในแตล่ะประเทศจงึต้องการผู้ขายถ่านหินที่มคีวามนา่เช่ือถือและมีความมัน่คงในการสง่มอบ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จ าหนา่ยถ่านหินให้กบัอตุสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น ปนูซีเมนต์  ปิโตรเคมี กระดาษ 
พลาสติกและเคมีภณัฑ์ เป็นต้น ลกูค้าในกลุม่นีจ้ะซือ้ถา่นหินในปริมาณที่น้อยกวา่กลุม่โรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ 
โดยทัว่ไปจะเป็นการท าสญัญาซือ้ถ่านหินระยะสัน้กบัผู้ผลติหรือผู้ ค้าถา่นหิน บางสว่นจะซือ้ในตลาดจร 
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การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การจ าหนา่ยถ่านหินในตา่งประเทศจะด าเนินการโดย BMS Coal Sales Pte Ltd.  ซึง่เป็นบริษัทฯ ในเครือ
บ้านปทูี่จดัตัง้ขึน้ท่ีประเทศสงิคโปร์ โดยการจดัจ าหนา่ยถา่นหินสว่นใหญ่จะเป็นการจ าหนา่ยตรงไปยงัผู้ใช้
ปลายทางหรือผู้ ค้าถา่นหินในประเทศเปา้หมาย มีทัง้การเข้าประมลูและการเจรจากบัผู้ซือ้โดยตรง ในบาง
ประเทศบริษัทฯ เสนอขายถา่นหินผา่นบริษัทเพื่อการค้า (Trading Company) และให้บริษัทเพื่อการค้า
น าไปขายให้กบัผู้ใช้ปลายทางอีกทอดหนึง่ เพื่อเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายในด้านการตลาด 

 
1.3   ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 

 ถ่านหินสว่นใหญ่ที่บริษัท Centennial Coal Company Limited ผลตินัน้ถกูน าไปใช้ในโรงไฟฟา้ใน New 
South Wales ในขณะเดยีวกนัการสง่ออกไปยงัโรงไฟฟา้ในเอเชียยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนั 
Centennial เป็นผู้จดัสง่ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชือ้เพลงิที่ต้องใช้ในโรงไฟฟา้ถา่นหินขนาดใหญ่ใน 
Western Region การขายถ่านหินให้กบัโรงไฟฟา้เหลา่นีจ้ะท าภายใต้สญัญาระยะยาวที่มกีารก าหนด
ปริมาณถา่นหินและราคาซือ้ขายลว่งหน้า การท าสญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศที่ท ากบัโรงไฟฟา้ใน New 
South Wales  มีข้อดดีงันี ้
 ต าแหนง่ของเหมือง Centennial มีการเช่ือมตอ่ระบบขนสง่ถา่นหินเข้าไปยงัโรงไฟฟา้โดยตรง (มี

ลกัษณะเป็น mine-mouth) ท าให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนสง่โดยมีถนนและสายพาน
เฉพาะส าหรับการขนสง่ถา่นหินไปยงัโรงไฟฟา้ ซึง่ช่วยลดต้นทนุการขนสง่ของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถ่ิน 

 สญัญาเหลา่นีอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี  จงึช่วยจ ากดัความเสีย่งจากการเคลือ่นไหวของ 
อตัราแลกเปลีย่น 

 การจดัสง่ถา่นหินในประเทศเป็นธุรกิจที่ตอ่เนื่อง จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ซือ้ที่สว่นใหญ่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือดีในระยะยาว ให้แก่ Centennial ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง 

 ราคาถ่านหินเปลีย่นแปลงจากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางต้นทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน
ใหม่ๆ  ความไมแ่นน่อนของอปุทานใหม ่ และต้นทนุการผลติไฟฟา้จากถา่นหิน ที่ยงัถกูกวา่โดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชือ้เพลงิประเภทอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

 การเพิม่ขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานเคยเป็นข้อจ ากดัตอ่การสง่ออกถ่านหิน 
 โรงไฟฟา้ตา่งประเทศเห็นวา่การมีแหลง่ถา่นหินท่ีมัน่คงมีความส าคญั โดยมีโรงไฟฟา้ตา่งประเทศ

เข้ามาลงทนุในโครงการเหมืองถา่นหินในออสเตรเลยี เพื่อท าสญัญาระยะยาวโดยซือ้ถา่นหินที่
ราคาตลาด 

 ขัน้ตอนการอนมุตัิการท าเหมืองเร่ิมมีความยากขึน้ในช่วง 4 ถึง 5 ปีที่ผา่นมา ท าให้โครงการขยาย
หรือเพิ่มอปุทานถา่นหินเกิดขึน้ได้ยากยิ่งขึน้ ดงันัน้โรงไฟฟา้ในประเทศจงึอาจต้องซือ้ถา่นหินใน
ราคาที่สงูขึน้เพื่อให้แนใ่จวา่จะมถี่านหินส าหรับใช้ในการผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะการซือ้จากแหลง่
ถ่านหินปัจจบุนัให้มากที่สดุ รวมไปถึงการซือ้ถ่านหินจากแหลง่ผลติที่อยูใ่กล้กบัโรงไฟฟา้ 
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 อตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีมกีารออ่นคา่ลง (เมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ชดเชยกบัการปรับตวัลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก ท าให้การสง่ออก
ถ่านหินราคาไมล่ดลงในสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีจึงเป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่ช่วยเพิม่ความสามารถ
ในการแขง่ขนัของผู้ผลติถ่านหินในประเทศออสเตรเลยี 

 
ดงันัน้ความต้องการใช้พลงังานท่ีสงูขึน้บวกกบัความท้าทายในการจดัหาแหลง่พลงังานใหมท่ีเ่พิ่มมาก

ขึน้ จะท าให้แหลง่ถ่านหินท่ีมีอยูปั่จจบุนัมมีลูคา่มากขึน้ และจากปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการถ่านหินท่ีใช้เป็น
เชือ้เพลงิให้ความร้อนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เมื่อภาระผกูพนัภายใต้สญัญาในประเทศเร่ิมหมดลง 
Centennial จะยงัคงรักษาความส าคญัในการจดัสง่ถา่นหินให้แก่โรงไฟฟา้ในประเทศ เป็นหนึง่ใน
ยทุธศาสตร์หลกั 

 
1.4   ตลาดถ่านหินในประเทศไทย 

ตลาดถา่นหินในประเทศไทยในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2560 มปีริมาณการใช้ถ่านหินในภาคเอกชน
รวมประมาณ 19 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.34 ล้านตนัจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์เป็นกลุม่
ผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ที่สดุในประเทศ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณการใช้ถา่นหินประมาณ 
6.6 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.27 ล้านตนัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ใน
ประเทศมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากโครงการก่อสร้างภาครัฐ แตใ่นอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์มกีารแขง่ขนัสงู
มากเพราะมีก าลงัการผลติสว่นเกินมากท าให้ผู้ผลติให้ความส าคญักบัการลดต้นทนุโดยเฉพาะต้นทนุ
เชือ้เพลงิถ่านหิน ผู้ใช้ถ่านหินในกลุม่ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (Independent Power Producers: IPPs) เป็นกลุม่
ผู้ใช้ที่มีปริมาณการใช้ถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 
2560 มีปริมาณการใช้ถ่านหินรวม 5.01 ล้านตนั ลดลง 0.08 ล้านตนัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน  

กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small 
Power Producers : SPPs) มีปริมาณ
การใช้ถา่นหินในชว่ง 10 เดือนแรกของ
ปี 2560  ประมาณ 1.72 ล้านตนั ลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมาณ 
0.21 ล้านตนั การชะลอตวัการผลติ
ภาคอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องและการท่ี
ราคาถ่านหินปรับตวัขึน้อยา่งรวดเร็ว
ท าให้ผู้ผลติใช้ถ่านหินในสต๊อกและยืด
ระยะเวลาการน าเข้าออกไป 

ที่เหลอืเป็นการใช้ถ่านหินในอตุสาหกรรมอื่นๆ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิง่ทอ และอาหาร 
เป็นต้น รวมถงึถา่นหินท่ีน าเข้ามากองเก็บยงัคลงัสนิค้าของผู้ ค้าถ่านหิน ซึง่มีปริมาณรวมทัง้หมดประมาณ 
5.64 ล้านตนัในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.35 ล้านตนั จาก
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยและการสง่ออกท าให้ความต้องการใช้สนิค้าในกลุม่นีเ้พิม่ขึน้ ประกอบกบัการท่ี
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ผู้ ค้าถ่านหินต้องน าเข้าถา่นหินมาเตมิสต๊อกเพื่อรอการทยอยจ าหนา่ยให้ลกูค้าหลงัจากที่ได้ชะลอการน าเข้า
เมื่อปลายปีที่แล้ว ท าให้ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึน้ 

ลกัษณะตลาดถา่นหินในไทยแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้
1. กลุม่ผู้ใช้ถา่นหินรายใหญ่ที่มกีารท าสญัญาซือ้ขายถ่านหินระยะยาวกบัผู้ผลติถา่นหินใน

ตา่งประเทศ ผู้ซือ้ในกลุม่นีไ้ด้แก ่ กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (IPPs) ซึง่เป็นโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ กลุม่นีจ้ะท า
สญัญาซือ้ถา่นหินครอบคลมุปริมาณการใช้สว่นใหญ่ของโรงไฟฟา้ จะมีปริมาณเหลอืส าหรับซือ้ในตลาดจร
เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ ท าให้ไมม่กีารแขง่ขนัมาก ปริมาณถา่นหินในตลาดนีค้ิดเป็นประมาณ 25% ของ
ปริมาณถา่นหินทัง้หมดที่ค้าขายกนัในภาคเอกชน 

2. กลุม่ผู้ซือ้ถ่านหินขนาดกลางทีม่ีการซือ้ถา่นหินในตลาดจรหรือมีการท าสญัญาซือ้ขายถ่านหิน
ระยะสัน้กบัผู้ขายถ่านหินทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผู้ซือ้ในกลุม่นีไ้ด้แก่ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี อตุสาหกรรมกระดาษ รวมถงึกลุม่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPPs) ผู้ใช้ถ่านหินในกลุม่นี ้
จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้สม ่าเสมอ เป็นบริษัทท่ีมีความมัน่คง มีระบบการจดัซือ้ที่มี
มาตรฐาน โดยจะท าการซือ้ถา่นหินในแตล่ะครัง้ในปริมาณคอ่นข้างมากและสว่นใหญ่จะสามารถรับมอบ
ถ่านหินได้ครัง้ละล าเรือ ท าให้ผู้ประกอบการค้าถา่นหินรายใหญ่จากตา่งประเทศเข้ามาแขง่ขนัได้ ปริมาณ
ถ่านหินในตลาดนีม้ีประมาณ 45% ของปริมาณถ่านหินทัง้หมดทีค้่าขายกนัในภาคเอกชน 

3. กลุม่ผู้ซือ้ถ่านหินรายเลก็ ผู้ซือ้ในกลุม่นีไ้ด้แก่โรงงานขนาดเลก็ทีม่ปีริมาณการซือ้ตอ่ครัง้น้อยและมี
พืน้ท่ีกองเก็บถ่านหินน้อย ไมส่ามารถน าเข้าโดยตรงจากตา่งประเทศได้ ผู้ซือ้ถา่นหินในกลุม่นีม้ีเป็นจ านวน
มากและเป็นตลาดที่มีราคาสงู ผู้ขายถา่นหินให้กบัผู้ซือ้ในกลุม่นีจ้ะเป็นผู้ ค้าถา่นหินในประเทศเป็นหลกั
เพราะต้องมีที่กองเก็บถา่นหินและสง่มอบถา่นหินให้กบัผู้ซือ้ในลกัษณะทยอยสง่มอบ ตลาดนีจ้ะมีการ
แขง่ขนัสงูเพราะมีผู้ขายหลายราย ปริมาณถา่นหินในตลาดนีม้ีประมาณ 30% ของปริมาณถา่นหินทัง้หมดที่
ค้าขายกนัในภาคเอกชน 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

ตลาดถา่นหินในประเทศไทยมกีารแขง่ขนัสงูเพราะสว่นใหญ่เป็นถา่นหินน าเข้า ท าให้ผู้ขายสามารถหาถา่น
หินมาจ าหนา่ยได้งา่ย อีกทัง้ผู้ ค้าถ่านหินรายใหญ่จากตา่งประเทศได้ให้ความสนใจตลาดในประเทศไทย
มากขึน้เพราะมีขนาดตลาดที่คอ่นข้างใหญ่ ท าให้ผู้ ค้าถา่นหินรายใหญ่จากตา่งประเทศเข้ามาเสนอราคา
แขง่ขนักบัผู้ ค้าถา่นหินในประเทศมากขึน้ การแขง่ขนัจงึมีความรุนแรงขึน้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยทุธ์การ
แขง่ขนัหลกัๆ ดงันี ้

 ความม่ันคงและความน่าเชื่อถอืในการส่งมอบ 

บริษัทฯ มีแหลง่ถ่านหินของบริษัทฯ เองในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลยีที่มีปริมาณส ารองมาก
เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าในระยะยาวได้ อกีทัง้ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาบริษัทฯ 
ได้แสดงให้ลกูค้าเห็นวา่บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่พนัธะสญัญาตา่งๆ ทีม่ีตอ่ลกูค้าทัง้ในเร่ืองการสง่
มอบสนิค้าที่ตรงตามข้อตกลงทัง้ปริมาณ คณุภาพ และระยะเวลาสง่มอบ ท าให้บริษัทฯ ได้รับความ
ไว้วางใจจากลกูค้าในด้านของความมัน่คงในการสง่มอบ 
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 ความสม ่าเสมอของคุณภาพ 

การท่ีบริษัทฯ มีแหลง่ผลติถา่นหินของตนเองท าให้สามารถควบคมุคณุภาพถา่นหินได้ ท าให้สร้างความ
มัน่ใจให้ลกูค้าได้วา่บริษัทฯ จะสามารถสง่มอบถ่านหินตามคณุภาพท่ีตกลงกนัไว้ได้ในระยะยาว 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการซือ้ถา่นหินจากแหลง่ผลติภายนอกเพือ่น ามาช่วยปรับปรุงคณุภาพถ่านหิน
ให้มีความสม ่าเสมอและตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้า 

 ระบบบริหารคุณภาพและคลังสินค้า (Coal Distribution Center) 

บริษัทฯ ยงัคงใช้คลงัสนิค้าทัง้ 2 แหง่ของบริษัทฯ เป็นศนูย์กระจายถ่านหินให้กบัลกูค้า โดยเน้นในเร่ือง
ของระบบการบริหารคลงัสนิค้าทีม่ีประสทิธิภาพและการปอ้งกนัผลกระทบสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ได้มี
การพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อควบคมุการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของการรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมเป็น
ประจ า พร้อมทัง้ดแูลเร่ืองผลกระทบตอ่ชมุชนในบริเวณใกล้เคยีง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าวา่
บริษัทฯ สามารถสอ่งมอบถ่านหินจากคลงัสนิค้าของบริษัทฯ ให้กบัลกูค้าได้อยา่งยัง่ยืน 

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

นอกจากผู้ประกอบการค้าถ่านหินในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการค้าถ่านหินจากตา่งประเทศได้ให้
ความส าคญักบัตลาดถา่นหินในประเทศไทยมากขึน้ โดยได้เข้ามาเสนอราคาถ่านหินแขง่ขนักบั
ผู้ประกอบการในประเทศมากขึน้ คูแ่ขง่ที่เป็นผู้ประกอบการค้าถา่นหินในประเทศที่ส าคญัในปี 2560 เชน่ 
บริษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จ ากดั บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น เพิล จ ากดั บริษัท ซิงเฮงเสง็ จ ากดั เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีผู้ ค้าถ่านหินรายเลก็อกี
เป็นจ านวนมากที่สามารถจดัหาถ่านหินเข้ามาจ าหนา่ยได้ง่ายเพราะเป็นลกัษณะซือ้มาขายไป ส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าถา่นหินจากตา่งประเทศ เช่น Rio Tinto, Glencore, PT Swiss Singapore, AVRA และ
ผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซีย เป็นต้น จะมคีวามได้เปรียบในเร่ืองการจดัหาถา่นหินและเรือเดินสมทุรเพราะมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ผลติถา่นหินและตวัแทนเรือเดินสมทุรที่กว้างขวางกวา่ ท าให้สามารถแขง่ขนัในตลาดผู้ซือ้
รายใหญ่และผู้ซือ้ที่สามารถรับมอบถ่านหินได้ครัง้ละล าเรือได้ โดยเฉพาะในชว่งที่ราคาถ่านหินมีความผนั
ผวนสงู 

 

นโยบายด้านราคา 
ราคาจ าหนา่ยถา่นหินของบริษัทฯ จะอิงกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกในขณะท่ีมีการเสนอราคา ทัง้นีจ้ะ
ขึน้กบัปริมาณการซือ้ ข้อก าหนดด้านคณุภาพ และเง่ือนไขอื่นๆ ที่ตกลงกบัลกูค้า โดยจะมีทัง้แบบราคาคงที ่
(Fixed Price) และราคาที่ปรับตามราคาถา่นหินในตลาดโลก (Index Link) โดยใช้ราคาตลาดโลกในช่วงที่มี
การสง่มอบเป็นตวัอ้างอิง แบบราคาคงที่จะใช้กบัการขายระยะสัน้ท่ีมีการสง่มอบถา่นหินหลงัจากตกลง
ราคากนัไมน่านนกั สว่นแบบ Index Link จะใช้กบัการขายที่มีระยะเวลาการสง่มอบนานขึน้ 
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ลักษณะของลกูค้า 
ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นโรงงานขนาดใหญ่ใน อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมผลติ
กระแสไฟฟา้และไอน า้ อตุสาหกรรมกระดาษ และอตุสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีความมัน่คงและมี
ความต้องการใช้ถ่านหินสม า่เสมอตลอดทัง้ปี การซือ้ถา่นหินสว่นใหญ่จะมกีารท าสญัญาซือ้ขาย มีการ
ก าหนดคณุภาพและปริมาณการสง่มอบถ่านหินท่ีแน่นอน บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาซือ้ขายถา่นหินกบั
ลกูค้าบางรายในลกัษณะทยอยสง่มอบจากคลงัสนิค้าของบริษัทฯ เพื่อช่วยบริหารการกองเก็บ ลดภาระการ
สต๊อกสนิค้าของลกูค้า 

 
 

2.  การตลาดธุรกิจไฟฟ้า 
2.1  โรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย  

 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมาประเทศไทยมีการตื่นตวัในเร่ืองความส าคญัของสิง่แวดล้อมโดยมีการปรับปรุง
กฎหมายและมาตรฐานตา่งๆ ให้สงูขึน้ ตลอดจนมีการตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่
ประเทศ  ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมและการยอมรับของชมุชนเป็นหลกั ตลอดจน
ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มกีารลงทนุในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพโรงไฟฟา้และบ ารุงรักษาอปุกรณ์เพื่อลดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมและการท าความเข้าใจกบัชมุชนในพืน้ท่ี สง่ผลให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่น
ระดบัท่ีด ี
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตา่งๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับข้อเสนอ เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย และความต้องการใช้ไฟฟา้ของประเทศ โดยค านงึถึงต้นทนุของแตล่ะประเภทเชือ้เพลงิ 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมถงึปริมาณพลงังานส ารองของประเทศ ซึง่รวมถึงการพฒันาโครงการใน
พืน้ท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้รายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
และ บริษัท บีกริม จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
 

2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กลา่วคือ ในช่วงฤดหูนาวที่มคีวามต้องการไอน า้และไอร้อนสงู 
บริษัทฯ จะผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ ไอน า้และไอร้อนอยา่งเต็มที่ และ เน้นการบริหารประสทิธิภาพของการ
ผลติเพื่อให้มีต้นทนุการผลติต า่ แตอ่ยา่งไรก็ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผลกระทบตอ่ราคา
ถ่านหินในประเทศ โดยในปี 2560 ราคาถา่นหินภายในประเทศจีนในชว่งคร่ึงปีแรกยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า แต่
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ปรับตวัสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัในช่วงคร่ึงปีหลงั จงึท าให้ราคาเฉลีย่ทัง้ปีปรับตวัสงูขึน้ใกล้เคียงกบัราคา
สงูสดุในรอบ 4 ปีที่ผา่นมา แม้วา่รัฐบาลได้ประกาศปรับราคาคา่ไฟในเดือนกรกฎาคม 2560 แตก็่ยงัไม่
สามารถสะท้อนราคาต้นทนุถ่านหินที่เพิ่มขึน้ จึงสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  อยา่งไรก็ดี
บริษัทฯ ยงัคงความสามารถท าก าไรได้จากการด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารประสทิธิภาพและการ
ควบคมุต้นทนุอยา่งรัดกมุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนในการขยายก าลงัการผลติไฟฟา้เพื่อตอบสนองตอ่
ความต้องการไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถ่ินนัน้  
ในปี 2560 รัฐบาลจีนได้เพิม่ความเข้มงวดเก่ียวกบันโยบายสิง่แวดล้อม และการควบคมุมลภาวะ โดยใน
เดือนตลุาคมที่ผา่นมา ทางรัฐบาลจีนได้เร่ิมแผนการลดปริมาณมลพิษฝุ่ นละออง (PM)  ในช่วงฤดหูนาวที่
ร้อยละ 15 เทียบกบัปีก่อน ในพืน้ท่ีที่มีการเผาไหม้ถ่านหินสงู และจ ากดัการใช้ถ่านหินเชือ้เพลงิหลกัใน
โรงงานอตุสาหกรรม ทัง้นีไ้มไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถการผลติโดยรวมของบริษัทฯ เนื่องจาก
กระบวณการผลติของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมปัจจบุนัอยูแ่ล้ว รวมถงึมีแผนปรับปรุงและ
เพิ่มอปุกรณ์ควบคมุสิง่แวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมใหมท่ีจ่ะบงัคบัใช้อกีด้วย 
ส าหรับโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์นัน้ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

(1.) อตัราคา่ไฟฟา้ที่คิด ณ จดุเช่ือมตอ่เครือขา่ยเช่ือมโยงไฟฟา้ (On-grid tariff) และ  
(2.) เงินสนบัสนนุจากรัฐบาล (On-grid subsidy)  

นอกจากนีใ้นบางพืน้ท่ียงัได้รับเงินสนบัสนนุเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้องถ่ิน (Local subsidy) โดยคา่ไฟฟา้ที่คิด 
ณ จดุเช่ือมตอ่เครือขา่ยเช่ือมโยงไฟฟา้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคา่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อน
ร่วมทัว่ไป ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแหง่ชาตจีิน (National Development and Reform 
Comission “NDRC”) โดยจะถกูปรับตามราคาถา่นหิน เนื่องจากบางครัง้คา่ไฟฟา้ที่คดิ ณ จดุเช่ือมตอ่
เครือขา่ยเช่ือมโยงไฟฟา้มีการเปลีย่นแปลง สง่ผลให้เงินสนบัสนนุจะถกูปรับตามด้วยเพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ผลติ
ไฟฟา้จะได้รับคา่ไฟฟา้ในระดบัท่ีคอ่นข้างคงที่ (Feed-in Tariff) 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมและพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล โดยธุรกิจไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟา้ทัว่ๆ ไป 
และควบคมุมลภาวะได้ดีกวา่ ท าให้ได้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ประกอบด้วย การได้การประกนัการขายไฟฟา้
ให้กบัการไฟฟา้ท้องถ่ิน  ได้รับสทิธิพิเศษในการเป็นผู้ผลติและสง่ไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีที่ได้รับ
อนญุาตแตเ่พียงผู้ เดยีว และได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ในขณะท่ีโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์
ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล ซึง่เป็นไปตามนโยบายการเพิม่สดัสว่นไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน 
(Renewable Energy) ตามแผนการก าหนดสดัสว่นพลงังาน (Energy mix) ที่เหมาะสม ทัง้นีปั้จจยัส าคญัที่
สามารถน ามาใช้ก าหนดกลยทุธ์แขง่ขนั มีดงันี ้ 

 
 คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า   
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มีความพร้อมและความมัน่คงในการผลติ

และจ าหน่ายของทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้อนในฤดหูนาวให้กับลกูค้า ตลอดจนการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้าบน
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พืน้ฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจาก
ลกูค้า ในขณะเดียวกนัได้มีการท าสญัญากบัลกูค้าอตุสาหกรรมไอน า้ท าให้สามารถปรับราคาไอน า้ได้ 
หากค่าเชือ้เพลิงเพิ่มสูงขึน้กว่าราคาที่ก าหนดไว้ในสญัญา ท าให้บริษัทฯสามารถลดภาระในเร่ือง
ต้นทนุของคา่เชือ้เพลงิที่สงูขึน้ได้ 
 การบริหารต้นทนุ   
 บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทนุเชือ้เพลิงถ่านหิน โดย

มีกลยทุธ์การจดัซือ้และส ารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และส ารองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่
ราคาสงูตลอดจนการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติเพื่อลดต้นทนุการผลติ 

 ความพร้อมในการปรับตวัสงู 
 เนื่องจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีการ

ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือ
สถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ เช่น 
โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติง้ มีการผลิตน า้หลอ่เย็น (Chilled water) เพื่อจ าหน่ายในฤดรู้อนได้อีกด้วย 
เป็นผลให้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจ าหน่ายทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็น
ตามปัจจยัต่างๆ เช่น ตามปริมาณการผลิตไอน า้ที่เพิ่มขึน้ หรือเครือข่ายเช่ือมโยงไฟฟ้าต้องการการ
จ่ายไฟฟา้เพิ่มเติม 

 การดแูลและบ ารุงรักษาระบบอปุกรณ์ตา่งๆ ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพฒันาศนูย์ข้อมลู (O&M Data Center) เพื่อใช้ในการบริหารการด าเนินงานและ

ซอ่มบ ารุง 

 การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน  
 บริษัทฯ สร้างความสมัพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเป็นพันธมิตรที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกนัในการให้บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน (ไฟฟา้และไอน า้) ให้กบัชมุชนท้องถ่ิน สร้าง
ความน่าเช่ือถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่
ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนวา่เป็นบริษัทตวัอย่างในท้องถ่ิน แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอก บริษัทฯ ยงัคงได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการท้องถ่ินได้อย่างเต็มที่ เช่น การ
ให้เงินสนบัสนนุหรืออนมุตัิให้ขึน้ราคาไอน า้ เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสงูขึน้มาก   

 ความชดัเจนของนโยบายพลงังานของประเทศในการสนบัสนนุพลงังานหมนุเวียน 
การบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ และการก าหนดนโยบายทางพลงังานที่มีความชดัเจน 
ท าให้มีความเสีย่งในการลงทนุต ่า เนื่องจากมีการก าหนดมาตรฐานส าหรับราคาพลงังานหมนุเวยีน และ
โครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอัตรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุ
โครงการ  พร้อมด้วยการให้เงินอดุหนนุส าหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ตัง้แตปี่ 2556 เป็น
ต้นมา  นอกจากนีรั้ฐบาลจีนยงัมีนโยบายจดัตัง้ การทดลองซือ้ขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) 
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เพื่อรองรับโนบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนบัสนนุการลงทนุในพลงังาน
หมนุเวียนมากขึน้  

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื่นๆ 
 

 
2.3  ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสาฯ) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64)  BPP ถือ
หุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (HPC) และ บริษัท Phu Fai Mining Company Limited 
(PFMC) ในสดัสว่นร้อยละ 40 และ 37.50 ตามล าดบั   มีก าลงัการผลติไฟฟา้ตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้สิน้ 
751 เมกะวตัต์ ซึง่จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาว
ประเภท IPP  และจ าหนา่ยไฟฟา้บางสว่นให้กบั สปป.ลาว ในปี 2559 โรงไฟฟา้หงสาได้เปิดด าเนนิการเชิง
พาณิชย์แล้วทัง้หมด 3 หนว่ยการผลติ 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนจากโรงไฟฟา้หงสา บริษัทฯ จึงได้มุง่เน้นด้านการ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนในพืน้ที่ควบคู่ไปกบัพฒันามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน
เหลา่นัน้ ซึ่งมาตรการดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเร่ิมแผนงานในการพฒันาชมุชนตา่งๆ 
เช่น การพฒันาสาธารณปูโภค น า้ประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชุมชนบางสว่นพร้อมกบัการสร้างที่อยู่
อาศยัใหมท่ดแทนในท่ีเหมาะสม และสง่เสริมการพฒันาอาชีพ เป็นต้น 
ในปี 2560 บริษัทฯ มกีารลงทนุในสว่นงานตา่งๆ เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพและเพิ่มศกัยภาพความพร้อม
ของโรงไฟฟา้ในการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ นอกจากนีย้งัมีการเตรียมความพร้อมในการจดัหา
อปุกรณ์ในการซอ่มบ ารุง และ บ ารุงรักษาอปุกรณ์ 
  
คูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญั 
 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศรายอื่นๆ 

 
2.4 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ผา่นบริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.64) บริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมกี าลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัสว่นการลงทนุท่ีเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วรวม 12.6 เมกะวตัต์ และโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันา 220.7  เมกะวตัต์  
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กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
บริษัทฯ เร่ิมลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบกบัศกึษาและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมินโอกาสการลงทนุและการพฒันาโครงการ ทัง้ด้านพนัธมิตร ทีมงาน และบคุลากร
ตา่งๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจน นอกจากนีก้าร
สนบัสนนุของรัฐบาล และการสง่เสริมการลงทนุของสถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถ
ขบัเคลือ่นธุรกิจได้อยา่งรวดเร็ว 
 ระยะเวลาพฒันาโครงการสัน้ 

บริษัทฯ  สามารถเร่ิมต้นด าเนินการผลติ จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืน
ทนุได้ในเวลาอนัสัน้กวา่โครงการโรงไฟฟา้ประเภทถ่านหิน  

 ความสามารถด้านการบริหารการลงทนุ 
บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการร่วมมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ การบริหารต้นทนุทาง
การเงินจากแหลง่เงินทนุตา่งๆ เพือ่ให้บรรลเุปา้หมายการลงทนุในระยะยาว  

 ความชดัเจนในนโยบายทางพลงังานของประเทศ 
การบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ และการก าหนดนโยบายทางพลงังานท่ีมีความชดัเจน 
ท าให้มคีวามเสีย่งในการลงทนุต า่ เนื่องจากมกีารก าหนดโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff 
(FIT) ด้วยรูปแบบอตัรารับซือ้ไฟฟา้คงทีต่ลอดอายโุครงการ  
 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

 
3.  การตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

  ประเทศสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอยา่งมาก โดยในปี 2560 นัน้ก๊าซธรรมชาตถืิอเป็น
เชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟา้ของสหรัฐ นอกจากนีค้วามต้องการก๊าซธรรมชาติโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้
อยา่งตอ่เนื่องอยา่งมีนยัส าคญัภายในอกีสามปีข้างหน้าจากการเพิ่มขึน้ของความต้องการในธุรกิจผลติไฟฟา้ การ
สง่ออกก๊าซไปประเทศเม็กซิโก และการสง่ออกก๊าซสูต่ลาดโลกในรูปของก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural 
Gas หรือ LNG) 
  ในสว่นของอปุทานนัน้แหลง่ Marcellus และแหลง่ Utica จะเป็นแหลง่ผลติที่ส าคญัทัง้ในปัจจบุนัและ
อนาคตโดยคาดวา่ก๊าซที่ผลติจากแหลง่ดงักลา่วจะมีสดัสว่นถงึร้อยละ 40 ของก าลงัการผลติก๊าซธรรมชาติทัง้หมด
ของสหรัฐภายในอีก 5 ปีข้างหน้า 
  ส าหรับการลงทนุของบริษัทฯ ในปัจจบุนันัน้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลติได้จะถกูสง่ไปยงัระบบทอ่และขายในตลาด
ในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติของสหรัฐ โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจต้นน า้ (Upstream) เพือ่
ผลติก๊าซธรรมชาติเพื่อขายให้ผู้ รับซือ้เทา่นัน้    
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิ 
การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมถา่นหินในปี 2560 ถงึแม้จะมีความรุนแรงน้อยลงเนื่องจากอยูใ่นภาวะอปุทานตงึ

ตวั แตส่ว่นใหญ่จะเป็นตลาดถา่นหินคณุภาพดีที่มีคา่ความร้อนสงูเพราะมีแหลง่ผลติจ ากดั สว่นตลาดถ่านหินท่ีมี
คา่ความร้อนต ่าจะมกีารแขง่ขนัสงูเพราะมีปริมาณการผลติมากโดยเฉพาะจากอินโดนเีซยี ท าให้ราคาถ่านหิน
คณุภาพต ่ามีสว่นลดจากถ่านหินคณุภาพสงูมากขึน้ 

ภาพรวมความต้องการถ่านหินน าเข้าชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนในปีนีม้ีการเติบโตประมาณ 51 ล้านตนัหรือ
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.6 โดยมีปริมาณการน าเข้าประมาณ 964 ล้านตนั ร้อยละ 80 เป็นการน าเข้าของ
ทวีปเอเชีย มกีารน าเข้าประมาณ 775 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.0 

จีนมีการน าเข้าถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้
ความร้อนในปี 2560 ประมาณ 185 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 15 ล้านตนัหรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 15 ถึงแม้วา่รัฐบาลจีนพยายามควบคมุ
การน าเข้าก็ตาม การลดก าลงัการผลติมาก
เกินไปและความต้องการถา่นหินในฤดหูนาวที่สงู
มากกวา่ที่คาดการณ์ ท าให้การผลติถ่านหินใน
จีนไมเ่พียงพอตอ่การใช้งาน ท าให้ราคาถา่นหิน
ในจีนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วถงึแม้รัฐบาลพยายามจะเข้าแทรกแทรงและผอ่นคลายนโยบายการลดก าลงัการผลติ 
แตก็่ต้องใช้เวลากวา่ก าลงัผลติใหมจ่ะเข้าสูต่ลาด ท าให้รัฐาบาลจีนต้องยกเลกิการจ ากดัการน าเข้าในช่วงปลายปี
เพื่อให้มถี่านหินพอเพยีงใช้งานในช่วงฤดหูนาว จีนมีการน าเข้าถา่นหิน 2 ชนิดหลกั ขนิดแรกได้แก่ ลกิไนต์หรือถ่าน
หินคณุภาพต ่าซึง่สว่นมากจะน าเข้ามาจากอินโดนีเซีย ดงันัน้การแขง่ขนัในตลาดนีจ้งึเป็นการแขง่ขนัระหวา่ง
ผู้ผลติในอินโดนีเซียด้วยกนัเองเป็นสว่นใหญ่ ชนิดที่สองเป็นถา่นหินคณุภาพปานกลาง เป็นการแขง่ขนักนัระหวา่ง
ผู้ผลติในออสเตรเลยีและในอินโดนีเซยี  

อินเดียมีการน าเข้าถ่านหินในปีนีป้ระมาณ 137 ล้านตนั ลดลง 8 ล้านตนัหรือลดลงร้อยละ 5.6 เนื่องจากการ
ชะลอตวัทางเศรษฐกิจในชว่งไตรมาสแรก และนโยบายรัฐบาลทีต้่องการลดการน าเข้าถ่านหินลงโดยให้โรงไฟฟา้
ของรัฐบาลหนัไปใช้ถา่นหินที่ผลติในประเทศ แตโ่รงไฟฟา้เอกชนที่อยูช่ายฝ่ังทะเลยงัคงใช้ถา่นหินน าเข้าอยู ่ คาด
วา่การน าเข้าถ่านหินของอินเดยีได้ลงไปสูจ่ดุต า่สดุในปีนีเ้พราะโรงไฟฟา้ของรัฐบาลสว่นใหญ่ได้ลดการน าเข้าลง
หมดแล้ว   การเติบโตของการผลติไฟฟา้ภาคเอกชนนบัจากนีจ้ะท าให้การน าเข้าถา่นหินของอินเดียเติบโตขึน้   
ถ่านหินท่ีอินเดยีน าเข้าสว่นใหญ่เป็นถ่านหินคณุภาพต ่าจากอินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ ซึง่มกีารแขง่ขนัคอ่นข้าง
สงูเพราะมีปริมาณการผลติมาก 

เกาหลีการน าเข้าถา่นหินของเกาหลใีต้ในปีนีม้ีการเติบโตสงูมาก มีการน าเข้าเพิม่ขึน้ถงึ 16 ล้านตนัหรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.2 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการหยดุเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภยั และมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ถ่านหินใหม ่ ผู้ซือ้ถ่านหินหลกัในเกาหลใีต้ได้มีการซือ้ถา่นหินจากรัสเซีย 
โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา เพื่อลดการพึง่พาออสเตรเลยีลงและกระจายแหลง่จดัหาเชือ้เพลงิเพื่อ
เพิ่มความมัน่คง 
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ญี่ปุ่นตลาดถา่นหินในญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่จะเป็นถ่านหินคณุภาพสงูมกีารแขง่ขนัน้อย เพราะผู้ใช้ถา่นหินสว่น
ใหญ่ท าสญัญาซือ้ถา่นหินตัง้แตช่่วงต้นปีท าให้มีปริมาณเหลอืซือ้ในตลาดจรไมม่าก  สว่นใหญ่จะน าเข้ามาจาก
ออสเตรเลยี ในปีนีค้าดวา่จะมีปริมาณการน าเข้าประมาณ 136 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 4 ล้านตนั หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.2  

ไต้หวันมีการน าเข้าถา่นหินประมาณ 70 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 5 ล้านตนัหรือร้อยละ 7.3 เนื่องความต้องการไฟฟา้
ในประเทศเพิ่มสงูขึน้และโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์มีปัญหา ไต้หวนัได้เพิ่มการน าเข้าถา่นหินจากรัสเซีย แอฟริกาใต้ 
โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา เพราะอปุทานในเอเชียตงึตวั 

ตลาดถา่นหินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นตลาดทีม่ีการเติบโตสงูคาดวา่จะมีการเติบโตประมาณ 7 ล้าน
ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.2 จากปีก่อนหน้า ตลาดที่มีการเติบโตมากได้แกต่ลาดมาเลเซยี ฟิลปิปินส์และเวียตนาม 
สภาพตลาดมกีารแขง่ขนัสงูในตลาดถ่านหินคณุภาพต า่ แตค่วามรุนแรงในการแขง่ขนัลดลงจากปีก่อนหน้าเพราะ
อินโดนีเซียมีฝนตกตลอดปีเป็นอปุสรรคตอ่การผลติถา่นหิน 

ยุโรปมีความต้องการถ่านหินน าเข้า
ในตลาดยโุรปในปีนีค้าดวา่จะเตบิโต
ประมาณ 7 ล้านตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 
จากปีก่อนหน้า สเปนมีการน าเข้าถา่นหิน
เพิ่มขึน้มากที่สดุเนื่องจากการผลติไฟฟา้
จากเขื่อนท าได้น้อย โดยจะมกีารน าเข้า
ประมาณ 16.5 ล้านตนัในปีนี ้ เพิ่มขึน้ 5 
ล้านตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 46 ถ่านหิน
สว่นใหญ่น าเข้ามาจากโคลอมเบยี รัสเซีย
และอินโดนีเซีย 

ฝร่ังเศสมีการน าเข้าถ่านหินประมาณ 11.6 ล้านตนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า จากการหยดุ
เดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์และผลติไฟฟา้จากเขื่อนได้น้อยเพราะฝนตกน้อย โปแลนด์มีการน าเข้าถ่านหิน
เพิ่มขึน้เพราะการผลติถ่านหินภายในประเทศลดลง  ในขณะท่ีตรุกีมีการน าเข้าประมาณ 32.5 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 7 จากปีก่อนหน้า 

ตลาดยุโรปอยูใ่นภาวะอปุทานตงึตวัเช่นเดียวกบัตลาดเอเชียเพราะผู้ผลติถ่านหินท่ีเป็นผู้สง่ออกถา่นหิน
หลกัไปตลาดยโุรป ได้แก่ โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา ได้สง่ออกถ่านหินมาเอเชียมากขึน้ ท าให้ปริมาณถา่นหินท่ี
เข้าไปยงัตลาดยโุรปมีจ ากดั แตภ่าวะการแขง่ขนัในตลาดยโุรปมไีมม่ากนกัเพราะผู้ซือ้สว่นใหญ่ท าสญัญาซือ้ขาย
ถ่านหินไว้ลว่งหน้า ครอบคลมุปริมาณสว่นใหญ่ที่จะใช้ทัง้ปีท าให้ไมต้่องออกมาซือ้ในตลาดจรมากนกั 
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ด้านการสง่ออกถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในปี 2560 มีปริมาณการสง่ออกทัง้หมดประมาณ 962 
ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.9 ประเทศผู้สง่ออกถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนหลกัๆ ยงัคงมีเพียง 
6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนเีซีย ออสเตรเลยี รัสเซีย โคลอมเบยี แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา ครอบคลมุปริมาณการ
สง่ออกถึงร้อยละ 96 ของปริมาณการสง่ออกทัง้โลก ในปีนีส้ภาวะอากาศไมเ่อือ้อ านวยและการหยดุงานประท้วง
ของคนงานเหมืองท าให้หลายประเทศไมส่ามารถสง่ออกถา่นหินได้ตามเปา้หมาย แตถ่งึกระนัน้การสง่ออกก็
เติบโตสงูมาก 

อินโดนีเซียยงัคงเป็นประเทศผู้สง่ออก
ถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนรายใหญ่
ที่สดุของโลก มีปริมาณการสง่ออกถ่านหินใน
ปี 2560 ประมาณ 390 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 20 
ล้านตนัจากปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
5.3 การเพิ่มการน าเข้าถ่านหินของจีนท าให้
การสง่ออกของอินโดนีเซียกลบัมาเติบโตอกี
ครัง้หนึง่ ในขณะท่ีการผลติเพิม่ขึน้ได้ไมม่าก
นกัเนื่องจากฝนที่ตกหนกัเกือบตลอดทัง้ปีท า
ให้อปุทานตลาดตงึตวั การแขง่ขนัลดลง 

ออสเตรเลียยงัคงเป็นประเทศผู้สง่ออกถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนอนัดบัสองรองจากอินโดนีเซีย มี
ปริมาณการสง่ออกในปี 2560 ประมาณ 200 ล้านตนั ใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า ตลาดหลกัยงัคงเป็นญ่ีปนุ จีน 
เกาหลใีต้ และไต้หวนั การแขง่ขนัระหวา่งผู้ผลติในออสเตรเลยีไมรุ่นแรงเพราะการผลติถ่านหินในออสเตรเลยี
ได้รับผลกระทบจากไซโคลน Debbie ในช่วงคร่ึงปีแรก และได้รับผลกระทบจากการหยดุงานประท้วงของคนงาน
เหมืองในชว่งคร่ึงปีหลงั การไมส่ามารถเพิ่มการผลติและการสง่ออกได้เปิดโอกาสให้คูแ่ขง่ขนัจากโคลอมเบยี 
รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ขายถา่นหินเข้ามาในเอเชียมากขึน้ 

รัสเซียมีการสง่ออกถา่นหินไปยงัประเทศนอกกลุม่สมาชิกอดตีสหภาพโซเวยีต (Non-CIS Country) ในปี 
2560 เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 13.2 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะอปุทานตงึตวัในเอเชียในขณะที่ความต้องการ
ใช้ถา่นหินเพิ่มขึน้มาก การออ่นคา่ของคา่เงิน Rouble ของรัสเซีย ท าให้ถา่นหินจากรัสเซยีสามารถแขง่ขนัได้ใน
ตลาดโลก 

โคลอมเบีย การออกถ่านหินลดลงประมาณร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากฝนตกหนกั การท่ี
โคลอมเบียขายถา่นหินบางสว่นมาเอเชียมีสว่นช่วยท าให้อปุทานในตลาดยโุรปตงึตวัขึน้ และท าให้ราคาถา่นหิน
ในยโุรปปรับขึน้ตามราคาถา่นหินในเอเชีย 

 แอฟริกาใต้ การสง่ออกถ่านหินเพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาประมาณ 6 ล้านตนัหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.9 ทัง้ๆ ที่มี
ปัญหาแรงงานเหมืองหยดุงานประท้วง และสภาพอากาศไมด่ีรบกวนการขนถ่ายถ่านหินท่ีทา่เรือ Richards Bay 
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สหรัฐอเมริกาอาศยัภาวะอปุทานในตลาดโลกตงึตวัและราคาถา่นหินท่ีปรับตวัสงูขึน้ ท าให้สง่ถ่านหิน
ออกมาขายในเอเชียและยโุรปได้มากขึน้ 

ในช่วงต้นปี 2560 ผู้ใช้ถา่นหินใน
ญ่ีปุ่ นกบัผู้ผลติถ่านหินหลกัในออสเตรเลยี
ได้มีการตกลงราคาจ าหนา่ยถา่นหินตาม
สญัญาซือ้ขายถา่นหินระยะยาว  
(Australia-Japan Reference Price) 
ส าหรับการสง่มอบปี 2560 (เมษายน 
2560 ถึง มีนาคม 2561) ที่ 84.97 เหรียญ
สหรัฐตอ่ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 
37.9 หลงัจากตกลงราคาซือ้ขายกนัแล้ว 
ราคาถ่านหินในตลาดโลกได้ปรับตวัลดลงมาแตะจดุต ่าสดุในไตรมาส 2 ตามการลดลงของราคาถ่านหินใน
ประเทศจีน จากความต้องการถ่านหินท่ีลดลงตามฤดกูาลและการคาดหวงัการเพิ่มขึน้ของการผลติถ่านหินในจีน 
แตร่าคาถา่นหินมีการปรับตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วนบัจากปลายไตรมาส 2 เมื่อความต้องการถ่านหินในจีนเร่ิม
เพิ่มขึน้ในช่วงฤดรู้อนแตป่ริมาณการผลติถ่านหินยงัไมเ่พิ่มขึน้ เพราะมาตรการตรวจสอบความปลอดภยัเหมือง
ถ่านหินในจีน ท าให้การเพิม่ปริมาณการผลติท าได้ช้ากวา่ที่ตลาดคาดการณ์มาก ท าให้เกิดภาวะอปุทานตงึตวัขึน้ 
ประกอบกบัความต้องการถา่นหินของเอเชียเหนือส าหรับฤดหูนาวได้เพิ่มขึน้มาก ผลกัดนัให้ราคาถ่านหินตลาดจร
ที่ทา่เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) เพิ่มขึน้เกิน 100 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในชว่งปลายปี 

 แนวโน้มภาวะการแขง่ขนัในปี 2561 คาดวา่จะมคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะตลาดถ่านหินคณุภาพต ่า 
เพราะคาดวา่ปริมาณการผลติถ่านหินในจีนจะเพิ่มขึน้ และรัฐบาลจีนจะมีนบายในการลดการน าเข้าถา่นหินเพื่อ
ช่วยเหลอือตุสาหกรรมถ่านหินในประเทศตอ่ไปจนกวา่การปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมจะแล้วเสร็จ แตค่าดวา่
ปริมาณการน าเข้าถา่นหินของจีนนา่จะลดลงเพียง 5-10% จากปีก่อนหน้า ในขณะเดยีวกนัราคาถ่านหิน
ภายในประเทศจีนคาดวา่จะลดลงตามอปุทานท่ีเพิ่มขึน้     และจะผลกัดนัให้ราคาถา่นหินตลาดจรที่ทา่เรือนิวคาส
เซิลลดลงตาม แตค่าดวา่ความต้องการถ่านหินในเอเชียอื่นๆ จะเพิ่มขึน้มาชดเชยการลดลงของจีนและยโุรป ท าให้
ภาพรวมความต้องการถ่านหินน าเข้าของโลกยงัคงเติบโตอยู ่ ในด้านการผลติคาดวา่หลายประเทศจะท าได้ดีขึน้ 
แตต่ลาดถ่านหินคณุภาพสงูนา่จะยงัตงึตวัอยูเ่พราะมีแหลง่ผลติถา่นหินจ ากดั ราคาเฉลีย่ที่ทา่เรือนิวคาสเซิลในปี 
2561 มีความเป็นไปได้ที่จะทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ 90 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในขณะที่ถ่านหินคณุภาพต ่าจะมีการ
ผลติมากเกินความต้องการและกดดนัให้ราคาถ่านหินชนิดนีม้ีสว่นลดจากราคาถา่นหินคณุภาพสงูมากขึน้ 
การแขง่ขนัในตลาดยโุรปจะมีความรุนแรงลดลงเช่นกนัเพราะความต้องการถา่นหินโดยรวมคาดวา่จะลดลง มี
เพียงตรุกีที่จะมีความต้องการใช้ถ่านหินน าเข้าเพิ่มขึน้จากการเดนิเคร่ืองโรงไฟฟา้ใหม ่ ราคาถ่านหินในยโุรปก็มี
แนวโน้มลดลงตามตลาดเอเชีย อยา่งไรก็ตามคาดวา่นา่จะยงัคงมีถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียเข้ามา
ในตลาดเอเชียอยู ่ท าให้อปุทานสว่นเกินในตลาดยโุรปมีไมม่าก 
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2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิประเทศออสเตรเลีย 

 2.1 ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
 อปุสงค์หลกัของถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) ส าหรับการใช้ในประเทศ

ออสเตรเลยีคือใช้เป็นเชือ้เพลงิในธุรกิจผลติไฟฟา้ ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลยีจะอ้างองิตาม
ราคาตลาดโลก โดยจะเป็นราคาที่สะท้อนคณุภาพคา่พลงังานและคณุสมบตัิของถ่านหิน อปุสงค์และ
อปุทานในโลกอนัเป็นผลจากการเติบโตและการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลยีเป็นผู้
สง่ออกถ่านหินรายใหญ่จงึมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB    ซึง่เป็นราคา Spot Market จากทา่เรือนิว
คาสเซิล ประเทศออสเตรเลยี โดยไมร่วมคา่ขนสง่ทีเ่ก่ียวข้อง สว่นราคาซือ้ขายถา่นหินภายในประเทศจะ
ใช้การเจรจาระหวา่งบริษัทถ่านหินและลกูค้า โดยอาจใช้ราคาที่อ้างองิกบัราคาสง่ออก (Export Parity) 
อยา่งไรก็ตามหากวา่บริษัทตา่งๆ มีสญัญาขายถา่นหินให้ลกูค้าเป็นระยะยาว ราคาที่แตล่ะบริษัทได้รับ
จริงอาจตา่งไปจากราคาของตลาดโลก 

 อปุทานของถา่นหิน ทรัพยากรถา่นหินสามารถพบได้ทัว่ประเทศออสเตรเลยีโดย Queensland และ New 
South Wales มีทรัพยากรถา่นหินด า (Black Coal) ซึง่ประกอบด้วยถ่านซบับิทมูินสั ถ่านบิทมูินสั และ
ถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลยีมเีหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกวา่ 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่นชว่งพฒันามากกวา่ 35 
เหมืองประเทศออสเตรเลยีสง่ออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แตถ่า่นหินจาก
ประเทศออสเตรเลยีก็ถือได้วา่เป็นถ่านหินคณุภาพดีให้คา่ความร้อนสงู และมีซลัเฟอร์ต า่ 

 การเข้าถงึระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดเีป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผู้น าการสง่ออกถา่นหินของประเทศออสเตรเลยีโดย

โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับธุรกิจถา่นหินประกอบด้วยทา่เรือ ถนน สายพานล าเลยีง และทางรถไฟ ทัง้นี ้
เหมืองถ่านหินท่ีผลติมานานและตัง้อยูใ่กล้ชายฝ่ังจะมีระบบขนสง่ภายในประเทศที่พร้อมให้บริการ แต่
เหมืองถ่านหินท่ีค้นพบใหมอ่าจจะอยูใ่นแหลง่ที่หา่งไกลจากทา่เรือ และจะต้องมีโครงสร้างพืน้ฐาน
ส าหรับเคลือ่นย้ายถา่นหินมายงัทา่เรือ ประเทศออสเตรเลยีประสบปัญหาขีดจ ากดัในการสง่ออก ซึง่
รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างทา่เรือเพิ่มเติม และให้บริษัทตา่งๆ ร่วมถือหุ้น  

 หนึง่ในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพร้อมของระบบขนสง่ที่มี
ประสทิธิภาพ พร้อมที่จะสง่ถ่านหินให้กบัโรงไฟฟา้ในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานล าเลยีงทางบก ซึง่
ท าให้มคีา่ขนสง่ต ่า 

 สนิค้าทดแทน 

 จากการท่ีโรงไฟฟา้เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถา่นหินที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน 
(Thermal Coal) ในปัจจบุนัการค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิม่ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชัน้
หินดินดาน (Shale gas) ซึง่ท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถกูลง กอปรกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกามีระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลมุอยูแ่ล้ว ท าให้ผู้ผลติไฟฟา้หลายรายเพิ่มก าลงัการ
ผลติในโรงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ถา่นหิน แตเ่หตกุารณ์นีเ้กิดได้ก็ตอ่เมื่อก๊าซธรรมชาตทิี่พบมี
ปริมาณมากพอ มีระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติที่พร้อม แล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัต ่า ดงันัน้
ผลกระทบนีจ้ึงเป็นเพยีงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั นอกจากนี ้ การติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ 
(Solar roof top) เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลยี อาจสง่ผลให้ความต้องการไฟฟา้จาก National 
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Electricity Market (NEM) ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นสดัสว่นที่เลก็มากและไมม่ีนยัส าคญั เมื่อเทียบ
กบัความต้องการไฟฟา้ทัง้หมด 

 
2.2  ตลาดถ่านหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 
 ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศ Centennial ใช้การขนสง่ถา่นหินผา่นทา่เรือ Kembla และทา่เรือนวิคาสเซิล 

ในช่วงสองสามปีที่ผา่นมา ปัญหาความแออดัของทา่เรือที่ Newcastle เป็นปัญหาที่ผู้ผลติถา่นหิน
ออสเตรเลยีประสบอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ในเดือนกนัยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ทา่เรือสองทา่คือ ทา่เรือ Waratah Coal Services และทา่เรือ Newcastle Coal Infrastructure Group 
(NCIG) เห็นพ้องกบัโครงร่างข้อตกลงก าลงัการขนสง่ (“Capacity Framework Agreements”) ที่มีไว้
ส าหรับดแูลการขยายทา่เรือซึ่งมคีวามจ าเป็นมากขึน้เพื่อให้ทนัการเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ 

 ทา่เรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ท าการขยายก าลงัการขนสง่ออกจากเดิม 133 ล้านตนัตอ่
ปี เพิ่มขึน้เป็น 145 ล้านตนัตอ่ปี  

 ปัจจบุนั NCIG มีการขยายก าลงัการขนสง่ของทา่เรือ 66 ล้านตนัตอ่ปี ซึง่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตัง้แต่
เดือนมิถนุายน 2556 

 ทา่เรือ Kembla ถกูก่อสร้างขึน้เพื่อรองรับการสง่ออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้และภาค
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales ปัจจบุนัสามารถรองรับปริมาณถ่านหินส าหรับการสง่ออกประมาณ 
18 ล้านตนัตอ่ปี 

 

2.3 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิในประเทศไทย 
ความต้องการถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ี่ 18.98 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 

0.34 ล้านตนัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ถา่นหินน าเข้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณ 18.63 ล้าน
ตนั เพิ่มขึน้ 0.45 ล้านตนั จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นการเพิ่มขึน้ของการใช้ถา่นหินในอตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมกระดาษ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และผู้ใช้รายยอ่ย ในขณะที่การใช้ถ่านหินท่ีผลติใน
ประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณ 0.35 ล้านตนั ลดลง 0.11 ล้านตนั จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เพราะก าลงัการผลติถา่นหินมีจ ากดั 

ตลาดถา่นหินในประเทศไทยมีขนาดคอ่นข้างใหญ่ท าให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหินในระดบัโลกเข้ามาใน
ตลาดนีม้ากขึน้ การแขง่ขนัจงึมีความรุนแรงมาก ผู้ประกอบการระดบัโลกมีความได้เปรียบในเร่ืองแหลง่ถ่านหิน
เพราะมศีกัยภาพในการจดัหาถา่นหินได้จากหลายแหลง่ อีกทัง้ยงัสามารถเชา่เรือบรรทกุสนิค้าได้ในต้นทนุท่ีถกู
กวา่ท าให้มีศกัภาพในการแขง่ขนัมากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้ประการระดบัโลกจะมุง่เน้นไปท่ีลกูค้าขนาดใหญ่ที่
สามารถซือ้ถา่นหินได้ครัง้ละล าเรือ ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัขึน้ไปสงูมาก 
ท าให้ผู้ ค้าถ่านหินระดบัโลกสามารถจ าหนา่ยถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาให้กบัผู้ซือ้รายใหญ่ในประเทศได้ ตลาด
ลกูค้ารายยอ่ยจึงเป็นการแขง่ขนักนัของผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยผู้ที่มีสถานท่ีกองเก็บสนิค้าที่สามารถ
จ าหนา่ยถา่นหินในลกัษณะทยอยสง่มอบจะมีความได้เปรียบในตลาดนีเ้พราะลกูค้าไมม่ีพืน้ท่ีกองเก็บถ่านหิน
มากนกั  
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3. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้า 
3.1 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560   มีแนวโน้มการขยายตวัที่ดีขึน้   สญัญาณฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจทีเ่ร่ิมชดัเจนใน 
ไตรมาสที่ 4  รัฐบาลคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9  โดยภาคการสง่ออกและการทอ่งเที่ยว
ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในปีที่ผา่นมา รวมถึงการปรับตวัที่ดีขึน้ของภาคเอกชน ประกอบกบั
การลงทนุภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ตา่งๆ ซึง่จะสง่ผลตอ่การบริโภคที่ขยายตวัตอ่เนื่องในคร่ึงปีหลงั  โดยในปี 
2560 มีก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟา้อยูท่ี่ระดบั 42,433 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 2  ซึง่ความต้องการ
ไฟฟา้สงูสดุเกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดบั 28,578 เมกะวตัต์ สงูกวา่ความต้องการไฟฟา้สงูสดุของปี 2559  
ที่ระดบั 26,619 เมกะวตัต์ อยู ่1,959 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7  สบืเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ ดงันี ้ จากก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ 60 จากถ่านหินร้อยละ 18 จากพลงัน า้ร้อยละ 2 การน าเข้าไฟฟา้ร้อยละ 12 พลงังานหมนุเวียน
ร้อยละ 7.8 และจากน า้มนัร้อยละ 0.2    
(ที่มา: ข้อมลูของปี 2560 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน จากส านกังานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลงังาน – 
EPPO )   

 

 
3.2 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   

สปป.ลาว นัน้มีความแตกตา่งจากประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลา่วคือก าลงัการผลติไฟฟา้
ของสปป.ลาวทัง้หมดล้วนมาจากโรงไฟฟา้พลงัน า้เพียงอยา่งเดียวเนื่องจากไมม่ีแหลง่น า้มนัและก๊าซส ารอง ทัง้
ยงัมถี่านหินเป็นเชือ้เพลงิในปริมาณจ ากดั อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ดงักลา่วเปลีย่นไปนบัแตปี่ 2559 จากการ
เดินเคร่ืองเต็มพิกดัของโรงไฟฟา้หงสาที่เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินแหง่แรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ือง
แหลง่ถ่านหิน จงึยงัไมม่ีโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหวา่ง ปี 2559 ถงึปี 2563  โดยในปี 
2560 สปป.ลาว มีก าลงัการผลติติดตัง้รวมโดยประมาณ 6,700 เมกะวตัต์ อีกทัง้มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างจ านวน 5,800 เมกะวตัต์ และอยูร่ะหวา่งการศกึษาอีก 5,000 – 6,000 เมกะวตัต์ อยา่งไรก็ดี สปป.ลาว 
ยงัคงเป็นผู้สง่ออกกระแสไฟฟา้ทีส่ าคญัในภมูิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาว ได้ท าข้อตกลงสง่ออก
กระแสไฟฟา้ภายใต้ข้อตกลงระหวา่งประเทศ จ านวน 9,000 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศไทย 5,000 เมกะวตัต์ให้กบั
ประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศกมัพชูา 
(ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน -Department of Energy Business (DEB) เดือน ตลุาคม 2560) 
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3.3  สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในประเทศจีน มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี ้

 หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม  ร้อยละ 6.6 5 0.5 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟา้ของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ 3.5 2.6 -1.4 

อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 7.1 8.2 10.1 
ก าลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์ 1,793,979 1,677,123 1,549,389 

             ทีม่า : ส านกังานข้อมูลพลงังานแห่งชาติ สาธารณรฐัประชาชนจีน “National Energy Administration” (NEA) 
 

 

3.4 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 
การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในญ่ีปุ่ น มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี ้

 หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม* ร้อยละ 0.87 1.19 -1.20 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟา้ของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ 1.14 0.19 -1.90 

อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 2.76 4.97 5.95 
ก าลงัการผลติรวม** เมกะวตัต์ 275,480 268,082  287,477  

ทีม่า: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่ น “Ministry of Economy, Trade and Industry” (METI) 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

*อตัราการเจริญเตบิโตของการใช้ไฟฟ้าเป็นข้อมลูระหวา่งเดือนมกราคม ถงึ เดือนกนัยายน ปี 2560 
** ก าลงัการผลิตรวมของปี 2560 เป็นตวัเลขคาดการณ์ล่วงหน้า (ไม่รวมก าลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีหยดุ
ด าเนินการชัว่คราว 
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์ 
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลติภณัฑ์ 

1.  สถานท่ีตัง้ของเหมืองถา่นหิน โรงไฟฟา้ และแหลง่ก๊าซ 

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. โรงไฟฟา้บีแอลซีพี 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
1. โรงไฟฟา้หงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรีุ 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน เมืองถงัซาน 

มณฑลเหอเป่ย 
2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง 

มณฑลเหอเป่ย 
3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง เมอืงบินโจว  

มณฑลซานตง 
4. โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  มณฑลซานซ ี
5. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์จินซาน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
6. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮุย่เหนิง  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
 

โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น  
1. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์โอลมิเปีย ประกอบ

ไปด้วย 
1. โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ จงัหวดัอบิารากิ 
2. โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 จงัหวดัอิบารากิ 
3. โรงไฟฟา้โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ  
        จงัหวดักนุมะ 
4. โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 จงัหวดัโทชิงิ 
5. โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 จงัหวดัโทชิงิ  

2. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ 
3. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์อวาจิ จงัหวดัเฮียว

โงะ 
4. โครงการนาริไอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 
5. โครงการยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 
6. โครงการมกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
7. โครงการยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 
8. โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัมยิางิ 
9. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
10. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ 
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โรงไฟฟ้า 
7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์เฮ่าหยวน 

เมืองไทอนั มณฑลซานตง  
8. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮุย่เอิน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
9. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์เตอ๋หยวน  

เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง 
10. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ซงิหยู ๋ 

เมืองไทอนั มณฑลซานตง 
 
 
 

11. โครงการฮิโรชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา 
12. โครงการโอนามิ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
13. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 
 

 

แหล่งก๊าซ 

มลรัฐเพนซิลเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

1. แหล่ง Chaffee Corners JEA, Marcellus                           
2. แหล่ง NEPA Corners-1 JEA, Marcellus                           
3. แหล่ง NEPA Corners-2 JEA, Marcellus                           

4. แหล่ง NEPA Corners-3 JEA, Marcellus 

5. แหล่ง NEPA Corners-4 JEA, Marcellus 

5. แหล่ง NEPA Corners-5 JEA, Marcellus 
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แผนที่แสดงธุรกิจถ่านหนิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท 
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2.  ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติ  
 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติถ่านหินและปริมาณการผลติถ่านหินในชว่งปี 2558 –  2560 ดงันี ้

เหมืองถ่านหนิ หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2558 

เหมืองถ่านหิน Indominco*     

ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 

ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 13,013 15,487 13,858 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 86.75 103.25 88.95 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -15.97 16.08 -6.64 

เหมืองถ่านหิน Trubaindo*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 8,000 8,000 8,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 4,854 5,771 7,169 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 60.67 72.14 89.61 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -15.89 -19.50 -4.63 

เหมืองถ่านหิน Jorong*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 1,000 1,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 895 994 1,305 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 89.51 99.40 65.25 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -9.95 -23.83 -1.66 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 1,000 1,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 937 809 1,216 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 93.70 80.90 60.80 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 15.83 -33.47 -2.17 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Tandung Mayang*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั - - 2,500 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั - - 1,902 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ - - 76.00 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ - - -0.93 

เหมืองถ่านหิน Bharinto*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 3,000 3,000 3,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 2,385 2,556 2,527 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 79.49 85.20 84.23 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -6.70 1.15 -15.77 

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 12,318 12,361 13,040 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 82.41 82.41 86.93 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -0.35 -5.21 -14.30 

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

- เหมืองถ่านหนิ Kitadin Tandung Mayang ได้หยดุการผลติตัง้แตช่่วงต้นปี 2559 เน่ืองจากปริมาณส ารองถ่านหนิได้หมดลง 
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 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟา้และไอน า้ในช่วงปี 2558 –  2560 ดงันี ้ 
 

โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 123 123 123 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 70.10 69.26 75.41 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 509,598  503,547  512,990 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1.20 -1.84 -1.58 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,227,565 1,210,089  967,380  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 1.44 25.09 13.06 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 139  139   139  
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 71.60 72.35 68.18 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 419,738  424,121  411,801 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -1.03 2.99 25.87 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,405,050  1,358,687   1,263,550  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 3.41 7.53 21.76 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 173 127 127 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 65.30 63.33 65.15 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 566,984  550,167  531,164 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 3.06 3.58 1.65 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 3,253,796  2,932,658   2,770,554  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 10.95 5.85 8.95 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,434 1,434 1,434 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 85.96 96.75 95.45 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,091,687 10,932,315 10,784,308 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -7.69 1.35 -0.38 

โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,878 1,878 1,252 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 80.84 68.27 90.31 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 11,390,889 9,061,690 2,401,360 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 25.70 73.50 - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Jinshan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 28.95 28.95 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.60 14.38 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 39,567 2,059 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1821.66 - - 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Hui’en     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 19.70 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.61 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 19,118 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Huineng 1     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.43 10.43 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.45 14.56 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 13,201 835 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1,480.96 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Huineng 2     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 11.08 11.08 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.44 14.36 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 14,015 887 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1,480.05 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Haoyuan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 20 20 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.35 13.33 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 26,898 1,287 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1,989.98 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Deyuan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 51.64 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.82 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 56,949 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Xingyu 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.30 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.87 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 6,021 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.37 13.98 14.26 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,674 2,614 2,649 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.29 -1.32 -4.09 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2558 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.56 13.40 13.70 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,562 3,541 3,451 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 0.59 2.61 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 1) 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.25 13.90 4.27 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,985 2,929 122 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1.91 2300 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 2) 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.11 13.69 9.21 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,297 3,217 359 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.49 796 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Katashina) 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.14 14.78 14.00 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,856 3,004 2,717 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -4.93 10.56 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Hino 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 3.5 3.5 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 12.34 13.45 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 4,964 3,452 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 43.80 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Awaji 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 8 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.50 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 8,738 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 

หมายเหต:ุ - แหลง่ผลิตจากโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟา้ Luannan, Zhengding, Zouping,Jinshan, 
Huineng1,Huineng2, Haoyuan, Hui’en, Deyuan และ Xingyu )   ในประเทศไทย (โรงไฟฟา้บีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญ่ีปุ่ น ( โรงไฟฟา้ Olympia ทัง้ 5 โครงการ และโรงไฟฟา้ Hino 
และ Awaji)  



 

หน้า 77 

*  อตัราสว่นร้อยละของปริมาณพลงังานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคณูของขนาดก าลงัการผลติติดตัง้และจ านวน
ชัว่โมงทัง้หมดในหนึ่งปี 

** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และจา่ยไฟฟา้เข้าระบบ รวมถึงปริมาณจา่ยไฟฟา้ตรงให้อตุสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)  
  

3. วิธีการจดัหาวตัถดุิบ 

 บริษัทฯ ด าเนินการผลติถา่นหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีทัง้ 5 เหมือง ได้แก ่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) 
และเหมืองบารินโต (Bharinto)  ในประเทศออสเตรเลยีทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly  เหมอืง Charbon  
เหมือง Clarence  เหมือง Mandalong   และเหมือง Myuna และแหลง่ผลติถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
2 เหมือง ได้แก่  เหมืองเฮ่อปี ้(Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe) 

 ในการจดัหาแหลง่ถา่นหินเพิ่มเตมิ บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาเหมืองถา่นหินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการส ารวจแหลง่ถ่านหินท่ีมคีณุภาพดใีนประเทศอื่นๆ เพิ่มเตมิเพื่อให้ตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้า 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้หนว่ยงานจดัซือ้ถ่านหินขึน้มาเพื่อท าการซือ้ถา่นหินจากบริษัทอื่นมาจ าหนา่ยเพิ่มเติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเป็นการเพิม่ความมัน่คงในการสง่
มอบถ่านหินของบริษัทฯ 

4. การควบคมุคณุภาพวตัถดุิบและสนิค้าที่ผลติ 
 บริษัทฯ ได้ตกลงข้อก าหนดคณุสมบตัิของถา่นหินกบัลกูค้าแล้ว ข้อมลูคณุสมบตัิของถา่นหิน เชน่ คา่ความร้อน คา่

ก ามะถนั และคา่ความชืน้ เป็นต้น  จะถกูสง่ไปให้หนว่ยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลติให้ได้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ
ตามข้อก าหนด บริษัทฯ จะท าการสุม่ตรวจคณุภาพถ่านหินท่ีผลติในทกุๆ ขัน้ตอนการผลติตัง้แตท่ี่เหมืองจนถงึลาน
กองเก็บถ่านหินท่ีทา่เรือก่อนสง่มอบแก่ลกูค้า เพื่อให้แนใ่จวา่ถ่านหินท่ีเตรียมพร้อมสง่มอบให้ลกูค้ามคีณุสมบตัิตรง
ตามข้อตกลง และในการสง่มอบสนิค้าแตล่ะครัง้ต้องมีผู้ เช่ียวชาญภายนอกเข้ามาตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า
เพื่อให้ได้ตรงตามที่ลกูค้าต้องการ บริษัทฯ จึงได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบนัตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

 
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายขึน้กับผลิตภณัฑ์ เช่น กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็น
แบบเหมืองเปิด (Open pit mine) และแบบเหมืองปิด (Underground mine) กระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้จากที่ใช้
เชือ้เพลิงถ่านหินและพลงังานหมนุเวียน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ดงันี ้ 

 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้เพลงิ และไฟฟา้ รวมถึงก๊าซมีเทนที่อยูใ่นชัน้ถ่านหิน 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิทศัน์  ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง 
และธุรกิจไฟฟา้จากการใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้แผงโซลา่ร์  

 การทรุดตัวของชัน้ดิน (subsidence) จากการท าเหมืองใต้ดิน  และการชะล้างผิวหน้าดิน จาก
กระบวนการเปิดหน้าดินเพื่อขดุถ่านหิน 
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 การใช้น า้ในกระบวนการท าเหมือง การผลติไฟฟา้และไอน า้ และการผลติก๊าซธรรมชาติ 

 คุณภาพน า้ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : 
TSS) จากน า้ชะล้างในเหมือง อุณหภูมิของน า้หล่อเย็นโรงไฟฟ้า และความปนเปือ้นของน า้ใต้ดินใน
กระบวนการผลติก๊าซธรรมชาติ 

 คณุภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิดหน้าดิน การเก็บกอง และการขนสง่ถ่านหิน และ 
การปลดปล่อยอากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ 

 ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วยขยะทั่วไป (Non-hazardous waste) และขยะอันตราย 
(Hazardous waste) โดยเป็นขยะที่เกิดขึน้จากกระบวนการท าเหมือง ขยะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
เช่นการเกิดเถ้าหนกั (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) และวสัดอุนัตรายจากกระบวนการผลติแผงโซลา่ร์ 
และขยะจากกระบวนการผลติก๊าซธรรมชาติ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้ 
และข้อก าหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพน า้ คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กร และมีการน าไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกบัแตล่ะหนว่ย
การผลิต  รวมถึงมีการน าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยกุต์ใช้ในหน่วยธุรกิจตา่งๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในพืน้ที่ที่มีความ
เสี่ยงเร่ืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั บริษัทฯ ได้มีการจัดท ามาตรฐานขึน้มาใช้ส าหรับเฉพาะในพืน้ที่ 
คดัเลือกเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมีประสิทธิภาพสงู และติดตัง้ระบบเฝา้ระวงัคณุภาพต่อเนื่อง เช่น ระบบบ าบดัและเฝ้า
ระวงัคณุภาพน า้แบบต่อเนื่อง (real time)  ในประเทศออสเตรเลีย และการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศแบบต่อเนื่องใน
โรงไฟฟา้ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น  
 บริษัทฯ ด าเนินโครงการลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกบัการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดการใช้พลงังาน โดยตัง้เป้าหมายลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ 
ธุรกิจไฟฟา้ 15% ตอ่หนว่ยการผลติ โดยนบัจากปีฐานในปี 2555 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับทนุสนบัสนนุจากภาครัฐใน
ประเทศออสเตรเลียเพื่อการวิจยัและพฒันาระบบลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทน  (The 
Ventilation Air Methane Regenerative After Burner (VAM RAB®) ที่เหมืองแมนดาลอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลด
การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ราวร้อยละ 30 เมื่อเร่ิมการด าเนินการ 
 ผลการปฏิบตัิในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการและชุมชนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ส่วนประเทศออสเตรเลีย จากอุบตัิเหตกุารร่ัวไหลของหางแร่ในแม่น า้วแูลงแกมเบ บริษัทฯ ได้ท าความสะอาดและ
ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ่ายค่าปรับต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลยี และมีการก าหนดมาตรการเฝา้ระวงัอยา่งเข้มงวดอีกด้วย 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท าแผนการฟืน้ฟสูภาพเหมืองและงบประมาณในแตล่ะพืน้ท่ี เพื่อให้สามารถคืน
พืน้ท่ีที่สมบรูณ์ภายหลงัเสร็จสิน้การท าเหมือง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมีเปา้หมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลงัที่
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ด าเนินการปิดเหมืองในทกุพืน้ที่ของบริษัทฯ ทัง้นีไ้ด้เร่ิมประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ี
เหมืองบารินโต (Bharinto) โดยใช้ข้อมลูจากการส ารวจในปี 2558 พบวา่ผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเหมืองเร่ิมเข้าสูด้่านบวก เนือ่งจากการด าเนินงานได้ใช้มาตรการหลกีเลีย่ง (Avoidance) ฟืน้ฟ ู (Rehabilitation) 
และชดเชยนอกพืน้ท่ีเหมือง (Offset) อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลกระทบ
ดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด และจะขยายโครงการให้ครอบคลมุถึงการด าเนินงานในทกุพืน้ท่ีของบริษัทฯ 
  

2.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 

 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารความเสีย่งเพื่อจดัการความเสีย่งที่มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายของบริษัทฯ สูก่ารเป็นผู้น าด้านธุรกิจพลงังานแบบครบวงจร โดยลดโอกาสที่ความเสีย่งจะเกิดขึน้หรือลดผล
เสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ อนัจะน าไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทัง้นีก้ารบริหาร
ความเสีย่งทางธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารในทกุระดบัและการก ากบัดแูลของคณะกรรมการ
บริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee: RMC) ซึง่มีการจดัประชมุทกุไตรมาส เพื่อ
ติดตามความเสีย่งและผลการบริหารจดัการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง การประชมุของคณะกรรมการบริหารการเงิน 
(Financial Management Committee: FMC) เพื่อบริหารความเสีย่งด้านการเงินเป็นประจ าทกุเดอืน การประชมุ Commodity 
Risk Management Committee ทกุเดือน เพื่อบริหารจดัการความเสีย่งของราคาถา่นหินและน า้มนัซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัที่
กระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสีย่งแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น าระบบ
“การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ” (Business Continuty Management: BCM) มาใช้ในองค์กร โดยได้มีการจดัตัง้
คณะกรรมการบริหารความตอ่เนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuty Management Steering Committee) ซึง่มีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการจดัท าและทบทวนนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ รวมถงึแผนความตอ่เนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส าหรับเตรียมความพร้อมตอ่วิกฤตที่อาจเกิดขึน้ เพื่อไมใ่ห้สง่ผลเสยีหายหรือท า
ให้ธุรกิจหยดุชะงกัทัง้ตอ่บริษัทฯ ลกูค้า และผู้มีสว่นได้เสยี 

 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1.1) ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ 
ภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ ความไมส่มดลุของอปุสงค์และอปุทานพลงังาน การเปลีย่นแปลงของ

กฎระเบียบและข้อบงัคบั แนวโน้มการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไปอยา่งรวดเร็ว รวมถึงความ
คาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ ยงจาก
การก าหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี เพื่อก าหนดและทบทวนทิศทางและ
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับแผนกลยทุธ์
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการ
ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน รวมถึงเปรียบเทียบข้อมลูจาก
สถาบนัและแหลง่ที่เช่ือถือได้ และพฒันาเคร่ืองมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบ
การตดัสนิใจและเพื่อเป็นข้อมลูพิจารณาแนวทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 

 
1.2) ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการ

เติบโตในอนาคต 
  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวนโครงสร้าง

องค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการก าลงัคนและแผนพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนีม้ีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบคุลากรให้มีความรู้ความช านาญเพื่อก้าวเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป  
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  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาขึน้  โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรในทกุ
ประเทศที่อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จดัเตรียมไว้ส าหรับเงินเดือนพนกังาน พร้อมทัง้พฒันากรอบการ
อบรมและพฒันาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) ซึ่งระบุแนวทางการพฒันาพนกังานใน
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความสามารถของพนักงาน (Competency-based) เพื่อเป็นแนวทางให้การ
พัฒนาพนักงานในแต่ละระดับมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการด้านศักยภาพที่หลากหลายจากการ
ขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพพนกังานดงักลา่วประกอบไปด้วยรูปแบบการพฒันาที่
หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนรู้การท างานจริง (On the job training) เช่น การอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และการแบง่ปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น  

 
1.3)  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งด้านช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึง่สามารถสง่ผลกระทบที่
รวดเร็วและรุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินคา่เป็นตวัเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพฒันาที่
ยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ ความปลอดภยัใน
การท างาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและสงัคม การพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน การสร้างคุณค่าให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในทกุกลุม่ เช่น การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนักบัแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และผ่าน
การรับรองโดย CAC เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้ทราบถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ รวมถึง
การร่วมมือกับบุคคลภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์สงัคมด้วยการสนบัสนนุโครงการอนัเป็นประโยชน์ ทัง้ด้านชมุชน สิง่แวดล้อมและการ
พฒันาศกัยภาพของเยาวชน เช่น โครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม (Banpu Champions for Change)โครงการคา่ย
เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รวมถึงการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศที่เข้าไปด าเนินธุรกิจ ซึง่ถือเป็นภารกิจหลกัที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง  
 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลกัษณ์ให้สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร โดยการ
พฒันากลยทุธ์การสือ่สารเพื่อให้สามารถสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น จัดงานแถลงผลการด าเนินงานบริษัทฯ ประจ าไตรมาสแก่นกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ จัดให้มี
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการสื่อสารการ
ด าเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) การสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีกับชุมชน และการส ารวจทศันคติและความพึงพอใจของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงการท าแบบส ารวจความพอใจของลกูค้า การจดัท าแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานตอ่องค์กร เพื่อ
น าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ   
  
1.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณส ารองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ได้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีปริมาณส ารองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวนรวม 750.9 ล้านตัน แบ่งเป็นปริมาณส ารองถ่านหินของเหมืองในอินโดนีเซียจ านวน 
253.5 ล้านตนั จากเหมืองในออสเตรเลียจ านวน 334.5 ล้านตนั และจากเหมืองในจีนจ านวน 162.9 ล้านตนั ปริมาณ
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ส ารองถ่านหินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทที่ปรึกษาที่อิงตามมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The 
Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “2012 JORC Code” บริษัทฯ 
มีแผนในการตรวจสอบประเมินปริมาณส ารองถา่นหินในกรณีที่ปัจจยัเชิงพาณิชย์มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัและ
มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณส ารองถ่านหินที่มีอยู่ ปัจจัยเชิงพาณิชย์ดงักล่าวนีร้วมถึงแนวโน้มราคาถ่านหิน 
ปัจจัยด้านต้นทุน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณส ารองถ่านหินโดยการซือ้ถ่านหินจากพืน้ที่ใกล้เคียงเพื่อน ามาเข้าสู่กระบวนการผสมให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของลกูค้า รวมถึงการซือ้ขายในรูปแบบซือ้มาขายไป และศึกษาแผนการซือ้เหมืองแหล่งใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณ
ส ารองถ่านหินหรือเพื่อให้มีอายขุองเหมืองที่ยาวขึน้ 

 
1.5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ บริหารจดัการความเสี่ยงนีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูค่ารวมให้กบัองค์กรไม่
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพฒันาหรือเข้าซือ้ธุรกิจนัน้ โดยก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ตอน มี
คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องในแตล่ะด้านเพือ่
พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ 
ผลตอบแทนการลงทนุให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสีย่งของโครงการ รวมทัง้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวงัการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่
เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้บริษัทฯ มีการ
ติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทนุของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางด้านทรัพยากร การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน การจดัโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และให้การลงทนุในกิจการใหม่นัน้เป็นไปอยา่งราบร่ืนสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้
ผลตอบแทนตามแผนกลยทุธ์ที่วางไว้ ในปี 2560 บริษัทฯ เดินหน้าลงทนุใน 3 ธุรกิจด้านพลงังานสะอาดตามแผนกลยทุธ์ 
Banpu Greener & Smarter โดยมุ่งด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทนุ ได้แก่ การขยายก าลงัการผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศจีน การ
วางระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (one stop service) ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัในไทยของบริษัท 
บ้านปู อินฟินเนอร์จี จ ากัด (BPIN) ภายใต้แนวคิด Go Green Together รวมทัง้การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในซนัซีป 
กรุ๊ป ผู้น าด้านการให้บริการพลงังานสะอาดแบบครบวงจรรายใหญ่ในสาธารณรัฐสงิคโปร์ และการลงทนุเพิ่มในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเป็นแหลง่ที่ 6  

 

2. ความเสี่ยงทางการเงนิ          

2.1)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ ด าเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทัง้ที่ระดบั

บริษัทฯ และระดบักลุม่บริษัทฯ ที่ด าเนินธุรกิจในไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยการ บริหารกระแสเงินสดทัง้
รายได้กบัรายจ่ายที่เป็นเงินตราตา่งประเทศให้สอดคล้องกนั และการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าตาม
ประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย และการช าระหุ้นกู้  รวมทัง้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม  
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินบาทในสดัส่วนร้อยละ  25 หนีส้ินที่เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ในสดัสว่นร้อยละ 66 สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีในสดัสว่นร้อยละ 8 และที่เป็นสกลุเงินหยวนในสดัสว่น
ร้อยละ 1 รวมถึงการระดมเงินทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือแปลงเป็นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อใน
ตา่งประเทศ  

 
2.2)  ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร 

เพื่อลดความเสีย่งด้านภาษีอากร บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เสยีภาษีอากรอยา่งถกูต้องและภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จัดท าระเบียบปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเสียภาษีอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทนุอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในแตล่ะประเทศติดตามการเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชิด ทัง้ระดบั
รัฐบาลกลางและท้องถ่ิน รวมถึงวา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท้องถ่ิน เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะให้ข้อมลูทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจ าเป็นจะมีการจ้างที่ปรึกษาทางภาษีที่มีความเช่ียวชาญมาแสดง
ความเห็นและด าเนินการในข้อพิพาทดงักลา่ว 

    
2.3)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและน า้มัน 

จากสถานการณ์ปัจจุบนัที่ราคาถ่านหินและน า้มนัมีความผนัผวน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตัง้  Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินและน า้มนั และเข้าด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือประเภท
อนพุนัธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินลว่งหน้า (Coal Swap) และซือ้น า้มนัลว่งหน้า (Gas Oil Swap) เพื่อลดผลกระทบ
ในทางลบที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขายถ่านหินกับลูกค้าที่ท าสญัญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทัง้
พิจารณาสดัสว่นการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกบั
สภาวะตลาดในขณะนัน้ 

 

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) 
3.1)  ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน 
 3.1.1) ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า  
 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามก าหนดเวลา ตามคุณภาพ และตาม

ปริมาณที่สญัญากบัลกูค้าไว้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
- ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบวางแผนเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ เหมาะสมที่สุด  

(Optimization System) ซึ่งใช้มาตัง้แตปี่ 2555 ให้มีความทนัสมยั และสามารถยืดหยุ่นกบัสถานการณ์
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้  ส่งผลให้ระบบการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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- ขยายพืน้ที่คลังสินค้าและเพิ่มระบบล าเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่ท่าเรือบอนตัง 
(Bontang) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณถ่านหิน และการผสมถ่านหิน (Coal 
Blending) ให้ได้คณุภาพตรงกบัความต้องการของลกูค้า สอดรับกบัแผนการขายที่มีความหลากหลาย
มากขึน้ 

- ควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงัต ่าสดุ (Safety Stock) เพื่อลดความรุนแรงจากความไมแ่น่นอนของความ
ต้องการและสถานการณ์การผลติในแตล่ะช่วงเวลา 

- ปรับปรุงคณุภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางล าเลยีงขนสง่ถ่านหินอยา่งตอ่เนื่อง  
- ริเร่ิมโครงการระบบติดตามการขนสง่ทางเรือ (Tugboat Monitoring System: TMS) โดยติดตัง้เคร่ืองมอื

บอกพิกัด (GPS) ในเรือน าส่งสินค้า (Tugboat) เพื่อติดตามสถานะของเรือน าส่งสินค้าได้รวดเร็วและ
แม่นย ามากขึน้ และเก็บข้อมลูที่ได้จากระบบบอกพิกดั (GPS Tracking) เพื่อน ามาประมวลผลให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ปฏิบตัิงาน ส่งผลให้การบริหารงานและติดตามสถานะของการขนสง่ถ่านหิน
ทางเรือ (Barge) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้การขนส่ง
เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง และตรงตามเวลาที่ก าหนด 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยในการติดตามสภาพการปฏิบัติงานภายในเหมือง อาทิ โดรน 
(Drone) ส าหรับถ่ายภาพทางอากาศมาใช้ในการส ารวจสภาพพืน้ที่ของเหมือง  ถ่านหินที่อยูใ่นระหวา่ง
การผลติ (In-Pit Inventory) โดยปรับใช้ที่เหมืองโจร่ง (Jorong) เป็นท่ีแรกและวางแผนท่ีจะปรับใช้กบัทกุ
เหมืองที่อินโดนีเซียในล าดบัตอ่ไป  

 
3.1.2)  ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้ 

  เพื่อเพิ่มโอกาสในการท าก าไรของบริษัทฯ ต้นทนุเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อผลประกอบการทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาวของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งด้านต้นทนุ เพื่อให้
มัน่ใจว่าผลการด าเนินงานและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทนุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2560 
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสีย่งโดยการวิเคราะห์การใช้ต้นทนุในแต่ละกิจกรรมและวางแผนการจดัการ
กระบวนการผลติในภาพรวมให้มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพมากขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
- วางแผนล าดับการขุดถ่านหินเพื่อลดระยะทางในการขนดินและล าเลียงถ่านหินให้สัน้ที่สุด  และ

วางแผนการผลติเพื่อให้ปริมาณการกองถ่านหินอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
- ศกึษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีช่วยปรับปรุงต้นทนุให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ เช่น ศกึษาความเป็นไปได้ในการ

ปรับใช้ระบบสายพานล าเลียงไฟฟ้าทางบกเพื่อการล าเลียงขนส่งถ่านหิน (Electric Overland 
Conveyors System) ที่ เหมืองในอินโดนีเซีย ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมืองใต้ดินใน
อินโดนีเซีย เป็นต้น  

- ปรับปรุงระบบบดและล าเลียงวสัดุภายในบ่อเหมือง  (In-Pit Crushing and Conveying: IPCC) ใน
พืน้ที่การผลิตฝ่ังตะวนัออกของเหมืองอินโดมินโคอยา่งตอ่เนื่องเพื่อลดระยะทางล าเลียง โดยสามารถ
เพิ่มความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัร (Machine Availability) ได้สงูกวา่แผนท่ีวางไว้ 

- ลดต้นทนุการเช่าพืน้ท่ีเก็บสินค้าคงคลงัและล าเลยีงถ่านหินให้แก่ลกูค้าที่ทา่เรือเอกชน โดยใช้อปุกรณ์
การเก็บและขนถ่ายสินค้าแบบลอยกลางทะเล (Floating Storage and Loading Facility :FLF) ซึ่ง
สามารถช่วยให้การผสมถ่านหินทีม่ีคณุภาพแมน่ย ายิ่งขึน้ 
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- ลดต้นทนุค่าเชือ้เพลิงส าหรับการขนสง่ถ่านหินด้วยเรือลากจูง รวมถึงการเจรจาตอ่รองกบัคูค้่าในการ
ปรับโครงสร้างสญัญาวา่จ้างขนสง่ถ่านหินทางเรือ เพื่อให้สะท้อนต้นทนุคา่เชือ้เพลงิที่แท้จริง 

- วางแผนความต้องการเรือเพื่อใช้ขนสง่สินค้า (Barge Planning) ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และมี
การทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจวา่มีเรือขนสง่เพียงพอต่อความต้องการ และมีความยืดหยุน่
มากขึน้ตามการผลติและการขาย พร้อมทัง้ท าแผนการติดตามผลการด าเนินงานของการขนสง่ทางเรือ
ในแต่ละเดือน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจ านวนเรือ (Barge 
Utilization) ให้สงูขึน้ 

- จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแบบบูรณาการ  (Step Change Program) ในเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลยี 

 
3.1.3)  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของผู้รับเหมา 

   การด าเนินงานของผู้ รับเหมามีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการผลิตและผลประกอบการ
ของเหมืองถ่านหิน โดยความเสีย่งหลกั ได้แก่ ความเสีย่งที่ผู้ รับเหมาไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนอนั
เนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การติดตัง้และใช้เคร่ืองจกัรไม่เป็นไปตามก าหนด การซ่อมบ ารุงไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการท างานของผู้ รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหาศกัยภาพ
แรงงานทัง้เชิงประสทิธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ ได้บริหารความเสีย่งโดยมีขัน้ตอนการคดัเลอืกผู้ รับเหมา
ที่เหมาะสมก่อนการว่าจ้างผู้ รับเหมา มีการตรวจสอบประวตัิผลงาน คุณภาพและความน่าเช่ือถือของ
ผู้ รับเหมา และหลงัการว่าจ้างบริษัทฯ มีการติดตามการด าเนินงานของผู้ รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยผ่าน
ระบบบริหารผู้ รับเหมา (Contractor Management System: CMS) และปรับปรุงระบบบริหารผู้ รับเหมา
ในอินโดนีเซีย โดยใช้หลกัการให้ผลประโยชน์ตามผลการด าเนินงาน (Performance Incentive) เพิ่มเข้าไป
ในสญัญาของผู้ รับเหมา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัตัง้หนว่ยงานรับขดุขนดินและถ่านหินเป็นของ
ตนเอง เพื่อเพิ่มก าลงัการตอ่รองกบัผู้ รับเหมาภายนอก  

 

 3.2) ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า  
 3.2.1) ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟ้าหงสาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้
ระหว่างประเทศเพื่อจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว นอกจากนี ้
ราคาค่าไฟฟ้าที่มีความแน่นอน อนัเนื่องมาจากการมีข้อก าหนดราคาและข้อก าหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าซึ่งได้วาง
โครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชือ้เพลิง อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอตัราเงินเฟ้อตาม
เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ โรงไฟฟา้ดงักลา่วจึงมีความเสีย่งต ่าในเร่ืองการรับซือ้ไฟฟา้  
 ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในจีนไมม่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกบัธุรกิจไฟฟ้าในไทย ท าให้ธุรกิจไฟฟา้
ในจีนมีความเสี่ยงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็น
โรงไฟฟา้ที่มีประสทิธิภาพสงู จึงได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้รับสทิธิการจดัจ าหนา่ยแตผู่้ เดียวในการขาย
ไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตรวมทัง้ได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน 
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ตลอดจนได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีจ้ากนโยบายการเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเก่ียวกบัการรักษา
สิง่แวดล้อมของรัฐบาลจีน ท าให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่มีผลกระทบตอ่การด าเนินการของธุรกิจไฟฟา้
ในจีน บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ภายในโรงไฟฟา้และการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลจีน 

 
 3.2.2) ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน 

 โรงไฟฟา้บีแอลซีพีได้ท าสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากผู้ผลติถ่านหินราย
ใหญ่ที่มีความน่าเช่ือถือ โดยได้ก าหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดงันัน้ความเสี่ยงในการจดัหาถ่านหินที่มีคณุภาพ
ตามที่ต้องการนัน้อยู่ในระดับที่ต ่า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหิน
นอกเหนือจากสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวบ้างในบางช่วงเวลา เช่น ในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบถ่าน
หินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์สดุวิสยั เช่น เหตุการณ์น า้ท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ 
ออสเตรเลยี เป็นต้น ซึง่หากเกิดเหตุการณ์ดงักลา่วขึน้ โรงไฟฟา้บีแอลซีพีสามารถจดัซือ้ถ่านหินจากผู้ผลติรายอื่นใน
ตลาดซือ้ขายถ่านหินทัว่ไปได้ ในอดีตที่ผา่นมาปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนัน้เคยอยูส่งูสดุไม่
เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ น้อยและไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนยัต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนีโ้รงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน 
และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิดตอ่เนื่อง  
 
โรงไฟฟ้าหงสาได้เช่าสมัปทานการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์จากบริษัทในกลุม่ที่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวเพื่อ
เป็นแหล่งเชือ้เพลิงให้โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเร่ิมโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ แผนการผลิตและ
แผนการขนสง่ถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายโุครงการ สง่ผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหลง่ถ่านหินที่มี
คณุสมบตัิตามที่ต้องการนัน้อยูใ่นระดบัท่ีต ่าและสามารถบริหารจดัการควบคมุต้นทนุให้สอดคล้องกบัแผนการผลิต 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัเตรียมแผนการส ารองปริมาณถ่านหินไว้ในพืน้ท่ีเทกองถ่านหินอยา่งเพียงพอ เพื่อรับมือกบั
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ซึ่งอาจสง่ผลให้การจดัหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่อง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่
ไมเ่อือ้อ านวย ภยัธรรมชาติ ความลา่ช้าจากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื่น ๆ เป็นต้น 
 
ส าหรับโรงไฟฟ้าในจีนได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจถ่านหินของจีน ซึง่
เป็นผู้ ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ราคาถ่านหินผันผวนในปี 2560 โดยราคาเร่ิมปรับตัวขึน้อย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 จากนโยบายที่รัฐบาลจีนเข้มงวดเร่ืองความปลอดภยัในการท างานในเหมือง
ถ่านหิน สง่ผลให้เหมืองถ่านหินหลายแหง่ต้องปิดตวัลง ประกอบกบันโยบายลดการผลติถ่านหินตามเปา้หมาย 500 
ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตวัสูงขึน้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดย
ติดตามสถานการณ์ราคาถา่นหินอยา่งใกล้ชิดและวางแผนการจดัซือ้ให้สอดคล้องกบัต้นทนุและแผนการผลติ อีกทัง้
บริษัทฯ ได้ตกลงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยก าหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน า้ที่
สามารถปรับราคาขายตามต้นทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
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3.2.3)  ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้า 
  โรงไฟฟ้าหงสามีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถเดินเคร่ืองเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจจะมี

สาเหตุมาจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์หรือบุคลากรเนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมต้นของการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ 
บริหารความเสี่ยงดงักลา่วโดยติดตามการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอยา่งระมดัระวงัและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการ
ท างานของระบบ จดัเตรียมอะไหลท่ี่ส าคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟา้ฯ ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถงึ
มีการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรผ่านการจดัอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุม่บริษัทฯ โดย
ในปี 2560 โรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 
2559 อยา่งมีนยัส าคญั 

  
 3.2.4) ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 
  บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความ

คืบหน้าของโครงการอยา่งใกล้ชิด และประสานงานกบัผู้ รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคณุภาพเป็นไปตามที่ตกลงใน
สญัญาว่าจ้าง ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจีนใน
มณฑลซานตงจ านวน 10 เมกะวัตต์ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซี ลู่กวง (SLG) บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับ
สมมติฐานและก าหนดการ COD ของโรงไฟฟา้ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามในเชิงกลยทุธ์ บริษัทศกึษาโครงการโรงไฟฟ้า
ในประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) รวมทัง้การขยายโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในญ่ีปุ่ น ท าให้การเติบโตของ
ก าลงัการผลติไฟฟา้เป็นไปตามแผน  

 
 3.2.5)  ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
  ปัจจยัหลกัที่มีผลตอ่การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณ

การสญูเสียที่เกิดขึน้ในระบบของการผลิต โดยบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมลูทางสถิติของปริมาณความ
เข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขัน้ต ่าที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วน ามา
เปรียบเทียบกบัผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชัน้น าส าหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึน้ในระบบน้อยกว่าระดบัที่
ยอมรับได้ของบริษัทฯ   

 

 3.3) ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊าซจากหินดินดาน (Shale Gas) 
 3.3.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ 

  เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตก๊าซจากชัน้หินดินดาน ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วในแหล่งก๊าซมาร์
เซลลสั (Marcellus Shale) ที่ตัง้อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ดงันัน้ความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติจึง
เป็นปัจจยัหลกัที่จะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ตลอดปี 2560 ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผนัผวนเป็นอยา่ง
มาก โดยราคาก๊าซธรรมชาติซือ้ขายลว่งหน้าในสหรัฐอเมริกา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 2.95 เหรียญสหรัฐ 
ตอ่ล้านบีทีย ูในขณะท่ีราคาเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 3.02 เหรียญสหรัฐ ตอ่ล้านบีทีย ูบริษัทฯ ได้ใช้เคร่ืองมือประเภทอนพุนัธ์
ทางการเงินในการขายก๊าซธรรมชาติลว่งหน้า (Gas Collar) ประมาณร้อยละ 10 ของก าลงัการผลติทัง้หมด 
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 3.3.2)   ความเสี่ยงจากการด าเนินการผลิตของผู้ผลิต 
  เนื่องจากรูปแบบการลงทนุของบริษัทฯ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นการลงทนุผา่นกองทนุ บริษัทฯ มีบทบาท

หน้าที่ในการอนมุตัิงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีในสินทรัพย์ที่กองทนุถือครองทัง้ในฐานะของผู้ ร่วม
ลงทนุและในฐานะของผู้ผลิต สง่ผลให้บริษัทฯ มีความเสีย่งในเร่ืองผลการด าเนินงานของผู้ผลติ อยา่งไรก็ตามบริษัท
ฯ บริหารความเสี่ยงในขัน้ตอนการเลอืกสินทรัพย์ที่ดีควบคูไ่ปกบัการคดัเลือกผู้ รับเหมาช่วงที่มีคณุภาพ รวมถึงการ
ท าประกนัความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่กองทนุถือครองในลกัษณะผู้ผลิต ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานใน
แต่ละเดือนและการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทผู้ผลิตในสินทรัพย์ที่กองทนุถือครองในลกัษณะผู้ ร่วมลงทนุซึง่
สามารถช่วยลดความเสีย่งจากการด าเนินงานได้สว่นหนึง่ด้วย  

  ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดได้มากกว่างบประมาณประจ าปีจากสดัส่วนของ
รายรับท่ีเพิ่มขึน้จากสนิทรัพย์ที่กองทนุด าเนินงานในฐานะของผู้ผลติ 

 

 3.4) ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
 3.4.1)  ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
  บริษัทฯ ได้ขยายหว่งโซธุ่รกิจจากผู้ผลิตเชือ้เพลิงพลงังานเป็นผู้จดัหาพลงังานครบวงจร ครอบคลมุทัง้ธุรกิจ

ต้นน า้ ได้แก่ ธุรกิจถ่านหินและธุรกิจทางเลือกอื่น ๆ ธุรกิจกลางน า้ ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งถ่านหินและการตลาด 
รวมถึงธุรกิจปลายน า้ ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้า ทัง้จากเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมนุเวียน ซึ่งแต่ละกิจกรรมย่อมต้อง
พึ่งพาเคร่ืองจกัรและยานพาหนะจ านวนมาก จึงท าให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตัิเหตจุากการท างานเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรและยานพาหนะมากด้วยเช่นกนั ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สง่เสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กร
เพื่อความปลอดภยักบัพนกังาน และผู้ รับเหมาอยา่งตอ่เนื่อง ภายใต้หลกัการ “3 ZEROs” อนัประกอบด้วย  

1) Zero Incident : โดยการปอ้งกนัและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการท างานท่ีไม่ 
ปลอดภยั  

2) Zero Repeat : โดยการท าทกุอยา่งที่จ าเป็นในการแก้ไขที่สาเหต ุเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดเหตซุ า้ 
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด

และเข้มงวด 

  
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานด้านความปลอดภยั เพื่อป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุี่อาจจะเกิดขึน้จากการท างาน 
ดงันี ้

- เสริมสร้างวฒันธรรมด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยจดัท ามาตรฐานกลางในกลุม่บ้านปฯู 
เพื่อน ามาใช้ประเมินระดับของวัฒนธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 
(Occupational Health and Safety Maturity Level) เพื่อน าไปเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยในปี 
2560 ได้เร่ิมส ารวจระดบัการรับรู้ด้านความปลอดภยั (Safety Perception Survey) ที่เหมืองทรูบาอิน
โด (Trubaindo) และเหมืองบารินโต (Bharinto) ในอินโดนีเซีย เพื่อก าหนด Safety Culture รวมถึง
สร้างกลยทุธ์ในการปรับปรุงวฒันธรรมความปลอดภยัในกลุม่บริษัทฯ 

- ผู้บริหารระดบัสงู (CEO and Country Heads) ลงนามก าหนดตวัชีว้ดัประจ าปีร่วมกนั ได้แก่ อบุตัิเหตุ
จากการท างาน และ/หรือ เจ็บป่วยจากการท างานจนถึงขัน้เสียชีวิตเป็นศูนย์ อตัราความถ่ีของการ
บาดเจ็บจากอบุตัิเหตใุนการท างานลดลงจากปี 2559 
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- ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานรายเดือนกบัคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

- ปรับมาตรฐานการรายงานในเร่ืองตัวชีว้ัดโดยเพิ่มตัวชีว้ัดด้านอาชีวอนามัย เช่น การบันทึกการ
เจ็บป่วย เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าเป็นโรคที่เกิดจากการท างานหรือไม่ นอกเหนือจากสถิติด้านความ
ปลอดภยั เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI ที่ใช้ในการรายงานเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยจัดให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันของกลุ่มบริษัทฯ ทั่วทัง้ภูมิภาค บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดประชุม HSEC 
Summit (Health, Safety, Environment and Community Summit) เ ป็น ปีที่  7 ติ ดต่อกัน  เพื่ อ
แลกเปลีย่นความรู้และระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่บริษัทฯ ทัว่ทกุภมูิภาค ในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภยัร่วมกนั  

- มีการอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบับริหารให้กบัผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการสาย
ขึน้ไป หลกัสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดับหวัหน้างานให้กับผู้จัดการฝ่าย และหลกัสตูรอบรม
ความปลอดภยัให้กบัพนกังานเข้าใหม ่

- จัดให้มีการสื่อสารด้านความปลอดภยัผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น อีเมล์ "Safety Girls News" และผ่าน
วีดีโอเตือนภยัในส านกังานกรุงเทพฯ  

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น าเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
System) มาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปัจจยัเสี่ยงและความไม่แนน่อนของ
การเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทัง้จากภยัธรรมชาติและมนษุย์มาประกอบการปอ้งกนัในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉินในระดบัที่จะสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อย่างตอ่เนื่อง และลดผลกระทบจาก
เหตฉุกุเฉินหรือเหตกุารณ์วิกฤตตา่ง ๆ เพื่อให้มัน่ใจวา่ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่หยดุชะงกั เช่น อคัคีภยั 
อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุประท้วง หรือจลาจล เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) จดัเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นและซกัซ้อมการปฏิบตัิเพื่อตอบสนอง
ตอ่เหตฉุกุเฉินในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารเป็นประจ าทกุปี ในปี 2560 ที่ส านกังานกรุงเทพฯ ของบริษัทฯ ได้
ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินในระดบัที่สร้างผลกระทบสูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการระดบั Crisis 
Management Team (CMT) ท่ีมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และในปีเดียวกนันี ้ส านกังานกรุงเทพฯ ได้
ผ่านการรับรองการรักษามาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301 Business Continuity 
Management System) จากหน่วยงานภายนอก ทัง้นีแ้สดงให้เห็นวา่ระบบการจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 
 3.4.2) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Standard) ตามที่กฎหมายก าหนด และ

มุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
และควบคุมผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากร  เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากรน า้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) เป็นต้น 
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การติดตามความเปลีย่นแปลงทางด้านสิง่แวดล้อมเพื่อก าหนดนโยบายขบัเคลือ่นองค์กร 
 บริษัทฯ ได้มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนห่วงโซ่คณุค่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการก าหนดนโยบายและการลงทนุ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนบัเป็นความท้าทายครัง้ส าคญั เนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศได้ขยายวงกว้างเพิ่มขึน้ทัง้ความถ่ีและความรุนแรง สงัคมจึงมีความคาดหวงัในการใช้
พลงังานท่ีลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้  
 กิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ เหมืองถ่านหิน การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้องใช้
พลงังานเป็นต้นทุนหลกัในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะแวดล้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี  2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน 
รวมถึงการเลอืกใช้เทคโนโลยีที่สะอาด บริษัทฯ ก าหนดเปา้หมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหวา่งปี 2559 – 
2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสงูสดุ  โดยตัง้เป้าลดความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่ ร้อยละ 25 และการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 15 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเฝ้า
ติดตามระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับวิธีการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นผลจากการประชุมการประชุมรัฐภาคี
อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศสมยัที่ 22 (COP 22) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมา
จากการประชุม COP และนโยบายด้านการใช้พลงังาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ 
ลงทนุ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ศึกษาและจดัท ากลยทุธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและแนวทางปฏิบตัิ
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการด าเนินงานใน 4 ด้านหลกั ประกอบด้วย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Mitigation) การปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมคาร์บอน
ต ่า (Being a part of low-carbon society) และการเข้าร่วมประชมุที่เก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
(Participation in Climate Change Community) ซึ่งในแต่ละด้านได้มีการก าหนดแนวทาง ระยะเวลา และ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
 ในการวางแผนการลงทนุ บริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทนุในพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือก
อื่น ๆ เพื่อลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมคาร์บอนต ่า เช่น การลงทนุ
ในพลงังานทดแทนอยา่งการวางระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในไทยของบริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี 
จ ากดั เป็นต้น 
 
การปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Compliance)  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่
บงัคบัใช้ และข้อก าหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 
และมาตรการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมี
พฒันาการอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัการปัจจยัความเสีย่งที่ส าคญัซึง่ประกอบด้วย 
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- การจดัการปัญหาการชะล้างพงัทลายของดิน บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกนัการเกิดผลกระทบเป็น
ล าดบัแรก โดยท าการถมดินกลบัในบอ่เหมือง และฟืน้ฟสูภาพดินโดยการปลกูพืชคลมุดินและไม้ยืนต้น 

- การจดัการน า้ บริษัทฯ มีโครงการลดการใช้น า้ในกระบวนการผลติ มีการใช้ระบบบ าบดัน า้เสยีหลากหลาย
วิธีเพื่อให้เหมาะกบัสภาพพืน้ที่ ข้อจ ากดั และคณุภาพน า้ในแตล่ะพืน้ที่ เช่น การใช้บอ่ตกตะกอน สร้างบงึ
ประดิษฐ์ (Constructed Wetland) การจัดการคุณภาพของน า้ที่ปล่อยจากพืน้ที่ เหมืองสู่แหล่งน า้
สาธารณะ โดยก าหนดดชันีคุณภาพน า้ คือ สภาพความเป็นกรดด่าง และความขุ่นข้นของตะกอนดิน 
ส าหรับสภาพความเป็นกรดดา่ง บริษัทฯ จดัท ามาตรการปอ้งกนัและแก้ไขการเกิดน า้ที่เป็นกรดจากการท า
เหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้นการจดัการตัง้แตข่ัน้ตอนการส ารวจ การวางแผนผลิต การจดัการ
พืน้ที่จนถึงการฟืน้ฟูสภาพของพืน้ที่ภายหลงัเสร็จสิน้กิจกรรมการผลิต  (Mine Rehabilitation)  มีการใช้
ระบบบ าบัดน า้แบบชีวภาพด้วยรางหินปูนไร้อากาศ (Successive Alkalinity Producing : SAP) เพื่อ
บ าบัดสภาพความเป็นกรดของน า้จากการท าเหมือง  ท าให้สามารถลดการใช้หินปูนได้ ร้อยละ 50 
นอกจากนีน้ า้ที่ผ่านการบ าบดัยงัสามารถน ามาหมนุเวียนใช้ในกิจกรรมการท าเหมือง  เช่น การสเปรย์น า้
เพื่อช่วยลดฝุ่ น การล้างถ่านหิน และกิจกรรมในงานฟืน้ฟูสภาพเหมืองเป็นต้น บริษัทฯ ได้ลงทนุสร้างโรง
บ าบดัน า้ที่เหมืองนิวสแตนในออสเตรเลียเพื่อบ าบดัน า้ที่ไหลออกมาจากชัน้ใต้ดินให้สามารถปลอ่ยออกสู่
สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในชมุชนได้  

- การจดัการคณุภาพน า้หลอ่เย็นท่ีใช้ในโรงไฟฟา้ บริษัทฯ ใช้ระบบน า้หลอ่เย็นกึ่งปิดเพื่อลดการแลกเปลี่ยน
น า้กบัสิ่งแวดล้อมภายนอกและน า้ที่จะปลอ่ยออกสู่ภายนอกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน า้  มีการออกแบบ
ทางน า้โดยเพิ่มระยะทางให้สมัผสัอากาศนานที่สดุ เพื่อลดอณุหภมูิน า้ที่จะปลอ่ยออกสูภ่ายนอกให้อยูใ่น
ระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 

- การจดัการคณุภาพอากาศเสียที่ปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ บริษัทฯ ก าหนดดชันีชีว้ดัคณุภาพ
อากาศหลกั ได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ น าเอาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทัง้ที่อยู่ในไทย ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจน
ออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน า้เผาไหม้แบบฟลอูิไดซ์เบดหมนุวน (Circulating Fluidized 
Bed : CFB) เพื่อลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การก าจดัฝุ่ นละอองเถ้าลอย 
(Fly-ash) โดยการใช้เคร่ืองดกัจับฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้
เทคโนโลยีดกัจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และ
แบบเปียก การก าจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี  Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), 
Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทัง้มีระบบการตรวจวดัแบบตอ่เนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System : CEMS) ทัง้ที่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดชันีคุณภาพ
อากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
ระบบบ าบดัอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัอากาศได้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องกบัมาตรฐาน
คณุภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึน้อย่างมากเพื่อปรับปรุงคณุภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดแผนการด าเนินงาน 5 ปี ตัง้แต่ 2556 – 2561 มีการลงทุนด าเนินการในโครงการนีร้าว 43 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ท าให้สามารถลดมลสารปลอ่ยออกให้ได้ตามมาตรฐานท่ีรัฐบาลจีนก าหนด 

- การจดัการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขดุขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคณุภาพของ
ถ่านหิน และขนสง่ถ่านหิน เป็นต้น บริษัทฯ ใช้มาตรการหลากหลายเพื่อมุง่เน้นการจดัการอยา่งเหมาะสม
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ส าหรับแตล่ะพืน้ท่ีปฏิบตัิการ เช่น การปลกูต้นไม้สร้างแนวกนัลมในพืน้ท่ีที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสีย่งใน
การเกิดฝุ่ น การจ ากดัความเร็วของรถที่วิ่งในพืน้ที่เหมืองเพื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภยัใน
การท างาน การหมั่นพรมน า้บนถนน และสเปรย์น า้รอบกองถ่านหิน การใช้ผ้าใบคลุมกองถ่านและ
รถบรรทกุขนสง่ เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นทัง้ในบริเวณพืน้ท่ีเหมือง คลงัถ่าน
หิน และบริเวณชมุชนข้างเคียงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้แนใ่จวา่สามารถควบคมุฝุ่ นละอองที่เกิดจากการท า
เหมืองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- การจดัการของเสียอนัตราย หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุม่บริษัทฯ มีมาตรการในการคดัแยกและการก าจัด
ขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขยะเหลา่นัน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งจัดให้มีการก าจัดที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
กฎหมายในแต่ละท้องถ่ิน ในบางกรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น า้มนัเคร่ืองที่ใช้แล้ว แบตเตอร่ี
รถยนต์ เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้ รับซือ้ที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อน าไปรีไซเคิล
ต่อไป ส าหรับเถ้าลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟา้ บริษัทฯ ได้ขายให้กบัผู้ รับซือ้เพื่อน าไป
ประกอบการท าวสัดกุ่อสร้าง โดยต่อมาได้มีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดและสามารถเพิ่มราคาจ าหนา่ยได้ 
 

การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Resource Utilization) 
 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคญัในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต 
บริษัทฯ มุง่เน้นการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ 

1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการมีสว่นร่วมในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก จึงได้ด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานและศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้พลงังานทดแทนอื่น ๆ 
แทนน า้มนัดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทนุในพลงังานทางเลือกอื่น นอกจากนีย้งัสนบัสนนุการ
สร้างโรงผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas) ในพืน้ที่เหมืองคิทาดิน เอ็มบาลุท (Kitadin Embalut) เพื่อให้
ประชาชนได้เรียนรู้การสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้ ที่สนใจ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะผ่านโครงการ Carbon 
Disclosure Project (CDP) และรายงานการพฒันาที่ยัง่ยืนเป็นประจ าทกุปี 

2.  การลดการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้ ด้วยการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emission: HELE) มาใช้ใน
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ในจีน นอกจากนี  ้ยังมีการปรับปรุงสภาพเคร่ืองจักรใน
โรงไฟฟ้าอื่น ๆ  และมีการน าก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลกูค้าซึ่งเดิมต้องปลอ่ยออก
และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟา้ทดแทนการใช้ถ่านหินท่ีโรงไฟฟา้โจวผิง 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการท า
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภมูิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศน์ โดยก าหนดให้มีการวางแผนการฟืน้ฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตัง้แต่เร่ิม
โครงการ นอกจากนีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม 
บริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกบัสวน
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พฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี (Purwodadi Botanical Gardens) ริเร่ิมโครงการศึกษาและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่เหมืองบารินโต  (Bharinto) ที่ตัง้อยู่บนเกาะกาลิมนัตนั ตัง้แต่ปี 2553 
และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานมายังพืน้ที่เหมืองอินโดมินโค 
(Indominco) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการส ารวจพืน้ท่ี
เพิ่มเติมจากที่เคยท าไว้ก่อนหน้า เพื่อน าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการท าแบบจ าลองของการฟืน้ฟสูภาพ
พืน้ท่ีและคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่เก่ียวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก 
(Net Positive Impact) ภายหลงัที่ด าเนินการปิดเหมืองในทุกพืน้ที่ของบริษัทฯ ทัง้นีไ้ด้เร่ิมประเมินผล
กระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่เหมืองบารินโต (Bharinto) โดยใช้ข้อมูลจากการ
ส ารวจในปี 2558 พบว่าผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองเร่ิมเข้าสู่ด้านบวก 
เนื่องจากการด าเนินงานได้ใช้มาตรการหลกีเลี่ยง (Avoidance) ฟืน้ฟู (Rehabilitation) และชดเชยนอก
พืน้ที่เหมือง (Offset) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลกระทบ
ดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด และจะขยายโครงการให้ครอบคลมุถึงการด าเนินงานในทกุพืน้ท่ีของบริษัทฯ  

4.  การใช้ทรัพยากรน า้ บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้ โดยมีโครงการลดการใช้น า้ใน
กระบวนการผลติ การน ากลบัมาใช้ใหม ่การจ าแนกน า้ผิวดินมิให้ปะปนกบัน า้เสยี เป็นต้น นอกจากนีน้ า้
จากการท าเหมืองใต้ดินที่ผา่นการบ าบดัแล้ว ยงัสามารถใช้ประโยชน์ในชมุชนได้อีกทางหนึง่ด้วย เพื่อให้
การจดัการทรัพยากรน า้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการจดัการน า้ 
(Water Policy) เพื่อก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการจดัการน า้ของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบการเก็บ
และการรายงานข้อมูลเก่ียวกบัการใช้น า้ ตลอดจนมีแผนในการประเมิน water footprint ของบริษัทฯ 
ต่อไป นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการใช้น า้และการจัดการน า้ผ่านโครงการ Carbon 
Disclosure Project (CDP) 

 
3.5) ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ เช่ือว่า “อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม” ดงันัน้นอกจาก
การให้ความส าคญักบัมาตรการการป้องกนัและลดผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ต่อชุมชนและ
สงัคม เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความปลอดภยัแล้ว บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการด าเนินงาน
ด้านการพฒันาชมุชนขึน้โดยมุง่เน้น “การมีสว่นร่วม” ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีในการด าเนินงาน ได้แก่ บริษัทฯ ชมุชน 
และองค์กรภาครัฐ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ประยกุต์ใช้เปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืนหรือ Sustainable Development Goals 
(SDGs) ในการวางแผนงานการพฒันาชุมชนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานการเติบโตของชมุชนในด้านตา่ง ๆ  ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยนื 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านตา่ง ๆ เพื่อบริหารจดัการความเสีย่งด้านสงัคม ดงัตอ่ไปนี ้

- มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานด้านพฒันาชุมชน (Standard Practice Manual: Community Development 
Work) ที่ครอบคลมุการลดความเสี่ยงจากผลกระทบตอ่สงัคมและชมุชน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบตัิงานด้านพฒันา
ชุมชน มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพืน้ที่ท างาน นอกจากนีไ้ด้มีการ
ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ ที่
เปลีย่นไป  
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- จัดให้มีพนกังานพฒันาชุมชนของบริษัทฯ (Community Development Officer: CDO) เข้าไปท างานใน
แต่ละพืน้ที่อย่างเพียงพอ ท าให้สามารถท างานในโครงการเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตร่วมกบัชุมชนได้อยา่ง
ใกล้ชิด อีกทัง้พนกังานเหลา่นีย้งัเป็นกลไกหลกัส าคญัในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กบัชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกัน สามารถเห็นสญัญาณ หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดผลกระทบได้ตัง้แต่ต้น ท าให้
สามารถหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการลดผลกระทบนัน้ได้อยา่งทนัทว่งที  

- การท างานกบัชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตัง้แต่การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ได้โครงการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชนตัง้คณะกรรมการที่
ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ชมุชน รัฐบาลในท้องถ่ิน และบริษัทฯ เพื่อร่วมกนัวางแผนด าเนินงานแตล่ะโครงการ ติดตามความก้าวหน้า 
และร่วมกนัแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของสงัคมส่วนรวมอนัส่งผลให้ความเป็นอยู่
ของคนในชมุชนท้องถ่ินดีขึน้ 

- การด าเนินงานโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่มุ่งสนองตอบความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง  โดยเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการพฒันาขีดความสามารถของชุมชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุมีทัง้หมด 6 
ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้  การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน การพฒันาสขุอนามยัและสาธารณสขุมลูฐาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการ
สง่เสริมด้านสงัคม วฒันธรรม และความสมัพนัธ์กบัชมุชน ซึง่ท าให้กบัประชาชนในชมุชนรอบเหมือง และ
รอบหนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกิดความพงึพอใจ และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทฯ  

- การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล 
รวมถึงร่วมกนัป้องกนัและแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อชุมชนและสงัคมที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภยั และด้านขนสง่ผลิตภณัฑ์ นอกจากนีฝ่้ายพฒันา
ชมุชนได้เป็นช่องทางการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ ระหวา่งบริษัทฯ กบัชมุชน และหนว่ยงานภายนอกที่
เก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภาครัฐ สื่อมวลชน ท าให้ทราบถึงผลกระทบตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ได้
รวดเร็ว และสามารถประสานงานกบัฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทนัทว่งที 

- การร่วมมือกับผู้ รับเหมาในการท างานด้านพัฒนาชุมชน  (Contractor cooperation in ccommunity 
development work) ในอินโดนีเซีย ผู้ รับเหมารายหลกัของบริษัทฯ หลายราย มีการท างานพฒันาชุมชน
ควบคูไ่ปด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการประสานความร่วมมอืเพื่อด าเนินโครงการพฒันาชมุชนร่วมกนั ตัง้แตก่าร
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งสามารถท าให้การด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ครอบคลุมผู้ ได้รับ
ประโยชน์ และลดการซ า้ซ้อนของการบริหารจดัการโครงการพฒันาสงัคมในพืน้ท่ีลง 

- การติดตามงานของผู้บริหารแต่ละระดบั โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามงานอยา่งใกล้ชิด รวมถึงเข้า
ไปเยี่ยมชมการด าเนินงานในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งนอกจากได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ 
ในพืน้ท่ีจริง ได้พบกบัผู้น าและประชาชนในชมุชนแล้ว ยงัได้ให้ค าแนะน าเพื่อพฒันางานให้เกิดประสทิธิผล
มากยิ่งขึน้อีกด้วย เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการด าเนินงานท่ีรัดกมุ มีแผนการท างานและการบริหารความ
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เสี่ยงที่ชดัเจน ไม่สง่ผลกระทบใด ๆ ทัง้ยงัสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กบัชมุชนและสงัคมได้เป็น
อยา่งดี 

- การส ารวจความพงึพอใจของชมุชนและผู้ เก่ียวข้องที่มีตอ่บริษัทฯ (Stakeholder Satisfaction Survey) ใน
ส่วนงานพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ได้จัดท าการส ารวจทุก ๆ 2 ปี ท าให้บริษัทฯ ได้ทราบ
ประเด็นความพึงพอใจ ประเด็นข้อกงัวลของชุมชน และแนวโน้มความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากชุมชนและผู้ เ ก่ียวข้อง  โดยบริษัทฯ ได้น าผลที่ได้จากการส ารวจ  มาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพงึพอใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการด าเนินงานและช่ือเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน บริษัทฯ ให้
ความส าคญัและมุ่งมัน่ที่จะพฒันากระบวนการ รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจ
เกิดขึน้ โดยก าหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
ของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่าง  ๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถ่ิน เพื่อช่วยเหลอืในการตีความและหาแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้อง
และจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องผา่นหนว่ยงาน Compliance อยา่งสม ่าเสมอ 

 

 4.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
  จากการท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ท าให้เผชิญกบัความเสีย่งในการเปลีย่นแปลง

กฎระเบียบและนโยบายภายในของแตล่ะประเทศนัน้ๆ โดยในรอบปีที่ผา่นมามกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในออสเตรเลยี จีน อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
มีการบริหารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
ออสเตรเลีย 
 เดือนตลุาคม 2560 รัฐบาลรัฐนิวเซาธ์เวลส์แก้ไขกฎหมายการประเมินและวางแผนด้านสิง่แวดล้อม 1979 

(Environmental Planning and Assessment Act 1979) และนโยบายการวางแผนด้านสิง่แวดล้อมด้านน า้ดื่ม
ในซิดนย์ี 2011 (Sydney Drinking Water Catchment) โดยระบใุห้การพฒันาโครงการใหมจ่ะต้องผา่นการ
ทดสอบคณุภาพของน า้โดยเคร่ืองมือ Neutral or Beneficial Effect on Water Quality Assessment Tool: 
NorBE) ซึง่บริษัทฯ มีการเตรียมการโครงการใหม ่เช่น Angus Place Colliery เพื่อให้ไปตามกฎหมายดงักลา่ว 
 เดือนมกราคม 2561 รัฐบาลรัฐนิวเซาธ์เวลส์แก้ไขกฎหมายการชดเชยท าเหมืองถา่นหิน 2017 (Coal Mine 

Subsidence Compensation Act) โดยเปลีย่นวิธีชดเชยความเสยีหายจากการทรุดตวัของเหมือง จากการ
เรียกร้องเอาจากกองทนุคา่ชดเชยการพึง่พาเหมือง ซึง่เป็นโครงการตามกฎหมายที่ได้รับทนุสนบัสนนุจาก
ภาคอตุสาหกรรม มาเป็นการเรียกร้องจากเจ้าของเหมืองถ่านหินโดยตรง โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลตอ่
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คา่ใช้จา่ยของโครงการเหมืองของบริษัทฯ ในอนาคต เช่น Newstan อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมการและแผน
เพื่อรองรับกฎหมายดงักลา่วแล้ว  

 จีน 

 วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 13 ส าหรับธุรกิจ
ถ่านหิน ดงันี ้
1) ตัง้เป้าลดก าลงัการผลิตของเหมืองถ่านหินที่ไม่มีประสิทธิภาพลง 800 ล้านตนัภายในปี 2564 และเพิ่ม

ก าลงัการผลิตของเหมืองถ่านหินที่มีประสิทธิภาพ 500 ล้านตนั โดยอนญุาตให้มีการเปิดเหมืองใหมเ่พื่อ
แทนที่เหมืองที่ปิดไป หรือกรณีต้องเพิ่มผลผลติในตลาดถ่านหินให้อยูใ่นระดบัดลุยภาพ 

2) ลดจ านวนเหมืองถ่านหินลงเหลอื 6,000 เหมืองในปี 2564  
3) ในปี 2564 ตัง้เปา้ลดผลผลติรวมเหลอื 3,900 ล้านตนั โดยเหมืองที่มีก าลงัการผลติอยา่งน้อย 1.2 ล้านตนั

ตอ่ปี คิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 80 ของผลผลติโดยรวม และเหมืองที่มีก าลงัการผลติน้อยกวา่ 3 แสน
ตนัตอ่ปีคิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของผลผลติโดยรวม 

4) ไมอ่นมุตัิให้เปิดเหมืองใหมใ่นปี 2559 ถึงปี 2561  
5) อนมุตัิให้เปิดเหมืองใหมท่ี่มีก าลงัการผลติอยา่งน้อย 1.2 ล้านตนัตอ่ปีหลงัปี 2561 เป็นต้นไป 
6) สนบัสนนุให้น าเข้าถ่านหินที่มีคณุภาพโดยเฉพาะถ่านโค้ก และจ ากดัการน าเข้าถ่านหินที่มีค่าความร้อน

ต ่าและก ามะถนั (Sulfur) สงู 
7) สนบัสนนุให้มีการสง่ออกถ่านหิน 
มาตรการข้างต้นสง่ผลให้ราคาถ่านหินของปรับตวัสงูขึน้ สง่ผลดีตอ่ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในจีน 

 วนัที่ 22 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 13 ส าหรับธุรกิจ
ไฟฟา้ดงันี ้
 ลดก าลงัการผลติของโรงไฟฟา้ถ่านหินเหลอื 1,100 GW ในปี 2564 
 ปิดโรงไฟฟา้ถ่านหินเก่าและหมดอาย ุรวมถึงเลือ่นและยกเลกิการก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินใหม่ 
บริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในจีนให้สอดคล้องกบักฎหมายดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน  

 จากสภาพอากาศในปัจจุบนัรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพื่อควบคมุและป้องกันมลพิษในมณฑลปักก่ิง เทียน
จิน เฮอเป่ย และพืน้ท่ีโดยรอบในปี 2560 ดงันี ้
1) ทา่เรือป่ัวไห ่(Bohai Sea) ไมรั่บถ่านหินที่ขนสง่โดยรถบรรทกุที่ใช้น า้มนัดีเซลภายในเดือนกนัยายน 2560 
2) “2+26” เมืองในมณฑลปักก่ิง เทียนจิน เฮอเป่ย ที่มีการปลอ่ยมลพิษในระดบัสงูสดุ ต้องมีการใช้ถ่านหินท่ี

ปลอ่ยมลพิษน้อยลงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3) ก าหนดให้ผลิตความร้อนด้วยพลงังานสะอาดในหน้าหนาว โดยไม่ใช้ถ่านหินใน 4 เมือง ได้แก่ ปักก่ิง 

เทียนจิน เมืองหลางฝาง และเมืองเบาดิง  
จากมาตรการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจในจีน เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มความ
ต้องการพลงังานสะอาด เช่น ศกึษาการเปลีย่นจากโรงไฟฟา้ถ่านหินไปเป็นแก๊ส เป็นต้น 

 จากสภาพอากาศในปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ก าหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ  (Air Emission) 
ส าหรับโรงไฟฟา้ถ่านหิน โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2564 ดงันี ้
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1) มาตรฐานการปลอ่ยฝุ่ นละอองไมเ่กิน 10 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
2) มาตรฐานการปลอ่ยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไมเ่กิน 35 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 
3) มาตรฐานการปลอ่ยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไมเ่กิน 50 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

ทัง้นีอ้นญุาตให้รัฐบาลท้องถ่ินสามารถบงัคบัใช้มาตรฐานใหมก่่อนก าหนดเวลาข้างต้น นอกจากนีรั้ฐบาลจีนได้
ก าหนดอตัราการใช้เชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้เกินกวา่ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง โดยให้มีผลบงัคบั
ใช้ในปี 2564 เช่นกนั ในปัจจบุนัโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ได้ท าการลงทนุเพิ่มเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคมุ
มลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตให้
อตัราการใช้เชือ้เพลิงต ่าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (SLG) 
ได้ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีขัน้สงูระบบ Ultra-Super Critical ที่มีอตัราการใช้เชือ้เพลิงต ่าว่าเกณฑ์ 310 กรัม
ตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมงและได้ออกแบบระบบการควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะ
ทางอากาศข้างต้นเช่นกนั 

 รัฐบาลจีนเร่ิมการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้จ่ายผ่าน
เครือขา่ยตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐก าหนด และไมส่ามารถหาก าไรจากผลตา่งระหวา่งการซือ้ไฟและการจ่ายไฟ
อย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผกูขาด เพิ่มการแข่งขนั ช่วยลดต้นทนุให้น้อยลงในคณุภาพที่ดีขึน้ และราคาไฟฟ้าก็
ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลกูค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยมีการน าร่องโครงการปฏิรูปราคา
จ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดว่าจะมีการขยายสู่
พืน้ที่ทัว่ประเทศและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2561 นโยบายดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในปี 
2560 เพราะได้มีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลงัการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563 
บริษัทฯ ยงัสามารถท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการ
แขง่ขนัในรูปของราคาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Tariff) และการจ่ายก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) 

 
อินโดนีเซีย 
 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 กระทรวงพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบบัท่ี 34/2017 เก่ียวกบั

การอนญุาตให้ใช้สิทธิในเหมืองแร่และเหมืองถ่านหิน โดยก าหนดแนวทางในการขอใบอนญุาต รวมถึงเง่ือนไข
เก่ียวกบัขัน้ตอนการอนญุาตและการใช้ใบอนญุาตในการท าเหมืองแร่และถ่านหิน  โดยทางบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายดงักลา่วอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบใบอนญุาตทกุครัง้เพื่อด าเนินการและตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามใบอนญุาตอยา่งสม ่าเสมอ   
 วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบบัท่ี 88/2017 เก่ียวกบัการตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีป่า โดยรัฐบาล

จะก าหนดการครอบครองที่ดินในพืน้ที่ป่าที่ควบคมุและใช้โดยฝ่ายต่างๆ ได้แก่ บคุคล หน่วยงานต่างๆ ชนเผา่
พืน้เมือง หรือชนเผ่าอื่นๆ บริษัทฯ ได้เฝา้ติดตามและจดัการปัญหาการโต้แย้งที่ดินในพืน้ที่ป่าไม้อย่างถกูต้อง
ตามขัน้ตอนและกลไกและการบงัคบัใช้ระเบียบนีอ้ยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของรัฐบาล 

 
ญี่ปุ่น 
 รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอตัราค่าไฟฟ้าตลอดอายโุครงการ มาเป็นการประมลู ซึ่งอาจมีผล

ท าให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมลู  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียม
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ความพร้อมโดยศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน หรือการ
พฒันาโครงการร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ        

4.2 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารความเสีย่งจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟา้หงสา โดยจดัตัง้ทีมท างาน
ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของฝ่ายกฎหมาย และ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานความคืบหน้าของคดีแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มุ่งเน้นท าความเข้าใจและความมัน่ใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2557 
ศาลแพ่งได้อ่านค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ให้ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้เหตุผลว่าจ าเลย (บริษัทฯ, บริษัท บ้านป ูอินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั และผู้บริหาร) ได้กระท าการโดยสจุริตทัง้ก่อนและหลงัเข้าท าสญัญาร่วม
พฒันาโครงการ และจ าเลยไม่ได้กระท าละเมิดตอ่โจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจ าเลย
ไมต้่องคืนเอกสาร 13 ฉบบัซึง่เป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาค าพิพากษาของศาล
อทุธรณ์ต่อศาลฎีกาและฝ่ายจ าเลยได้ยื่นค าแก้ฎีกาและฎีกาฟอ้งแย้งต่อศาลฏีกาแล้ว คดีเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาใน
ชัน้ศาลฎีกาตัง้แตปี่ 2558    
และศาลแพ่งได้อ่านค าพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2561 โดยดผูลค าพิพากษาได้ในหวัข้อ : ข้อพิพาททาง
กฎหมาย 

 

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 
  ความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมเ่ป็นความสญูเสยีที่อาจเกิดขึน้จากความเสีย่งที่ยงัไมเ่คยปรากฏขึน้หรือไมเ่คยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจบุนั แตเ่นื่องจากในอนาคตมกัจะมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ได้หลายกรณี เช่น การเปลีย่นแปลง
ทางการเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลีย่นแปลงตามธรรมชาติ ซึง่ในบาง
เหตกุารณ์อาจจะไมส่ามารถประเมินผลกระทบ หรือไมส่ามารถระบคุวามเสีย่งได้แนน่อน ผลการวิเคราะห์และประเมนิ
ความเสีย่งของบริษัทฯ พบวา่ ในระยะยาวความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมม่ี 3 เร่ืองหลกั ได้แก่ ความเสีย่งจากเทคโนโลยีด้าน
พลงังานใหม ่ความเสีย่งจาก Digital Transformation สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงของโลกเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงทาง
กฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น การประชมุอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ที่ 22 
(COP 22) ซึง่บริษัทฯ มีการบริหารความเสีย่งโดยจดัให้มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานเหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นความ
เสีย่งที่จะเกิดขึน้ใหมใ่นอนาคตจากแหลง่ตา่ง ๆ  เช่น World Economic Forum เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ใน
อนาคต เพื่อน ามาปรับแผนกลยทุธ์บริษัทฯ ให้เหมาะสม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์โดยมุง่พฒันาพลงังาน
ทดแทนโดยน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เข้ามาผนวกกบัการผลติพลงังาน เพื่อตอบโจทย์ด้านสิง่แวดล้อมของโลกที่
เปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเป็นความต้องการด้านพลงังานท่ีเพิม่ขึน้ สะอาดขึน้ สดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนท่ีสงูขึน้ และ
การเช่ือมตอ่สงัคมดิจิตอล ซึง่จะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุในพลงังานทดแทนอยา่งการวางระบบไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในไทยของ บ้านป ู อินฟิเนอร์จี เพื่อเป็นผู้ให้บริการธุรกิจพลงังานยคุใหมอ่ยา่งเต็ม
รูปแบบตามแนวทางการใช้ชีวติของผู้คนในยคุดจิิตลั รวมถงึการศกึษาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรใน
โรงไฟฟา้ (Predictive Maintenance) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ศกึษาเทคโนโลยีตา่งๆ เพื่อน ามาลดต้นทนุในเหมืองถา่นหินใน
โครงการ Automation in Mining Application เป็นต้น 
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4.   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทนุ และแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อย
คา่   
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

สว่นปรับปรุงที่ดิน 10 ปี 
อาคาร สิง่ปลกูสร้างและสว่นปรับปรุงอาคาร ตามอายเุหมืองหรือ 5 ถึง 20 ปีแล้วแตอ่ยา่งใดจะต ่ากวา่ 

และตามอายโุรงไฟฟา้ 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5 ถึง 40 ปี  
เคร่ืองตกแตง่ 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ส านกังาน 3 และ 5 ปี 
รถยนต์ 4 และ 5 ปี 
อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี 

 
 
 - รายละเอียดของทีด่ินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ท่ีตัง้ ผู้ ถือครอง ขนาด (ไร่) ประเภทถือสิทธิ วตัถปุระสงค์ 
มลูคา่ตามบญัชี  
(เหรียญสหรัฐ) 

1.  อ.ลี ้จ.ล าพนู BP 345-3-74 ปลอดภาระผกูพนั ท าเหมืองถ่านหนิ (BP-1) 
 

642,753.97 

2.  อ.แม่ทะ จ.ล าปาง BP 209-3-62 ปลอดภาระผกูพนั ท าเหมืองถ่านหนิ (LP-2) 
 

74,036.13 

3.  อ.ลี ้จ.ล าพนู BMC 412-3-62 ปลอดภาระผกูพนั ท าเหมือง 
 

62,820.01 

4. อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 
 

BP 221-2-71 ปลอดภาระผกูพนั คลงัสินค้า 2,028,022.32 

   รวม  2,807,632.43 
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- รายละเอียดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
รายการ บริษัท ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูคา่ตามบญัชี 

(เหรียญสหรัฐ) 
ภาระผกูพนั 

1.  อาคารส านกังานและบ้านพกั อ. ลี ้         
จ. ล าพนู 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจ้าของ 

16,565.50 ไม่มีภาระผกูพนั 

2.  อาคารส านกังานโรงเก็บวสัดแุละบ้านพกั 
ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ล าปาง 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจ้าของ 

43,816.34 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Jorong Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

2,864.45 ไม่มีภาระผกูพนั 

4.  ทา่เรือ  เหมือง Jorong Indonesia Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

460,335.16 ไม่มีภาระผกูพนั 

5.   อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Indominco  Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

7,582,210.69 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  ทา่เรือ  เหมือง Indominco  Indonesia Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

29,177,795.05 ไม่มีภาระผกูพนั 

7.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง 
Indominco Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

68,686,494.81 ไม่มีภาระผกูพนั 

8.   อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Kitadin  Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

114,084.70 ไม่มีภาระผกูพนั 

9.   เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Kitadin 
Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

448,366.70 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. อาคารส านกังานและบ้านพกั  เหมือง 
Trubaindo  Indonesia 

 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

4,575,468.72 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้กู้  

11. ท่าเรือ เหมือง Trubaindo  Indonesia Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

167,805.25 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้กู้  

12. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง 
Trubaindo Indonesia 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

13,372,634.44 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Bharinto Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

770,222.33 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Bharinto 
Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

4,240,514.08 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. อาคารส านกังานและบ้านพกั Trust  Trust บริษัท  Tambang Raya 
Usaha Tama 
เป็นเจ้าของ 

537,270.01 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Trust Trust บริษัท  Tambang Raya 
Usaha Tama 
เป็นเจ้าของ 

37,228,414.61 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. อาคารส านกังานและบ้านพกั เหม่ือง 
BKV 

BKV BKV Oil & Gas เป็นเจ้าของ 51,963,648.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

19. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง BKV 
 

BKV BKV Oil & Gas เป็นเจ้าของ 56,210,038.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 275,598,548.84  
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- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลยี 
รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตาม

บัญชี 
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty  
เป็นเจ้าของ 

2.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty  
เป็นเจ้าของ 

118.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.9 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

100.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

7. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Drilling Pty 

Limited 

บริษัท Centennial Drilling 
Pty Limited  เป็นเจ้าของ 

2.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

44.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

9. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

1.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial Coal 
Infrastructure 

Pty 

บริษัท Centennial Coal 
Infrastructure Pty  

เป็นเจ้าของ 

32.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

11. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ  Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

12. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ  Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

43.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บริษัท Centennial 
Mandalong Pty  
เป็นเจ้าของ 

242.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Mannering Pty 

บริษัท Centennial 
Mannering Pty  
เป็นเจ้าของ 

4.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บริษัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจ้าของ 

60.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บริษัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจ้าของ 

37.3 ไม่มีภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

19. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บริษัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจ้าของ 

62.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

20. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

1.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

21. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

153.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 929.8  
 

- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

รายการ บริษัท ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี      

(พนับาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ   1,089,733  ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,116,142  ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ             525  ไมม่ี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ           1,930  ไมม่ี 

ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ          2,805  ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ               76  ไมม่ี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ      238,778  ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ   1,199,603  ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ           3,434  ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ           2,684  ไมม่ี 
ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ           4,093  ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ      944,899  ไมม่ี 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ       504,256  ไมม่ี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ    2,006,804  ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน โจวผิงพีค เจ้าของ                13  ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ             928  ไมม่ี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ           6,052  ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ       299,306  ไมม่ี 

รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญชี 7,422,061  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัประทานบตัร และการสง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม  
 

โครงการ ประทานบัตร 
เลขที่ อ าเภอ จังหวัด เนือ้ที่ 

ไร่-งาน-ตรว. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

DONFAI 27564/14974 แมท่ะ ล าปาง 181-2-10 16/11/63 บริษัท บ้านป ู
มินเนอรัล จ ากดั 

บริษัทฯ ได้เวนคืนประทานบตัรแล้ว  
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมืองแร่ ประกาศสิน้อายปุระทาน
บตัรเม่ือวนัที่ 22 มิถนุายน 2559 

LP-2 24414/14475 แมท่ะ-สบ
ปราบ 

ล าปาง 200-3-74 22/12/59 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) 

ประทานบตัรสิน้อาย ุและได้ประกาศ
ใน ราชกิจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัที่ 3 

สิงหาคม 2560  
LP-2 27423/14663 แมท่ะ-สบ

ปราบ 
ล าปาง 237-2-28 23/06/59 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 

(มหาชน) 
ประทานบตัรสิน้อาย ุและได้ประกาศ
ใน ราชกิจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัที่ 17 

สิงหาคม 2560 
LP-2 27501/15020 แมท่ะ-สบ

ปราบ 
ล าปาง 297-3-80 30/06/59 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 

(มหาชน) 
ประทานบตัรสิน้อาย ุและได้ประกาศ
ใน ราชกิจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัที่ 15 

สิงหาคม 2560 
BP-2 

Expansion 
25982/16074 ลี ้ ล าพนู 285-3-12 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 

(มหาชน) 
ขอเวนคืนประทานบตัร และ 
อยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟพูืน้ที่ 

BP-2 
Expansion 

25983/16075 ลี ้ ล าพนู 296-0-45 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) 

ขอเวนคืนประทานบตัร และ 
อยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟพูืน้ที่ 

 

 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

โครงการ 
ประทานบัตร 

เลขที่ 
อ าเภอ จังหวัด 

เนือ้ที่ 
ไร่-งาน-ตรม. 

หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

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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 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี 

โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
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  

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 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

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 

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 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

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, 
COORUMBUN, 
WALLARAH & 
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 2038 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1587 AWABA NSW 3 23 Oct 2027 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

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 2036  CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1380 AWABA NSW 78 18 Sep 2037 
 

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 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

NEWSTAN MPL327 AWABA NSW 1.041 5 Aug 2036 
 

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 
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 

 
 

 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขที ่
อ าเภอ จงัหวดั 

เนือ้ที่ 
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 
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 รายละเอียดสทิธิในการใช้ที่ดินของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานท่ีตัง้ ผู้ ถือครอง 

(บริษัท) 

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วนัเร่ิมต้น วนัสิน้สดุ วตัถปุระสงค์ มลูคา่ตามบญัชี
ของสิทธิในการใช้

สิทธิท่ีดนิ  
(พนับาท) 

เขตเจิง้ติง้  

เมืองสือเจียจวง 
มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท  

สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

7,132 1 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ท่ี ตั ง้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมเจิง้ติง้ 

134,481  

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 

เขตหลวนหนาน  

เมืองถางซาน  

มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท 

ถงัซาน 

บ้านป ู

436,706 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมหลวนหนาน 

180,176 

2,100 22 ก.ย.2538 21 ก.ย. 2561 

860 22 ม.ิ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  

เมืองบนิโจว  

มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

บริษัท 

โจวผิงพีค 
105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ท่ี ตั ง้

โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง 

94,871 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 

24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่ส ารอง  

1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และส ารองถา่นหิน (Reserves)  
ปริมาณส ารองถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่ด าเนินการเหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลยี โดยข้อมลูจากการประเมินจะถกูน ามาใช้ในการวางแผนการผลติและพฒันาเหมืองถา่นหินของ
บริษัทในอนาคต ส าหรับรายงานปริมาณส ารองถ่านหินนีไ้ด้จดัท าขึน้และตรวจสอบรับรองโดย บริษัทท่ีปรึกษา 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 ซึง่เทียบเคยีงได้กบัมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral 
Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกวา่ “JORC Code”  
ในการศกึษาปริมาณส ารองถ่านหิน สว่นท่ีเป็น Coal Resources หมายถึงปริมาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมินได้ตามวิธีการ
ส ารวจ ปริมาณส ารองถา่นหินนีค้ิดเฉพาะปริมาณที่มศีกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัในระดบั
สากล  สว่นปริมาณส ารองถา่นหินท่ีเป็น  Marketable Coal Reserves ได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources  ซึง่ได้
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มีการศกึษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทัง้มกีารประเมินปริมาณส ารองถ่านหินท่ีคาดวา่จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยค านงึถงึ
ปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 ปริมาณส ารองถ่านหิน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
หน่วย : ล้านตนั 

แหล่งถ่านหนิ 
สดัส่วน 
การ 
ถือหุ้น 

ปริมาณถ่านหนิ  
ณ 31 ธันวาคม 2560 

Measured 
Resources 

Indicated 
Resources 

Total 
Resources 

Proved 
Reserves 

Probable 
Reserves 

Total 
Reserves 

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย        
Jorong 68.09 20.6 19.3 39.9 1.8 4.3 6.0 
Indominco 68.09 307.3 376.8 684.1 69.1 1.1 70.1 
Kitadin-Embalut 68.09 15.3 85.3 100.6 2.2 1.0 3.2 
Trubaindo 68.09 255.4 128.9 384.4 15.2 22.9 38.1 
Bharinto  68.08 302.3 114.7 417.0 11.3 124.8 136.1 
2. ประเทศออสเตรเลีย        
Airly 100.00 5.2 97.4 102.6 - 36.6 36.6 
Angus Place 50.00 49.5 131.2 180.7 2.4 53.4 55.8 
Clarence 85.00 41.1 119.0 160.1 9.8 26.1 35.9 
Ivanhoe 100.00 2.5 4.2 6.7 - - - 
Mandalong 100.00 17.1 137.2 154.3 7.2 74.4 81.6 
Mannering 100.00 - 114.0 114.0 - - - 
Myuna 100.00 3.0 252.2 255.2 - 42.0 42.0 
Springvale 100.00 5.6 85.3 90.9 1.9 29.7 31.6 
Newstan 100.00 60.6 201.8 262.4 18.4 25.1 43.5 
Inglenook (Project) 100.00 - 79.8 79.8 - - - 
Neubecks (Project) 50.00 10.5 1.7 12.2 - 7.5 7.5 
3. สาธารณรัฐประชาชาจีน        
Hebi Zhongtai  40.00 50.4 - 50.4 18.5 - 18.5 
Gaohe 45.00 193.6 116.9 310.5 25.3 119.1 144.4 
4. ประเทศไทย        

  Lampang 100.00 1.2 - 1.2 - - - 
  Payao 100.00 0.2 - 0.2 - - - 

รวม  1,341.4 2,065.7 3,407.2 183.1 568.0 750.9 
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2.  ค าศพัท์ส าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธรณีวิทยา และค าศพัท์เฉพาะเก่ียวกบัธุรกิจการท าเหมืองถ่านหิน 
 ค าศพัท์เก่ียวกบัถา่นหิน (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 

 
หมวด B ค าแปล 
Barge เรือท้องแบนส าหรับขนสง่สมัภาระหนกัไปตามแมน่ า้ โดยมีขนาดระวางบรรทกุ

สนิค้าได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตนัตอ่ล าตอ่เทีย่ว 
 

Belt Conveyor สายพานล าเลยีงถ่านหิน   
 

Coal Blending 
 

การผสมถ่านหินคณุภาพตา่งกนั เพื่อให้ได้คณุภาพถ่านหินตามที่ลกูค้าต้องการ 

Boom Stacker เคร่ืองโปรยกองถา่นหิน ใช้ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็นกองๆ บนลานเก็บกอง 
 

หมวด C ค าแปล 
Clean Coal Technology เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นเทคโนโลยีใหมท่ี่คิดค้นขึน้เพื่อการใช้ถ่านหินท่ีมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ช่วยปกปอ้งสิง่แวดล้อม อาทิเช่น 
การก าจดัสิง่เจือปนตา่งๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสทิธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษทีเ่กิดระหวา่งการเผาไหม้ ตลอดจนการก าจดัมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหม้และปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  
 

Coking Coal (หรือ 
Metallurgical Coal) 
 

ถ่านหินท่ีใช้ในการถลงุเหลก็ 

Coal Gasification เทคโนโลยีที่เปลีย่นสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ 
 

Coal Reserve  ปริมาณถา่นหินส ารองได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ได้มี
การศกึษาเชิงวศิวกรรมและพร้อมทัง้มีการประเมินปริมาณถ่านหินส ารองที่คาดวา่
จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยค านงึถึงปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว 

Coal Resource  ปริมาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมนิได้ตามวิธีการส ารวจ ปริมาณส ารองถา่นหินนีค้ิด
เฉพาะปริมาณที่มีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัในระดบั
สากล 
 

Coal Washing กระบวนการแยกสิง่ที่ไมต้่องการออกจากถ่านหิน  
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หมวด C ค าแปล 
Cost Insurance & Freight 
Discharging Port  
(หรือ CIF) 

ผู้ขายรับภาระในคา่สนิค้าที่ได้รวมคา่ขนสง่ซึง่จะขนสง่ สนิค้าไปจนถึงทา่เรือของผู้
ซือ้ และคา่ประกนัภยัการขนสง่สนิค้าเพื่อคุ้มครองความเสีย่งตอ่ความเสยีหายหรือ 
สญูเสยีของสนิค้าในระหวา่งการขนสง่ด้วย 
 

Crusher 
 

เคร่ืองโมถ่่านหิน เพื่อยอ่ยถา่นหินให้ได้ขนาดก่อนล าเลยีงไปตามสายพาน 
 

หมวด D ค าแปล 
Demurrage Charges คา่เสยีเวลาของเรือ หรือคา่เสยีเวลาของตู้สนิค้าที่ไมส่ามารถน าออกจากทา่ได้ตาม

เวลาทีก่ าหนด (ภายในเขตทา่เรือ) 
 

Dumping Area บริเวณส าหรับทิง้ดิน 
 

หมวด F ค าแปล 
Finished Coal  
(หรือ FC) 

ถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการบดจนได้ขนาด 
 

Free On Board Loading 
Port (หรือ FOB) 

ผู้ขายสง่มอบสนิค้า ข้ามกาบเรือลงในระวางเรือ คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากนีแ้ละ
ความเสีย่งตา่งๆ เป็นของผู้ซือ้ 
 

หมวด H ค าแปล 
Hauling Road เส้นทางขนสง่ถ่านหิน 

 
Heating Value คา่ความร้อนของถา่นหิน หนว่ยเป็นกิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม (kcal/kg) 

 
หมวด L ค าแปล 
Longwall Mining: การท าเหมืองแบบก าแพงยาว เป็นเทคนิคการท าเหมืองใต้ดินแบบหนึง่ ท่ีมีการใช้

เคร่ืองจกัรหลกั คือ หวัตดัถา่นหิน (Shearer) และระบบค า้ยนัไฮดรอลคิ (Hydraulic 
Jacks) เพื่อขดุถ่านหินทีละสว่น เป็นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตวัของชัน้ถ่าน
หิน 

หมวด M ค าแปล 
Moisture ความชืน้ของถา่นหิน 

 
Mt 
ยอ่มาจาก Million Tonne 

ปริมาณล้านตนั 
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หมวด M ค าแปล 
Mtpa 
ยอ่มาจาก Million Tonne 
per Annum 

เป็นการวดัปริมาณถา่นหินท่ีขดุได้ ในหนว่ยล้านตนัตอ่ปี 
 

หมวด O ค าแปล 
Open–Cut  
(หรือ Open-Pit) 

วิธีการท าเหมืองแบบเปิดหน้าดิน  
 

Overburden ดินปิดทบั เปลอืกดิน ชัน้ดินหรือมวลหินที่ปิดทบัในสว่นด้านบนของถ่านหิน ซึง่เป็น
สว่นท่ีจะต้องถกูขดุออกก่อนท าการขดุถา่นหิน 
 

หมวด P ค าแปล 
Port Stockyard ลานกองเก็บถา่นหิน 

 
หมวด R ค าแปล 
Run-of-Mine Coal  
(หรือ ROM) 

ถ่านหินท่ีขดุขึน้มาจากเหมือง  
 

หมวด S ค าแปล 
Seam (หรือ Bed) ชัน้ถ่านหิน 

 
Ship Loader ระบบอปุกรณ์ล าเลยีงถ่านหินลงเรือเดินสมทุร 

 
Stripping Ratio อตัราการเปิดหน้าดินตอ่ถ่านหิน 

 
Sulfur คา่ซลัเฟอร์ในถ่านหิน  

 
หมวด T ค าแปล 
Thermal Coal  
(หรือ Steam Coal) 

เป็นถ่านหินประเภทเชือ้เพลงิให้ความร้อน  
 

tph 
ยอ่มาจาก tonne per hour 

เป็นหนว่ยวดัอตัราการล าเลยีงหรือขนถ่ายสิง่ของ โดยวดัเป็นตนัตอ่ชัว่โมง 
 

หมวด V ค าแปล 
Vessel  เรือขนส่งสินค้าโดยการบรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขน

สินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มกัมีเส้นทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าต้นทางถึง
เมืองทา่ปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทกุสนิค้าได้ประมาณ 10,000 – 
100,000 ตนัตอ่ล าตอ่เที่ยว 
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หมวด W ค าแปล 
Washed Coal ถ่านล้าง คือถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการล้างถ่านหินแล้ว 

 
 

ค าศพัท์ส าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจไฟฟา้ (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 
 

ค าศัพท์ ค าแปล 
Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใช้ความร้อนจากเชือ้เพลงิถ่านหิน 

 
Combined Heat and 
Power Plant  
(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

โรงไฟฟา้ที่น าเอาเคร่ืองกนัหนัก๊าซ และเคร่ืองกงัหนัไอน า้มาใช้ร่วมกนั โดยน าความ
ร้อนจากไอเสียที่ออกจากเคร่ืองกันหันก๊าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อน า้ แล้ว
ถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้ ท าให้น า้เดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอน า้ ซึง่ตอ่อยูก่บั
เพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ สามารถผลติกระแสไฟฟา้ออกมาได้อีกครัง้ 
 

Feed-in-tariff อตัรารับซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ 
 

Godo Kaisha 
(การลงทุนแบบจีเค) 
 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บริษัทประเภทจ ากดัความรับผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ที่ตัง้อยูป่ากเหมืองถ่านหิน 
 

Thermal Power Plant 
 

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลงัความร้อนจากไอน า้หรือก๊าซจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงมาเป็นต้น
พลงัขบัเคลือ่นเคร่ืองกงัหนัไอน า้หรือกงัหนัก๊าซ โรงไฟฟา้ที่ใช้ความร้อนจากการเผา
ไหม้เชือ้เพลงิหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลกิไนต์ น า้มนัเตา ฯลฯ 
 

Tokumei Kumiai 
structure 
(โครงสร้างการลงทุน 
แบบทีเค) 
 

โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญ่ีปุ่ นตาม
สญัญาระหว่างนักลงทุนและผู้ด าเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจ านวนหนึ่ง
ให้แก่ผู้ ด าเนินกิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า) โดยได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของสทิธิที่จะได้รับสว่นแบง่ปันก าไรท่ีเกิดจากกิจการท่ีร่วมลงทนุ 
 

Transmission Line 
(สายส่งไฟฟ้า) 

อปุกรณ์ประเภทตวัน าท าหน้าที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 
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ค าศพัท์ส าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจน า้มนัและก๊าซ (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ)  
 

ค าศัพท์ ค าแปล 
Barrel (bbl) 
 

หนว่ยวดัในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ที่ใช้วดัปริมาตรน า้มนัดบิและผลติภณัฑ์น า้มนั โดย 
1 บาร์เรล มีคา่เทา่กบั 158.978 ลติร หรือ 42 ยเูอส แกลลอน 
 

Completing 
 

วิธีการที่จะให้น า้มนัและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหลง่กกัเก็บมาที่ปากหลมุได้ โดยการ
ติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับเตรียมหลุมเพื่อการผลิตน า้มันและก๊าซ 
หลงัจากได้เจาะหลมุและท าการทดสอบหลมุแล้ว 
 

Drilling 
 

กระบวนการนีเ้ป็นการใช้แท่นขดุเจาะ โดยเจาะหลมุแนวตัง้ หรือแนวนอน เพื่อวางท่อ
น าน า้มนัและก๊าซธรรมชาติขึน้มาจากใต้ดิน 
 

Economic Reserves ปริมาณส ารองปิโตรเลียม คือค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิต
ขึน้มาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวนัท่ีก าหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ และเป็นคา่ที่เปลีย่นแปลงได้เมื่อมี
ข้อมลูเพิ่มขึน้และมีการค านวณใหม่ 
 

Estimated Ultimate 
Recovery 
 

ปริมาณน า้มันหรือก๊าซธรรมชาติของหลุมผลิตหนึ่งหลุม โดยหลุมผลิตนัน้มักมี
ระยะเวลาการผลติจนกระทัง่การสละทิง้หลมุประมาณ 40-50 ปี 
 

Held By Production 
(HBP) 
 

พืน้ที่เช่าช่วงในการด าเนินงานการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เทา่ที่หลมุผลติน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติอยา่งตอ่เนื่อง 
 

Horizontal Well 
 

หลมุที่ถูกเจาะในแนวตัง้จนกระทัง่ถึงความลึกที่เหมาะสม จากนัน้จะค่อยๆปรับการ
เจาะเป็นแนวนอน 
 

Hydraulic Fracturing 
 

วิธีการท าให้เกิดรอยแตกในชัน้หิน ด้วยการฉีดน า้ผสมสารเคมีและทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลมุเจาะ เพื่อให้น า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติที่ถกูกกัเก็บอยู่ระหว่างชัน้
หลดุออกมา 
 

Joint Working Interest  การด าเนินงานร่วมกันของสองฝ่ายหรือมากกว่านัน้ โดยแต่ละฝ่ายมีส่วนแบ่งตาม
สดัสว่น ในแปลงสมัปทานหรือพืน้ท่ีเช่าเพื่อด าเนินการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
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ค าศัพท์ ค าแปล 
Lease Operating 
Expenses (LOE) 
 

คา่ใช้จ่ายตอ่การผลติก๊าซธรรมชาติในหนึง่พนัลกูบาศก์ฟตุ 

Mcf 
 

หน่วยวดัในอตุสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ใช้วดัปริมาตรก๊าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากบั 1 
พนัลกูบาศก์ฟุต การผลิตของก๊าซธรรมชาติมกัจะวดัในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากบั 
1 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
 

Oil and Gas Lease 
 

การเช่าช่วงเพื่อใช้ในการด าเนินการเจาะ โดยก่อนด าเนินการเจาะ เจ้าของสิทธิใน
แหลง่ปิโตรเลียมต้องให้บริษัทที่ด าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเช่าช่วง ด้วย
การมีโบนสัเช่าช่วงลว่งหน้า และได้รับคา่สทิธ์ิจากการผลติปิโตรเลยีม 
 

Operator 
 

บริษัทท่ีเป็นผู้ด าเนินงานการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม ในแปลงสมัปทานหรือพืน้ที่
เช่าเพื่อด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ที่มีผู้ ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยกันหลาย
บริษัท 
 

Porosity 
 

ค่าความพรุนของหิน หมายถึง จ านวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ค่าความพรุนของหินจะเป็นตวัวดัความจุในการกกัเก็บของไหลในชัน้หิน
กกัเก็บ  
 

Proved Developed 
Reserves (PDP) 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลยีมที่พิสจูน์แล้ว โดยเป็นปริมาณน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาตขิอง
หลมุผลติที่ก าลงัด าเนินการผลติอยู่ 
 

Proved Undeveloped 
Reserves (PUD) 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลยีมที่พิสจูน์แล้ว โดยเป็นปริมาณน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลมุที่จะผลติในอนาคต  
 

Reservoir 
 

แหลง่กกัเก็บปิโตรเลยีม โดยปิโตรเลยีมซึง่ได้แก่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตวัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งหิน เช่น ชัน้หินทราย 
 

Single Well Economics 
 

การประเมินเศรษฐศาสตร์ของหลมุผลติน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาตหินึง่หลมุ การ
ประเมินนีไ้ด้รวบรวมข้อมลูเงินลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการเจาะและการเตรียมหลมุเพื่อ
ผลติ ราคาขาย และปริมาณการผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินระยะประมาณ 40-
50 ปีของหลมุผลตินัน้ 
 

Vertical Well 
 

หลมุที่ถกูเจาะในแนวตัง้ 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษัทฯ ได้ก าหนดเปา้หมายในการด าเนินงาน โดยมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานเป็นหลกั เช่น การลงทนุในเหมือง

ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟา้ รวมถึงธุรกิจที่เอือ้อ านวยและเป็นประโยชน์ตอ่การท าธุรกิจในปัจจบุนัในระดบัภมูิภาคเอเชีย 
เช่น ประเทศไทย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศมองโกเลยี ประเทศญ่ีปุ่ น และและการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรัฐอเมริกา 

 ปี 2560 เหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลติ 22.1 ล้านตนั ในประเทศออสเตรเลยีมีปริมาณการ
ผลติ 12.3 ล้านตนั บริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินการพฒันาธุรกิจในด้านการจดัหาเงินทนุ การส ารวจ การผลติ การขนสง่ การ
จดัจ าหนา่ย และการพฒันาฐานการตลาดด้วยมาตรฐานท่ีทดัเทียมผู้ผลติถ่านหินและบริษัทผู้ผลติไฟฟา้ในระดบัสากล  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่นในธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ถ่านหิน ธุรกิจไฟฟา้ และธุรกิจอืน่ โดยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่นมลูคา่รวมมลูคา่รวม 1,282.67 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 41,918.84 ล้านบาทหรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 
15.60 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสยี    

 และมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุอื่นมลูคา่รวม 1,398.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 45,700.70 ล้านบาท หรือมี
สดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุอื่นทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 31.87 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสยีใน
กิจการร่วมค้า)  

 ในสว่นของการบริหารบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไป
เป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยในจ านวนมากกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ และใช้นโยบาย
การบริหารงานเช่นเดยีวกบัของบริษัทฯ เป็นแบบ Matrix Organization และในสว่นของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ควบคมุดแูล
โดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึง่ผู้ เป็นกรรมการจะต้องผลกัดนัให้บริษัท
ร่วมนัน้ๆ ด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จในเร่ืองส าคญัๆ เช่น ให้ได้ผลตามเปา้หมาย ให้มกีารบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทกุเดือน ให้สามารถจา่ยเงินปันผลได้ตามเปา้หมาย และไมล่งทนุเกินจ านวนท่ีได้รับอนมุตัิ 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

1) ในระหวา่งปี 2550 บคุคลและกลุม่บริษัท (“โจทก์”) ซึง่เคยเป็นผู้พฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ยื่นฟอ้งบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power 
Company Limited เป็นผู้ได้รับสมัปทานเหมืองถา่นหินและโรงไฟฟา้จากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 3 คน เป็นจ าเลยตอ่ศาลแพง่ โดยกลา่วหาวา่จ าเลยหลอกลวงโจทก์โดย
เข้าร่วมท าสญัญาร่วมพฒันาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สทิธิไมส่จุริตในการรายงานเท็จท า
ให้รัฐบาลลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อท่ีบริษัทจะได้เข้าท าสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โดย
เรียกร้องให้จ าเลยชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลูโครงการหงสาจ านวน 2,000 ล้านบาท คา่ลงทนุในการศกึษา
และคา่ใช้จา่ยในโครงการหงสาจ านวน 2,000 ล้านบาท และคา่ขาดประโยชน์จากการท่ีถกูรัฐบาลลาวยกเลกิสมัปทาน
โครงการหงสาอีกจ านวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นคา่เสยีหายทัง้สิน้ 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ 
 
ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ศาลแพง่ได้มีค าพิพากษาวา่จ าเลยไมไ่ด้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิดสญัญา
ร่วมพฒันาโครงการหงสา แตจ่ าเลยกระท าละเมิดด้วยการน าเอาข้อมลูโครงการหงสาของโจทก์ (ส าหรับการพฒันา
โรงไฟฟา้ขนาด 600 เมกกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันาโครงการหงสาส าหรับโรงไฟฟา้ขนาด 1,800 เมกกะวตัต์ในปัจจบุนั  
และพิพากษาให้จ าเลยเฉพาะบริษัทและบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่
ข้อมลูจ านวน 2,000 ล้านบาท และคา่ลงทนุในการศกึษาและคา่ใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจ านวน 2,000 ล้านบาท รวม
เป็นเงินจ านวน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟอ้งจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ และชดใช้คา่เสยีหาย
อนัได้แก่คา่ขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปีละ 860 ล้านบาท 
และปี 2571 ถงึ ปี 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ช าระทกุสิน้ปี เป็นจ านวนรวม 27,740 ล้านบาท รวมคา่เสยีหายทัง้สิน้ 
31,740 ล้านบาท ทัง้นี ้ศาลแพง่ได้ยกฟอ้งบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 
 
ตอ่มาในปี 2557 ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้ยกฟอ้งโจทก์ โดยให้เหตผุลวา่จ าเลยได้กระท าการโดยสจุริตทัง้ก่อนและหลงั
เข้าท าสญัญาร่วมพฒันาโครงการและจ าเลยไมไ่ด้กระท าละเมิดตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ
และจ าเลยไมต้่องคืนเอกสาร 13 ฉบบั ซึง่เป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาแก่โจทก์ ซึง่ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาค าพิพากษาของ
ศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา สว่นฝ่ายจ าเลยได้ค าแก้ฎีกาและฎีกาในสว่นของฟ้องแย้งตอ่ศาลฎีกาแล้ว ซึง่คดีได้เข้าสูก่ระบวนการ
พิจารณาในชัน้ฎีกาในปี 2558 และคาดวา่ใช้เวลาการพิจารณาของศาลฎีกาประมาณ 3 - 5 ปี โดยผู้บริหารมัน่ใจในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท บ้าน ปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ในโครงการหงสาวา่ได้กระท าการด้วยความสจุริต 
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ในวนันี ้6 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาโดยศาลฎีกามีค าพิพากษา
สรุปได้ดงันี ้

1. กรณีทีโ่จทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ เข้าร่วมท าสญัญาพฒันาโครงการเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู โดยไมม่ีเจตนาเข้าท าโครงการ
จริง  
ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริตในการเข้าท าสญัญาและมีเจตนาท าโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู  

2. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจ าเลยว่า จ าเลยยกเลิกสญัญากับผู้ รับเหมาเพื่อให้โครงการล่าช้า อนั เป็นเหตุให้รัฐบาลลาว
ยกเลกิสมัปทานกบัโจทก์   
ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริต ท าเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตุนีใ้นการยกเลิก
สมัปทานกบัโจทก์ 

3. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยยยุงรัฐบาลลาว ให้ยกเลกิสมัปทานกบัโจทก์  
ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริต มิได้ยยุง การยกเลิกสมัปทานเป็นการตดัสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์
ของประชาชนลาว  

4. กรณีทีโ่จทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยใช้ข้อมลูโครงการของโจทก์  
ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมลูที่มีมลูคา่ของโจทก์จึงก าหนดให้ จ าเลย จ่ายคา่ใช้ข้อมลูเป็นจ านวนเงิน 1,500 
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2550 

 

2) บริษัทร่วมทนุแหง่หนึง่ในประเทศมองโกเลยีได้ยื่นฟอ้งบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศมองโกเลยีและบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึง่
ในประเทศออสเตรเลยีตอ่ศาลชัน้ต้นในประเทศมองโกเลยี โดยเรียกร้องคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และให้โอนสมัปทานเหมือง 3 ฉบบัคืน  

 เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2558 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศมองโกเลยี ได้รับค าตดัสนิจาก Mineral Resources Authority 
of Mongolia (“MRAM”) เพิกถอนใบอนญุาตส ารวจแร่จ านวน 2 ใบ และเมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้
ยื่นอทุธรณ์ค าตดัสนิของ MRAM ตอ่ศาลปกครอง (Administrative Primary Court) เพื่อขอยกเลกิค าตดัสนิของ MRAM 
ดงักลา่ว ซึง่ในวนัท่ี 14 เมษายน 2559 ศาลปกครองได้พิพากษายกค าตดัสนิของ  MRAM และให้คืนใบอนญุาตส ารวจแร่
ทัง้ 2 ใบแก่บริษัทยอ่ย 

 ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 MRAM ได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองตอ่ศาลปกครองชัน้อทุธรณ์ (Administrative 
Appeal Court)   และในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ศาลปกครองชัน้อทุธรณ์มคี าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาล
ปกครอง 

 บริษัทยอ่ยได้ยื่นค าร้องตอ่ MRAM เพื่อขอคืนใบอนญุาตส ารวจแร่  และในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 MRAM ได้ด าเนินการคืน
ใบอนญุาตส ารวจแร่ทัง้ 2 ใบแกบ่ริษัทยอ่ยแล้ว 

  ในสว่นคดีอาญาที่บริษัทร่วมทนุรายเดียวกนัได้กลา่วหาบริษัทยอ่ยตอ่อยัการชัน้ต้น (First Level Prosecutors) ซึง่มีค าสัง่
รับข้อกลา่วหาให้ฟอ้งบริษัทยอ่ย   บริษัทยอ่ยได้ใช้สทิธิตามกฎหมายยื่นโต้แย้งสทิธิตอ่อยัการชัน้สงู (the Upper Level 
Prosecutor) เพื่อขอเปลีย่นแปลงค าตดัสนิดงักลา่ว และเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 อยัการชัน้สงู (the Upper Level 
Prosecutor) ได้ตดัสนิเปลีย่นแปลงค าตดัสนิชัน้ต้นของอยัการชัน้ต้น (First Level Prosecutors) โดยยืนยนัยกค าฟอ้ง และ
ตดัสนิวา่บริษัทยอ่ยไมเ่คยยื่นรายงานเท็จตอ่ MRAM   ผู้กลา่วหาได้ยื่นข้อกลา่วหาอีกครัง้หนึง่ซึง่ส านกัอยัการสงูสดุได้
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ทบทวนข้อกลา่วหาและได้ออกค าตดัสนิในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ยืนยนัยกข้อกลา่วหาเช่นเดมิ อยา่งไรก็ตาม ในเดือน
มิถนุายน 2559 ผู้กลา่วหาได้ยื่นข้อกลา่วหาพร้อมทัง้สง่หลกัฐานเพิ่มเติมตอ่ส านกัอยัการสงูสดุอีกครัง้  โดยส านกัอยัการ
สงูสดุพิจารณารับค ากลา่วหา  ภายหลงัจากการสอบสวนและพิจารณาเอกสารหลกัฐาน อยัการสงูสดุมีค าสัง่ให้ยกค าร้อง
เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2559   แตผู่้กลา่วหายงัคงยื่นค าร้องขอให้อยัการพิจารณาเพื่อด าเนินคดอีีกครัง้หนึง่  
เมื่อวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 อยัการได้มคี าสัง่ให้ยกค าสัง่เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2559 และให้ด าเนินการสอบสวน
เพิ่มเติม จากผลการสอบสวนเพิ่มเติมดงักลา่ว อยัการได้มคี าสัง่ให้ยกข้อกลา่วหาตอ่บริษัทยอ่ยเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 

ในวนัท่ี 7 มิถนุายน 2560 ผู้กลา่วหาได้พยายามยื่นค าร้องอทุธรณ์ ค าสัง่ของอยัการไปยงัอยัการเขต เพื่อให้พจิารณา
คดีอาญาที่ถกูยกไป แตอ่ยัการเขตมีค าสัง่ปฏิเสธไมรั่บค าร้องเมือ่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2560  ซึง่ผู้กลา่วหามิได้ยื่นอทุธรณ์
ค าสัง่ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 คดีแพง่ เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้รับส าเนาค าฟอ้งจากศาลแพง่ชัน้ต้น (Primary Civil Court) โดย
เนือ้หาของข้อกลา่วหาเหมือนกนักบัข้อกลา่วหาเดิมซึง่บคุคลและกลุม่บริษัท (โจทก์) เคยยื่นฟอ้งที่ศาลแพง่ชัน้ต้นและ
ด าเนินคดีขึน้สูศ่าลอทุธรณ์และศาลฎีกาโดยกลา่วอ้างวา่ตนมีสทิธิในหุ้นจ านวนร้อยละ 60 ในบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึง่ แตค่ดี
ได้ถึงที่สดุโดยยกฟอ้งข้อกลา่วหาเดิมด้วยเหตผุลวา่ค าฟอ้งและข้อกลา่วหาของโจทก์ไมช่ดัเจน  
เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพง่ชัน้ต้นอนญุาตให้โจทก์แก้ไขค าฟอ้งใหม ่ตอ่มาเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2559 บริษัทยอ่ยยื่น
ค าให้การโต้แย้งค าฟอ้ง อีกทัง้ได้ยื่นฟอ้งกลบัเพื่อเรียกร้องคา่เสยีหาย และเมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2559 ศาลแพง่ชัน้ต้นตดัสนิ
ให้โจทก์ชนะคดีโดยให้บริษัทยอ่ยจ่ายเงินแก่โจทก์จ านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และยกฟอ้งแย้งของบริษัทยอ่ย ทนายของ
บริษัทยอ่ยได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 และเมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ศาลอทุธรณ์ตดัสนิ
ยืนยนัตามค าพิพากษาของศาลแพง่ชัน้ต้นโดยให้โจทก์ชนะคดี  

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2559 บริษัทย่อยยื่นฎีกาโต้แย้งค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ต่อศาลฎีกา และศาล
ฎีกามีค าสั่ง เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 ให้ส่งคดีคืนกลับไปที่ศาลชัน้ต้นโดยให้เหตุผลว่าบริษัทย่อยดังกล่าว  
ซึ่งเป็นจ าเลยไมใ่ช่คูส่ญัญากบัโจทก์ เมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทย่อยได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลแพ่งชัน้ต้นพิจารณา
ยกฟอ้งตามแนวทางค าสัง่ของศาลฎีกา 

 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ศาลแพง่ชัน้ต้นได้เร่ิมพิจารณาคดีและได้เลือ่นการพจิารณาคดีโดยไมม่ีก าหนดเนื่องจากคูค่วาม
ได้ร้องขอให้แตง่ตัง้เจ้าหน้าที่เพื่อแปลเอกสารสญัญาที่พิพาท จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ศาลยงัไมส่ามารถมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้จดัท าค าแปลเอกสารได้ คดีจึงยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ชัน้ต้น ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
กลุม่กิจการไมไ่ด้บนัทกึหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีดงักลา่วในข้อมลูในงบการเงิน 
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3) การตรวจสอบภาษีของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

ภาษีเงนิได้จ่ายล่วงหน้า 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดของภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าท่ีบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายเน่ืองจาก
ข้อก าหนดจากผลการตรวจสอบภาษีของ Director General of Taxes (DGT) มีดงัตอ่ไปนี ้

 

ปี  
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอียด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงนิ 

2551 IMM การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสงูไปจ านวน 21 ล้าน
เหรียญสหรัฐ    

- 20,556 - 736,536 ศาลภาษีอากรได้พพิากษาให้ IMM ชนะคดี
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 
เม่ือวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 IMM ได้รับอนมุตัิ
จาก Directorate General of Tax        
(“DGT” ) ให้น าภาษีท่ีจะได้รับคืนไปหกัจาก
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลซึง่จะต้องจ่ายลว่งหน้าทกุ
เดือนของบริษัทในกลุม่ ITM 

2552 ITM การจ่ายภาษีเงินได้ต ่าไป
ส าหรับภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่าย และภาษีเงินได้นิติ
บคุคลจ านวน 48 พนัล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 3.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และจ านวน 13 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

16,596 16,626 542,372 595,721 ITM ย่ืนฟ้องตอ่ศาลภาษีอากรแล้วเม่ือวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2558 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ศาลภาษีได้
ตดัสนิให้ ITM แพ้คดี 

2554 ITM การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลต ่าไปเป็นเงิน 75.4 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่
ประกอบด้วยสว่นของภาษี
และเบีย้ปรับเงินเพิ่ม 

75,926 75,926 2,481,330 2,720,482 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ ITM ชนะคดีเม่ือวนัท่ี 
8 มิถนุายน 2560 

2554 IMM, 
TCM 

การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่าย ต ่าไปเป็นเงิน 231.3 
พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย 
หรือเทียบเทา่ 17.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

- - - - IMM ศาลภาษีอากรได้พพิากษาให้ IMM ชนะ
คดีเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 
TCM ในเดือน เมษายน 2560 ด าเนินการย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาและ ในเดือน พฤษภาคม 
2560 TCM  ได้ด าเนินการย่ืนหนงัสือเพ่ือ
คดัค้านค าอทุธรณ์ ของ DGT ตอ่ศาลฎีกา 

2555 ITM การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลต ่าไปเป็นเงิน 14.3 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

1,135 1,135 37,093 40,668 ศาลภาษีอากรได้พิพากษาให้ ITM ชนะคดีเม่ือ
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2560 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสงูไปจ านวน 5.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ    

3,014 5,589 98,500 200,258 ศาลภาษีอากรได้พพิากษาให้ TCM ชนะคดี
บางสว่นเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 และ TCM  
ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา ส าหรับสว่นท่ี
แพ้คดี เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 560 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่ายและภาษีมลูคา่เพิม่ต ่า
ไปเป็นเงิน 81.8 พนัล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือ

- 6,088 - 218,137 DGT ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 
26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 TCM ได้รับค าอทุธรณ์
ตอ่ศาลฎีกาของ DGT และ เม่ือวนัท่ี 22สงิหาคม 
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ปี  
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอียด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงนิ 

เทียบเทา่ 6.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

2560 TCM  ได้ด าเนินการย่ืนหนงัสอืเพ่ือคดัค้าน
ค าอทุธรณ์ของ DGT ตอ่ศาลฎีกา 

2555 KTD การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสงูไปเป็นเงิน 6.2 
ล้านเหรียญสหรัฐ    

6,181 - 202,001 - เม่ือวนัท่ี 4 สงิหาคม 2560 KTD ได้ย่ืนอทุธรณ์
ตอ่ DGT แล้ว 

2555 JBG การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลต ่าไปเป็นเงิน 0.2 
ล้านเหรียญสหรัฐ  

170 - 5,556 - เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 JBG ได้ย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ DGT แล้ว 

2556 IMM การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่ายต ่าไปเป็นเงิน 33.8 พนั 
ล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 2.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

2,495 2,516 81,539 90,150 IMM ได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 24 
มีนาคม 2560 

2556 TCM การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่ายต ่าไปเป็นเงิน 5 
พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย 
หรือเทียบเทา่ 0.36 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

355 358 11,602 12,827 ศาลภาษีอากรได้พิพากษาให้ TCM ชนะคดีเม่ือ
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

2556 IMM, 
TCM, 
KTD 

การจ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคล
สงูไปเป็นเงิน 8.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ    

8,304 8,472 271,382 303,558 KTD 
KTD ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลภาษีอากรแล้วใน
เดือนธนัวาคม 2559 
TCM 
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ศาลภาษีได้
ตดัสนิให้ TCM แพ้คดี 
IMM 
ศาลภาษีอากรได้พิพากษาให้ IMM ชนะคดีเม่ือ
วนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 และได้รับหนงัสือแจ้งการ
คืนเงินภาษี เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 IMM 
ได้รับเงินคืนภาษีจาก DGT จ านวน 4.62 ล้าน
เหรียญสหรัฐจาก DGT เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  
2560 
 

2556 TCM, 
JBG, KTD 

การจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่ายและภาษีมลูค่าเพิ่มต ่า
ไปเป็นเงิน 79.8 พนัล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 5.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

5,892 5,941 192,556 212,870 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทย่อย 
ด าเนินการฟ้องตอ่ศาลภาษีอากรแล้ว 

2554 ถึง 
2557 

IMM, 
TCM, 
JBG, 

KTD, BEK 

การจ่ายภาษีท่ีดิน อาคาร 
และสิง่ปลกูสร้างต ่าไปเป็น
เงิน 155.6 พนัล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 11.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

- 11,577 - 414,812 IMM TCM KTD และ BEK  
ได้ย่ืนถอนฟ้องต่อศาลภาษีอากรแล้วเม่ือวนัท่ี 
3 ตลุาคม 2560 และได้รับอนมุตัิจากศาลภาษี
เม่ือวนัท่ี 16  ตลุาคม 2560 
 
 



 

หน้า 122 

ปี  
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอียด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงนิ 

JBG 
 ได้ย่ืนถอนการอทุธรณ์ตอ่ DGT เม่ือเดือน
กรกฎาคม 2560 

2557 TCM การจา่ยภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่ายต ่าไปเป็นเงิน 3.7 พนัล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 
0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

272 - 8,889 - TCM อยู่ระหว่างการย่ืนถอนการอทุธรณ์ตอ่ 
DGT 

2558 KTD การจา่ยภาษีเงินได้นิตบิคุคล
ต ่าไปเป็นเงิน 0.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 
และภาษีมลูคา่เพิม่ต ่าไปรวม
เป็นเงินจ านวน 2.9 พนัล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 
0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

554 - 18,105 - เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 KTD  ได้ย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ DGT แล้ว 

2558 IMM การจ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคล
สงูไปเป็นเงิน 3.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่าย และภาษีมลูคา่เพิ่มต ่าไป
รวมเป็นเงินจ านวน 94.3 
พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 7.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

9,566 - 312,625 - เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 IMM ได้ย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ DGT แล้ว 

2560 JBG การจ่ายภาษีท่ีดนิและสิง่ปลกู
สร้างสงูไปเป็นเงิน 0.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
 

185 - 6,046 - JBG ได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ DGT แล้วเม่ือวนัท่ี 31 
สงิหาคม 2560 

     รวม 130,645 154,784 4,269,596 5,546,019  

หมายเหต ุ: "นอกจากที่กลา่วข้างต้นในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษีส าหรับปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 โดย DGT ทัง้นี ้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าผลของการ
ตรวจสอบภาษี การอทุธรณ์และคดีที่อยูใ่นศาลไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินรวม"  
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4) คดีฟอ้งร้องเร่ืองการใช้ที่ดินของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
 บริษัทยอ่ยสามแหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีได้ถกูฟอ้งร้องด าเนินคดีจ านวน 10 คดี ซึง่ 9 คดีเป็นกรณีเรียกร้องคา่ชดเชย

ที่ดินในบริเวณพืน้ท่ีเหมืองถา่นหินท่ีได้รับสมัปทาน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,482.40 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 258.91 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีก 1 คดีเป็นคดีอนญุาโตตลุาการซึง่เรียกร้องคา่เสยีหายเป็นเงินจ านวน 5.98 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องคา่ชดเชยทีด่ินจ านวน 187.90 พนัล้านอินโดนีเซยีรูเปีย หรือเทยีบเทา่ 13.87 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ศาลแขวงเมืองจาการ์ตาใต้ได้มีค าพิพากษาให้โจทก์ได้รับช าระคา่ชดเชยบางสว่น
จ านวน 150 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 11.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทยอ่ยได้
ด าเนินการยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ ในเดือนกนัยายน 2560 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายกฟอ้งโจทก์ แตโ่จทก์มิได้
ยื่นฎีกาคดัค้านค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย คดีนีจ้ึงเป็นที่ยตุิ 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องคา่ชดเชยทีด่ินจ านวน 60 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 4.43 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โจทก์ยื่นฟอ้งในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทยอ่ยยื่นค าให้การตอ่ศาลแขวง ในเดือนสงิหาคม 2560 ศาลได้มคี า
พิพากษายกฟอ้งโจทก์  โจทก์มิได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาของศาลแขวงภายในก าหนดเวลาตามกฎหมาย คดีนีจ้ึง
เป็นท่ียตุ ิ

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องคา่ชดเชยทีด่ินส าหรับถนนที่ใช้ขนถ่านหินจ านวน 30.40 พนัล้านอินโดนเีซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ โจทก์ยื่นฟอ้งในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทยอ่ยยื่นค าให้การตอ่ศาลแขวง ใน
เดือนสงิหาคม 2560 ศาลได้มคี าพิพากษายกฟอ้งโจทก์ โจทก์มิได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาของศาลแขวงภายใน
ก าหนดเวลาตามกฎหมาย คดีนีจ้ึงเป็นท่ียตุิ 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องคา่ชดเชยทีด่ิน 5 คดีรวมจ านวน 3,145.70 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทยีบเทา่ 234.03 
ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม 2560 ศาลแขวงยกฟอ้งโจทก์ทัง้ 5 คดี ตอ่มาโจทก์ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ 
ซึง่บริษัทยอ่ยได้ยื่นแก้อทุธรณ์แล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ศาลอทุธรณ์ได้พิจารณาและพิพากษายกฟอ้งทัง้ 5 
คดีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2560 แตโ่จทก์ได้ยื่นฎีกาค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ทัง้ 5 คดีตอ่ศาลฎีกา 
และบริษัทยอ่ยได้ยื่นแก้ฎีการะหวา่งเดือนกรกฎาคมถงึกนัยายน 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คดีทัง้หมดจงึ
อยูใ่นการพิจารณาของศาลฎีกา 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องคา่ชดเชยทีด่ินจ านวน 58.40 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 4.33 ล้านเหรียญสหรัฐ  
โจทก์ได้ยื่นค าฟอ้งตอ่ศาลแขวงในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  แตศ่าลแขวงได้พิพากษายกฟอ้งโจทก์เมื่อวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 โจทก์ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ในเดือนสงิหาคม 2560 และบริษัทยอ่ยได้ยื่นแก้อทุธรณ์ในเดือน
ตลุาคม 2560 ดงันัน้ คดีจงึอยูใ่นการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

- ส าหรับคดีอนญุาโตตลุาการ บริษัทขนสง่ทางเรือได้ยื่นฟอ้งบริษัทยอ่ย  2 บริษัท โดยเรียกร้องคา่เสยีหายจากการ
ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาขนสง่สนิค้าและจากการบอกเลกิสญัญาโดยมิชอบรวมเป็นเงิน 5.98 ล้านเหรียญสหรัฐ คดีนี ้
ได้ยื่นตอ่ Singapore Chamber of Maritime Arbitration  และได้มีการแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการครบองค์คณะแล้ว 
อนญุาโตตลุาการได้ก าหนดตารางการพิจารณาคดใีนเดือนมิถนุายน 2561 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ สถานที่ตัง้ของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
ทนุจดทะเบียน : 5,165,257,100 บาท* 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 5,161,925,515 บาท** 
จ านวนหุ้น : 5,161,925,515 หุ้น** 
ราคาพาร์ : 1 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั       

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์ : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696-8 
Web Site : www.banpu.com 
เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์  0-2694-6859 
  e-mail : bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2694-6747  
  e-mail : investor@banpu.co.th 
ฝ่ายสือ่สารองค์กร : โทรศพัท์  0-2694-6923  
  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

 
หมายเหต ุ:  

*  เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,500,000 บาท จากเดิม 
5,163,757,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 5,165,257,100 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น)   โดยการออกหุ้นเพ่ิมทนุ
จ านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของ BANPU-W3 
ภายหลงัการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิจากเดิม 1 อตัราการใช้สทิธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 5 บาทตอ่หุ้น 
เป็นอตัราใหม ่1.0145 อตัราการใช้สิทธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สทิธิ 4.93 บาทตอ่หุ้น   และบริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบั
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 24 เมษายน  2560  

**  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) ที่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในปี 2559 จ านวน 1,290,939,275 หน่วย ได้มีการใช้สิทธิครัง้
แรกเม่ือวนัที่ 5 กนัยายน 2559 จ านวน 993,887,223  หน่วย วนัที่ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้สิทธิในครัง้ที่ 2 จ านวน 70,464,974  
หน่วย วนัที่ 9 มีนาคม 2560 มีการใช้สิทธิในครัง้ที่ 3 จ านวน 123,464,191 หน่วย และวนัที่ 9 มิถนุายน 2560 มีการใช้สิทธิในครัง้
สดุท้าย จ านวน 99,992,461 หน่วย เม่ือรวมการใช้สิทธิทัง้ 4 ครัง้ มีผลท าให้จ านวนการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 99.76 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้หมด หรือ 1,287,808,849 หน่วย  บริษัทด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 7 มิถนุายน 2560 มี
ผลท าให้ทนุที่ช าระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 5,161,925,515 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น)   

mailto:bodsec@banpu.co.th
mailto:investor@banpu.co.th
mailto:corp_com@banpu.co.th
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2. ชื่อ สถานที่ตัง้ของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
   

ชื่อบริษัท 
 

ประเภทธุรกิจ 
 

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนช าระแล้ว 
จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

1 บริษัท บ้านป ู
จ ากดั (มหาชน) 

พลงังาน บาท 
5,165,257,100 

บาท 
5,161,925,515 

5,161,925,515 1 - 1550  อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ :  0 2694 6600 

  บริษัทย่อย                   

  ประเทศไทย                   

2 บริษัท บ้านป ู   
มินเนอรัล จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
3,200,000,000  

บาท 
3,200,000,000  

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

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
57,837,500 

บาท 
57,837,500 

5,783,750 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

4 บริษัท บ้านป ู
โคล เซลส์ จ ากดั 

ค้าถ่านหิน บาท 
10,000,000 

บาท 
10,000,000 

100,000 100 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

5 บริษัท บ้านป ู
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

ศึกษาการลงทนุ บาท 
250,000,000 

บาท 
250,000,000 

25,000,000 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

6 บริษัท บ้านป ู 
เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิสเซส จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
247,000,000 

บาท 
247,000,000 

24,700,000 
 

10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

7 บริษัท บ้านป ู
อินฟิเนอร์จี จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
635,000,000 

บาท 
635,000,000 

63,500,000 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 
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ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

8 บริษัท บโีอจี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
1,550,000,000 

บาท 
1,550,000,000 

15,500,000 100 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

9 บริษัท บ้านป ู  
เอนเนอร์จี 
เซอร์วิสเซส    
(ไทยแลนด์) จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
150,000,000 

บาท 
150,000,000 

15,000,000 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอ็นจิ
เนียร่ิง  

เซอร์วิสเซส 
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

10 บริษัท ไบโอฟเูอล
เดเวลอปเมนท์ 
โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
76,000,000 
 

บาท 
76,000,000 
 

7,600,000  10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอ็นจิ
เนียร่ิง 

 เซอร์วิสเซส 
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

11 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
31,044,920,000 

บาท 
30,483,550,000 

3,048,355,000 10 78.64% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 0 2007 6000 
 

12 บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
5,921,587,160 

บาท 
5,921,587,160 

592,158,716 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 
 

13 บริษัท บ้านป ู      
รีนิวเอเบิล  
เอนเนอร์จี จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
960,000,000 
 

บาท 
960,000,000 
 

96,000,000 
 

10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 
 

14 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ (เจแปน)  
จ ากดั 
 
 
 
 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

500,000 10 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท์ : 0 2007 6000 
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       สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
15 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 

16 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 
 

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) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

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) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

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) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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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20 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) 

1.00% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

21 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) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

22 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) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

23 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) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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 
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25 PT. ITM Banpu 
Power  

Investment in 
power 
business 

IDR 
1,200,000,000,000 

IDR 
300,000,000,000  

300,000  1,000,000 70.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

30.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

 

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

26 PT. Gas Emas Fuel Distributor 
for Mining 
business 

IDR   
38,900,000,000 

IDR   
16,532,500,000 

1,700,000 9,725 75.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk, 
through PT 

ITM 
Indonesia) 

Wisma 46 Kota BNI 
50th Fl., Suite 50.06, 
Jl. Jend Sudirman 
Kav. 1, Karet Tengsin, 
Tanah abang, Jakarta 
Pusat 
Operational office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
 

27 PT. Tepian 
Indah Sukses 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
3,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

1,000 1,000,000 70.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

Jl. A.M. Sangaji No. 
38F No. 9-10, Kel. 
Bandara, Kec. Sungai 
Pinang, Prov. 
Samarinda 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
 

 

       ประเทศออสเตรเลยี 
 

28 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 
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29 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 

30 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 

31 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 

32 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 

33 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 

34 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 

35 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 
 

36 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 

37 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 
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38 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 

39 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 

40 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 

41 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 

42 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 

43 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 

44 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 

45 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 

46 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 
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47 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 

48 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 

49 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 

50 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 

51 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 

52 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 

53 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 

54 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 

55 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 
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56 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 

57 
 

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 

58 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 

59 Centennial 
Drilling Services 
Pty Ltd. 

Drilling 
Services 

AUD 
1,250,000  

AUD 
1,250,000  

 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 

60 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 

61 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 

62 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 

63 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 
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64 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 
 

65 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 
 

66 
         
  

Hunnu Coal Pty 
Ltd. 

Coal mining 
and trading 

AUD 
261,555,190 
 
 

AUD 
261,555,190 
 
 

383,632,717 ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุ้นต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore)  

Pte. Ltd.) 

22 Lindsay Street 
Perth WA 6000, 
Australia 
Tel : 61 8 9328 6262 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        

  
  

67 Banpu 
(Shanghai) 
Trading Co., Ltd. 

Coal Trading CNY  
50,000,000 

CNY  
50,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

Unit 307-52, 3rd Floor, 
Building 2, No.38, 
Debao Road, Free 
Trade Zone 
(Shanghai) Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 84004988 
 

68 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

CNY  
178,971,358 

CNY  
178,971,358 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

 

North Beiguan, 
Zhengding County, 
Shijiazhuang City 
050800, Hebei 
Province, P.R.China 
Tel : (836311) 
85176918 
 

69 Banpu 
Investment 
(China)   Co., Ltd. 

Investment in 
power 
business 

CNY  
248,400,000 

CNY  
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 
Province, P.R.China 
Tel : (8610) 5758 0388 
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70 Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

CNY  
393,425,339 

CNY  
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, P.R.China 
Tel : (86315) 4168274 
 

71 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

CNY  
261,800,000 

CNY  
261,800,000 

NA NA 70.00% 
(ถือโดย 

Zouping Peak 
Pte. Ltd.) 

 

Xiwang Industrial 
Region, Handian 
Town, Zouping 
County, Binzhou City 
256209, Shandong 
Province, P.R.China 
Tel : (86543) 4615665 
 

72 BPP Renewable 
Invesment 
(China) Co., Ltd 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

CNY  
419,419,777 

CNY  
419,419,777 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Energy 

Co.,Ltd.) 

Unit 108, No. 26 
Jiafeng Road, Pilot 
Free Trade Zone, 
Shanghai Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580388 
 

73 Anqui Huineng 
New Energy 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
66,000,000 

CNY  
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, 
P.R.China 
Tel : (86531) 
86025858 

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

Solar power 
generation 

CNY  
83,000,000 

CNY  
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 : (86531) 
86025858 

 75 Dongping 
Haoyuan Solar 
Power 
Generation Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
69,000,000 

CNY  
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 : (86538) 2092568 
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76 Macao Deyuan 
Energy-Saving & 
Environmental 
Protection 
Technology Co., 
Ltd. 

Environmental 
Protection 
Technology 
development 

MOP  
300,000 

MOP  
300,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Energy Co., 

Ltd) 

Unit G, 12th Floor, 
Guanghui Business 
Center, No.181-187 
Alameda Dr.Carlos d' 
Assumpaco, Macau 
Tel : (8610) 57580388 

77 Anqiu City 
Hui'en PV 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
62,000,000 

CNY  
62,000,000 

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

Ltd.) 

No. 26 Qinjiazhuangzi 
Village, Dasheng 
Town, Anqiu County, 
Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (86531) 
86025858 

78 Jiaxing Deyuan 
Energy-Saving 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
135,190,000 

CNY  
135,190,000 

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

Ltd.) 

Room 425, Jinxiu 
Dadao No.1, 
Yaozhuang Village, 
Jiashan County, 
Zhejiang Province, 
P.R.China 
Tel : (86531) 
86025858 

79 Banpu Power 
Trading 
(Shandong) Co., 
Ltd. 

Power Trading CNY  
20,000,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

Unit 2608, Tower C, 
No.11 Jingshi Road, 
Shizhong District, 
Jinan Province, 
P.R.China 
Tel : (86531) 
86025858 

80 Banpu Power 
Trading (Hebei) 
Co., Ltd. 

Power Trading CNY  
20,000,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

North of Beiguan 
Village, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China 
Tel : (86311) 
85176918 

  
ประเทศมองโกเลีย 
  

          
  

  

81 Hunnu Altai LLC Foreign trade , 
minerals 
exploration, 
minerals 
mining 

MNT 
93,411,174,294 

MNT 
93,411,174,294 

674,497 138,490 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Investment 
Pte. Ltd.) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, Ulaanbaatar-
17011, Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 
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82 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 
 

83 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) 755115 
 

84 Hunnu 
Resources LLC 

Foreign trade MNT 
334,451,976,943 

MNT 
334,451,976,943 

208,436,768 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) 755115 
 

 85 Munkh Sumber 
Uul LLC 

Foreign trade MNT   
2,664,050,983 

MNT   
2,664,050,983 

266,405 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) 755115 
 

86 Golden Gobi 
Mining LLC 

Foreign Trade , 
Mineral 
exploration 

MNT 
16,242,718,667 

MNT 
16,242,718,667 

1,624,271 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) 755115 
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87 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) 755115 
 

88 Bilegt Khairkhan 
Uul LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT 
28,272,138,355 

MNT 
28,272,138,355 

2,827,213 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) 755115 
 

89 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) 755115 
 

90 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) 755115 
 

91 Munkhnoyon 
Suvraga LLC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreign Trade, 
Minerals 
mining,  
Tourism, and 
Construction 

MNT 
174,396,786,000 

MNT 
174,396,786,000 

174,396,786 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) 755115 
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ประเทศสิงคโปร์ 
  

          
  

  

92 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

Investment in  
coal mining 

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

17,670,002 
17,670,002  

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

หุ้นสามญั 
50.00% 

(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั)  
หุ้นบริุมสิทธิ 

50.00% 
(ถือโดย Banpu 

Coal 
Investment 
Company 
Limited) 

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

93 BMS Coal Sales  
Pte. Ltd. 

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending 

NA USD  
5,000,000  

5,000,000  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

94 Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd. 

Coal trading NA SGD  
1,500,000 
USD  
300,000,000 
USD 
2,308,711,708 

1,500,000 
300,000,000 

2,308,711,708 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย Asian 

American 
Coal, Inc.) 

25.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั) 

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

95 Hunnu 
Investments Pte. 
Ltd. 
 

Foreign Trade  NA SGD   
100 
USD  
34,768,189 

100 
34,818,188 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd) 

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

96 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment in 
power business 

NA USD  
84,177,391 

77,132,663 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
International 

Limited) 

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

97 
 
 
 

Zouping Peak 
Pte. Ltd. 
 
 
 

Investment in 
power 
business 

NA SGD 
2  

2  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 
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98 Banpu 
Renewable 
Singapore Pte. 
Ltd. 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD  
55,987,676.69 

55,987,675 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั) 

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

  

สาธารณรัฐมอริเชียส 
  

          
  

  

99 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 

จ ากดั) 

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

100 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 ู จ ากดั 
(มหาชน)) 

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

101 
 

BPIN Investment 
Company 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy 

USD  
57,000,100 

USD  
57,000,100 

57,000,100 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูอินฟิ
เนอร์จี จ ากดั) 

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

102 
 
 
 

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 
จ ากดั (มหาชน)) 

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

  

บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ 
  

          
  

  

103 
 

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 

104 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 
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ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

   

เคย์แมนไอส์แลนด์ 
  

          
  

  

105 Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

Investment in 
power 
bussiness 

USD 
100,000  

USD 
100,000  

10,000,000 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 
 

  
ประเทศญ่ีปุ่น 

            
  

  

106 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 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั) 

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

107 BPPR Japan 
Co., Ltd. 

Cosultancy 
services to the 
operator of 
power generation 
in Japan 

JYP 
100,000 

JYP 
100,000 

1,000 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บี
พีพีอาร์ จ ากดั) 

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

108 Aizu Land Solar 
G.K. 

Land owner of 
Solar project 
 

JYP 
100,000 

JYP 
100,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

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 

      

109 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 บี
โอจี จ ากดั) 

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

  
ฮ่องกง 

       

110 Akira Energy 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy business 

HKD  
7,000,000 

HKD  
7,000,000 

7,000,000 1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั) 
 

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

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

111 Akira Energy 
(South) Limited 
 
 
 

Investment in 
renewable 
energy business 

HKD  
500 

HKD  
500 

500 1 100.00% 
(ถือโดย Akira 

Energy 
Limited) 

 

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

 
บริษัทร่วม 

       

  

ประเทศออสเตรเลีย 
  

           

112 Port Kembla 
Coal Terminal 
Limited 
 

Ship loading 
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 
  

              

113 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, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

          
 

    

114 Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd. 

Coal minig in 
China 

CNY  
1,519,860,000 

CNY  
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 
 

115 Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd 
 

Investment in 
coal mining 

CNY  
783,330,000  

CNY  
783,330,000  

NA NA 40.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บริษัท บ้านป ู
มินเนอรัล 
จ ากดั) 

No. 98, Hongqi Street, 
Hebi, Henan 
Province,P.R. China 
Tel : (86) 392 
291 7401-2 
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ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

116 Shanxi Lu 
Guang Power 
Co., Ltd. 
 

Power 
generating and 
sales 

CNY  
1,500,000,000 

CNY  
690,281,550 

NA NA 30.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

      
  

  

117 Hokkaido Solar 
Estate 
 
 
 
 

Land owner of 
solar project 

JYP 
10,000,000 

JYP 
10,000,000 

NA ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุ้นต่อหน่วย* 

60.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั)  

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

  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  

      
  

  

118 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 
จ ากดั (มหาชน)) 

NNN Building 4 th 
Floor, Room No.D5 
Bourichan Road, 
Phonsinouane Village,   
Sisattanak District, 
Vientiane Capital, 
Lao PDR 
Tel : 856 (0) 2122 483 
 

119 Phu Fai Mining 
Company 
Limited 

Mining 
concession 

USD 
50,000 

USD 
50,000 

5,000 10 37.50% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

NNN Building 4 th 
Floor, Room No.D5 
Bourichan Road, 
Phonsinouane Village,   
Sisattanak District, 
Vientiane Capital,  
Lao PDR 
Tel : 856 (0) 2122 483 
 

  
ประเทศสิงคโปร์ 
  

      

120 Aura Land 
Development 
Pte. Ltd. 

Investment in 
property for 
solar energy 
business 

NA USD 
3,840,989 

3,840,988 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

75.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั) 

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

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

121 Aizu Energy Pte. 
Ltd. 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD 
17,630,952.87 
JPY 
1,258,473,406.83 

 17,630,949 
 1,258,473,406 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั) 

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

122 Sunseap Group 
Pte. Ltd. 
 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 
 
 
 

NA SGD 
6,322,808.83 
SGD 
120,031,196.95 

995,725 
1,056,372 

ไมม่ีการก าหนด 
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

28.86% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

18 Boon Lay Way #06-
135, Tradehub 21, 
Singapore 609966 
Tel : 65 6816 1000 
 

  
ประเทศไทย 
  

       

123 บริษัท บีพีพีอาร์ 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
บริการให้
ค าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟา้ 

บาท 
100,000 

บาท 
100,000 

1,000 100 75.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400  
ประเทศไทย 
โทรศพัท์ :  0 2694 6600 
 

124 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ 

บาท 
12,010,000,000 
 

บาท 
12,010,000,000 
 

120,100,000 
 

100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูโคล 

เพาเวอร์ จ ากดั) 

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 038 925 100 
 

125 บริษัท เออร์เบิน 
โมบิลิตี ้เทค จ ากดั 

ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟา้ 

บาท  
1,290,320 

บาท  
1,290,320 

129,032 10 22.50% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูอินฟิ
เนอร์จี จ ากดั) 

256 ซอยศนูย์วิจยั ถนน
พระราม 9 ซอย 17 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 086 887 
4796 
 

 
หมายเหตุ: * under Corporate Law 
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3.  ชื่อ สถานที่ตัง้ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 
1) นายทะเบยีนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท์  0 2009 9000 
  Contact center 0 2009 9999 
 
2) นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ 0 2230 1893 
 
3) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศพัท์ 0 2544 1111 
 
  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  ส านกังานใหญ่: 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ 
  เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
  สถานท่ีติดตอ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ 0 2470 3687, 0 2470 1946 
 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ 0 2230 1893 
 
4) ผู้สอบบญัชี นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599 
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80  
  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์ 0 2844 1000 
 
5) ที่ปรึกษาทางการเงิน  --ไมม่-ี- 
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6) ที่ปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างที่ปรึกษาและหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการ

จดัการ เป็นการประจ าถาวร แตจ่ะมีการวา่จ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่
ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเร่ืองเฉพาะกรณีตามความ
จ าเป็นในการด าเนินงานเป็นครัง้คราว   การบริหารงานบริษัทฯ จะ
ด าเนินการภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ส าคญั 

 
 
7) สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่เป็นประจ า ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศ

ประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนที่ 2 

 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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 7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบริษัท  : บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์: BANPU 
 ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
 ทนุจดทะเบียน : 5,165,257,100 บาท*  

    ประกอบด้วยหุ้นสามญั 5,165,257,100 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 5,161,925,515 บาท**  
    ประกอบด้วยหุ้นสามญั 5,161,925,515 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 จ านวนหุ้น : 5,161,925,515 หุ้น 
 ราคาพาร์ : 1 บาท (หนึง่บาท) 
 

หมายเหต ุ:  

*  เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,500,000 บาท จากเดิม 
5,163,757,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 5,165,257,100 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น)   โดยการออกหุ้นเพ่ิมทนุ
จ านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของ BANPU-W3 
ภายหลงัการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิจากเดิม 1 อตัราการใช้สทิธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 5 บาทตอ่หุ้น 
เป็นอตัราใหม ่1.0145 อตัราการใช้สิทธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สทิธิ 4.93 บาทตอ่หุ้น   และบริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบั
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที่ 24 เมษายน  2560  

**  ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) ที่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในปี 2559 จ านวน 1,290,939,275 หน่วย ได้มีการใช้สิทธิครัง้
แรกเม่ือวนัที่ 5 กนัยายน 2559 จ านวน 993,887,223  หน่วย วนัที่ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้สิทธิในครัง้ที่ 2 จ านวน 70,464,974  
หน่วย วนัที่ 9 มีนาคม 2560 มีการใช้สิทธิในครัง้ที่ 3 จ านวน 123,464,191 หน่วย และวนัที่ 9 มิถนุายน 2560 มีการใช้สิทธิในครัง้
สดุท้าย จ านวน 99,992,461 หน่วย เม่ือรวมการใช้สิทธิทัง้ 4 ครัง้ มีผลท าให้จ านวนการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 99.76 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้หมด หรือ 1,287,808,849 หน่วย  บริษัทด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 7 มิถนุายน 2560 มี
ผลท าให้ทนุที่ช าระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 5,161,925,515 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยได้ออก NVDR  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างองิจ านวน 536,238,646 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
10.39 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ณ วนัดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่น าไปอ้างอิง
ทกุประการ แตไ่มส่ามารถใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แตท่ัง้นี ้
ในทางปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากดั จะเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสยีงลงคะแนนตามดลุยพินจิอิสระของ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั มใิชอ่อกเสยีงตามค าสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจ้ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง  ซึง่บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
ก าหนดได้ อยา่งไรก็ตามผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 

http://www.set.or.th/nvdr
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ข้อจ ากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาตมิีประมาณร้อยละ 13.20  ของทนุช าระแล้ว 

 
 
7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
 (ก) ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  มีดงันี ้
 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1.   กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ     507,297,394 9.83 

      บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั  288,309,528 5.59 

      บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั 133,100,000 2.58 

      บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 35,611,300 0.69 

      บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จ ากดั 30,438,448 0.59 

      บริษัท ทนุมิตรสยาม จ ากดั 14,916,382 0.29 

      บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั 14,659,800 0.28 

      บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 13,646,682 0.26 

      บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั 12,400,000 0.24 

      บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง)  จ ากดั 12,311,744 0.24 

      บริษัท น า้ตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จ ากดั 9,606,042 0.19 
2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 536,238,646 10.39 
3.    ส านกังานประกนัสงัคม 112,538,000 2.18 
4.    State Street Europe Limited 79,600,918 1.54 
5.    UBS AG Singapore Branch 73,160,000 1.42 
6.    Chase Nominees Limited 72,469,473 1.40 
7.    HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 67,251,547 1.30 
8.    กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 49,430,500 0.96 
9.    Euroclear Nominees Limited 49,375,839 0.96 
10.  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 41,900,000 0.81 

รวม 2,154,262,243 41.74 

  
หมายเหต ุ:  
- บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ของทนุ

ช าระแล้ว 
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- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั มผีู้ ถือหุ้นประกอบด้วยดงันี ้
1. กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 54.23 ของทนุช าระแล้ว 
2. บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 15.23 ของทนุช าระแล้ว 
3. กลุม่ครอบครัวกาญจนก าเนิด ถือหุ้นอยูร้่อยละ 2.58 ของทนุช าระแล้ว 
4. กลุม่ครอบครัวพทุธพงษ์ศิริพร ถือหุ้นอยูร้่อยละ 0.63 ของทนุช าระแล้ว 

- บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยดงันี ้
1. กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 87.00 ของทนุช าระแล้ว 
2. กลุม่ครอบครัวกาญจนก าเนิด ถือหุ้นอยูร้่อยละ 6.00 ของทนุช าระแล้ว 
3. กลุม่ครอบครัวพทุธพงษ์ศิริพร ถือหุ้นอยูร้่อยละ 2.00 ของทนุช าระแล้ว 
4. กลุม่ครอบครัวลทัธะพานิชย์ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 2.00 ของทนุช าระแล้ว 
5. กลุม่ครอบครัวเจนลาภวฒันกลุ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 1.50 ของทนุช าระแล้ว 
6. กลุม่ครอบครัวประดิษฐ์แทน่ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 1.50 ของทนุช าระแล้ว 

- บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 87.56 
ของทนุช าระแล้ว 

- บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
99.99 ของทนุช าระแล้ว 

- บริษัท ทนุมิตรสยาม จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ของทนุ
ช าระแล้ว 

- บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 
ของทนุช าระแล้ว 

- บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ของทนุช าระแล้ว 
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง) จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุ้น

อยูร้่อยละ 51.04 ของทนุช าระแล้ว 
- บริษัท น า้ตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 

99.99 ของทนุช าระแล้ว 
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7.2  การออกหลกัทรัพย์อื่น 
  (1) หลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้ (หุ้นกู้ ) 
 
รายละเอียดหุ้นกู้ หุ้นกู้ บ้านป ู

ครัง้ที่ 1/2554 
ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 4 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2555 

ชดุที่ 1 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  5,500 
ล้านบาท 

4,000 
ล้านบาท 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จ านวนหุ้นกู้  5,500,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 

5,500 
ล้านบาท 

4,000 
ล้านบาท 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

2,850 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.00% ในปีที่ 1-4 
5.10% ในปีที่ 5-7 

4.30% ในปีที่ 1-4 
4.40% ในปีที่ 5 

5.40% ในปีที่ 6-10 

5.08% 5.19% 4.83% 

อายหุุ้นกู้  7 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี 7 ปี 
วนัที่ออกหุ้นกู้  1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 24 พฤษภาคม 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2561 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 24 พฤษภาคม 2562 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

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

การช าระต้นเงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
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 ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
 บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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รายละเอียดหุ้นกู้ หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2555 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2556 

 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 1 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  3,000 
ล้านบาท 

150  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จ านวนหุ้นกู้  3,000,000 หน่วย 15,000 หน่วย 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 

3,000 
ล้านบาท 

150 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 5.04% 4.09% 4.75% 5.05% 4.36% 
อายหุุ้นกู้  10 ปี 10 ปี 7 ปี 12 ปี 6 ปี 
วนัที่ออกหุ้นกู้  24 พฤษภาคม 2555 4 เมษายน 2556 10 กรกฏาคม 2556 10 กรกฏาคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 24 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2566 10 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2568 4 กรกฎาคม 2563 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

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

การช าระต้นเงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

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

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

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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รายละเอียดหุ้นกู้ หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2560 

 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู
มลูคา่รวมของหุ้นกู้  5,000 

ล้านบาท 
1,000 
ล้านบาท 

1,750 
ล้านบาท 

1,250 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั  

ระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

ระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ านวนหุ้นกู้  5,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 1,750,000 หน่วย 1,250,000 หน่วย 10,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 

5,000 
ล้านบาท 

1,000 
ล้านบาท 

1,750 
ล้านบาท 

1,250 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.80% 3.85% 4.00% 4.10% 4.17% 
อายหุุ้นกู้  10 ปี 7 ปี 10 ปี 12 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุ้นกู้  4 กรกฎาคม 2557 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 21 เมษายน 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 4 กรกฎาคม 2567 12 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2568 12 พฤศจิกายน 2570 21 เมษายน 2570 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

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

การช าระต้นเงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
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 ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

-ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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1.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อจ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่นๆ 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการหลงัหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาถงึก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุ และเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  5  ปีที่ผา่นมาของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  เป็นดงันี ้

 

ปี 
เงินปันผล
ประจ าปี 

(บาทตอ่หุ้น) 

ก าไร (ขาดทนุ) 
สทุธิ 

 (ล้านบาท) 

เงินปันผล 
คร่ึงปีแรก 
(ล้านบาท) 

เงินปันผล 
คร่ึงปีหลงั 
(ล้านบาท) 

เงินปันผล
ประจ าปี 
(ล้านบาท) 

อตัราการจ่ายเงิน 
ปันผลตอ่ก าไร
สทุธิ (%) 

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% 

2560 0.65 7,900.24 1,548.58 1,806.67 3,355.25 42% 

  
        หมายเหต:ุ  
 *  เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท 

ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560  ซึง่ได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้ว อตัราหุ้นละ 0.30 บาท เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.35 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการ
ด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35  บาท โดยจ่ายจากก าไร
ท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดติภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 4 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 7 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจ านวนร้อย
ละ 33 ของกรรมการทัง้คณะ  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มคีณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จ านวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) 
จ านวน 4 คนและคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จ านวน 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ
อิสระ 

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

ก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก าหนด

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

 

หมายเหต:ุ ข้อมูลและประวติัของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายชนนิท์ วอ่งกศุลกิจ หรือ นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ หรือ 
นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ หรือ นายระวิ คอศิริ หรือ นางสมฤดี ชยัมงคล โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกนัและ
ประทบัตราของบริษัทฯ 

  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูล

ให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดีและค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทัง้ในปัจจบุนั
และในระยะยาว รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 
5) พ.ศ. 2559 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็น
ผู้ รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ าทกุเดือน นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ได้ปฏิบตัิหน้าที่สอบ
ทานความถกูต้องของการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบตังิาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ 
และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด “แนวปฏิบตั ิ บริษัท บ้านป ู จ ากดั (มหาชน) วา่ด้วย
คณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค านิยามที่
เก่ียวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท  วาระการด ารง
ต าแหนง่และการพ้นจากต าแหนง่ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง ได้มกีารปรับปรุง แก้ไขเพิม่เติม แนวทางปฏิบตัิฯ ดงักลา่ว เมื่อปี 2554 ปี 2555 
ปี 2557 และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไปและเพื่อการพฒันา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท 

 

แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560 
แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าที่

ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทท่ีมกีารปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนว
ปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 1. แนวปฏิบตัินีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบตับิริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 

ปรับปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560” 
ข้อ 2.  ให้ใช้แนวปฏิบตัินีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไปโดยให้ยกเลกิแนวปฏิบตัิ พ.ศ. 2552 

ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2554  ปรับปรุงครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครัง้ที่ 3 พ.ศ.2557 และปรับปรุงครัง้ที่ 4 
พ.ศ. 2560 

ข้อ 3. นิยามของค าที่ส าคญั ในแนวปฏิบตัินี ้
3.1. “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัทบ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความวา่ กรรมการของบริษัทบ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบริษัท 
3.5. “คณะกรรมการชดุยอ่ย” หมายความวา่ คณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3.6. “ผู้ที่เก่ียวข้อง” หมายถึง บคุคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การก าหนดบทนิยาม

ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (ฉบบัประมวล) 
3.7. “บริษัทยอ่ย” หมายความวา่ บริษัทท่ีบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกิน

กวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 
3.8. “บริษัทร่วม” หมายความวา่ บริษัทท่ีบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมน้อย

กวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 
3.9. “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ ผู้ที่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 ลงวนัที่ 16  

พฤศจิกายน 2559 แตใ่ห้กรรมการอิสระถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
ข้อ 4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  

4.1. มีกรรมการบริษัทจ านวนไมน้่อยกวา่  5 คน และเลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.2. มีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ 
4.3. มีกรรมการบริษัทท่ีมคีวามเป็นอสิระอยา่งแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมอีิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินจิอยา่งเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดและต้องไมต่ า่กวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหนง่ 
4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
4.7. ประธานกรรมการบริษัท ไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
4.8. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ควรเป็นกรรมการอิสระ 
4.9. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ไมเ่กิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัท

คนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นอีกไมไ่ด้ 
4.10. เลขานกุารบริษัท ควรเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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ข้อ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดเกณฑ์คณุสมบตัิของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยก าหนด
คณุสมบตัิที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ 
5.1. คณุสมบตัิทัว่ไป 

(1) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
(2) ไมเ่คยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ เว้นแตใ่นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
(3) ไมเ่คยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ศาลให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน 
(4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
(5) เป็นผู้ที่สามารถอทุศิเวลาให้กบับริษัท ได้อยา่งเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนไม่

เกิน 5 บริษัท 
(6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 
(7) ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
(8) มีวฒุิภาวะ ความมัน่คง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสระ 
(9) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
(10) คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 

5.2. ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ด้านบญัชี 
และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ 

5.3. กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัิทัว่ไป และความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณุสมบตั ิ
“กรรมการอิสระ” ตามทีก่ าหนดไว้ในแนวปฏิบตัินี ้ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อย
ละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

ข้อ 6. วาระการด ารงต าแหนง่ และการพ้นจากต าแหนง่ 
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมวีาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง 
6.3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

6.4. กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายเุมื่อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญัประจ าปี ซึง่มีขึน้

หลงัจากทีก่รรมการบริษัทผู้นัน้มอีายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 
6.6. นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากต าแหนง่โดยยื่นใบลาออกตอ่บริษัท และการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึ

บริษัท 
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(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ฉบบัประมวล 

(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
ข้อ 7. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้เร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณา
อนมุตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 
7.3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 
7.4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ล้าน

บาท 
7.5. การซือ้และจ าหนา่ยสนิทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุท่ีไมข่ดักบัเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีม่ีมลูคา่
เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7.6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆที่มีผลกระทบที่ส าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้นิ ยทุธศาสตร์
การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ     และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

7.8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนด
ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 

7.9. ธุรกรรมใดๆ ทีม่ีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 
7.10. การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
7.11. การกู้ยมืเงินรวมทีเ่กินกวา่ทีก่ าหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 
7.12. การเปลีย่นนโยบายและวธีิปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเสีย่งและการเก็บ

รักษาเงิน 
7.13. การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 
7.14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร 
7.15. การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน   
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7.16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสตูรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนกังาน 

7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

7.18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่ รวมถงึการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 

7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการยอ่ย 
7.20. การจดัให้มแีละก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่เสริมการมี

จิตส านกึในจริยธรรมและคณุธรรม การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ือจริยธรรม และนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
7.22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหม ่และแจ้งเลกิบริษัท 
7.23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าทีเ่ก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ข้อมลู

ภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี ้

- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีได้แก่รายงานผลการด าเนินงานและงบ

การเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทไมน้่อยกวา่ 30 วนั

ก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จ าหนา่ย

ไป ซึง่สนิทรัพย์รายการท่ีเก่ียวโยงกนัการร่วม/ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุการออก

หลกัทรัพย์ใหม ่การซือ้หุ้นคืน การจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่ราคา

หุ้น ฯลฯ กรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้แตไ่ด้รับทราบข้อมลูจนถึง

วนัท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

7.25. การปรับเปลีย่นขอบเขตอ านาจพจิารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อ 7.1– 7.24 
ข้อ 8. การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสยีง 

8.1. ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มกีารประชมุ
คณะกรรมการผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส์  การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อเิลคทรอนิกส์ท่ีหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด 

8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระท าแทนก็ได้ 
8.3. ประธานกรรมการบริษัทก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 

วนัก่อนวนัประชมุ 
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8.5. ต้องมกีรรมการบริษัทประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจงึจะนบัเป็นองค์
ประชมุ โดยในการลงมติแตล่ะวาระต้องมกีรรมการบริษัทท่ีร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด 

8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ
ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน  ถ้าไมม่ีรองประธาน หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ 
ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

8.7. การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
8.8. ในการเลอืกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ

ของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการ
บริษัทท่ีเหลอือยู ่

8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ให้มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหมรั่บทราบความคาดหวงัที่
บริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท
ฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน และการบริหารความเสีย่ง รวมถงึการเยี่ยมชมหนว่ย
ปฏิบตัิการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจ่ะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบักรรมการทกุคนทัง้ในด้านการก ากบั
ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการ
สมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และสถาบนัท่ี
มีช่ือเสยีงอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่าย
บริหารเพื่อถา่ยทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และจดั
ให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสมัมนาเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังาน ได้มีโอกาสแบง่ปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้กบักรรมการด้วย นอกจากนัน้ได้จดัให้กรรมการตดิตามความคืบหน้าของโครงการท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
และเยี่ยมเยยีนผู้ปฏิบตัิงานในท้องที่หา่งไกลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจเป็นระยะ ในปี 2560 กรรมการท่ีเข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
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     รายช่ือกรรมการ 
รายช่ือหลักสูตรอบรม/

สัมมนา 
สถาบัน วันที่อบรม/สัมมนา 

นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ 
(ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน) 

- Knowledge Sharing 
“สาระส าคญั พรบ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์” 
- Knowledge Sharing “คอร์
รัปชนั ผลกระทบตอ่ความ
น่าเช่ือถือขององค์กร และการ
ด าเนินธุรกิจ” 
 
- เสวนา “ก้าวใหมไ่ทยแลนด์ 
4.0 ภายใต้พระราชบญัญัติ
ยทุธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ” 
 
- Audit Committee Forum 
"The Audit Committee’s Role 
in Compliance and Ethical 
Culture Oversight" 
 
-วิธีปฏิบตัิส าหรับบอร์ดในการ
ก ากบัดแูลการป้องกนัและ
รับมือภยัไซเบอร์ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาขน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาขน) 
ร่วมกบัโครงการ CAC สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยร่วมกบั
ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
 
 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

16 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
17 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
1 มิถนุายน 2560 
 
 
 
 
5 ตลุาคม 2560 
 
 
 
 
15 ธันวาคม 2560 

นายระวิ  คอศิริ 
(ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา) 

- Knowledge Sharing 
“สาระส าคญั พรบ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์” 
 
- Knowledge Sharing “คอร์
รัปชนั ผลกระทบตอ่ความ
น่าเช่ือถือขององค์กร และการ
ด าเนินธุรกิจ” 
 
- Dinner Talk "คณะกรรมการ
บริษัทกบัการร่วมขบัเคลื่อน
ประเทศไทย" 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาขน) 
 
 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาขน) 
ร่วมกบัโครงการ CAC สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

16 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
17 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
29 พฤษภาคม 2560 

นายสทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง 
(กรรมการตรวจสอบ) 

- Knowledge Sharing 
“สาระส าคญั พรบ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์” 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาขน) 
 
 
 

16 กุมภาพนัธ์ 2560 
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     รายช่ือกรรมการ 
รายช่ือหลักสูตรอบรม/

สัมมนา 
สถาบัน วันที่อบรม/สัมมนา 

- Dinner Talk "คณะกรรมการ
บริษัทกบัการร่วมขบัเคลื่อน
ประเทศไทย" 
 
- เสวนา “ก้าวใหมไ่ทยแลนด์ 
4.0 ภายใต้พระราชบญัญัติ
ยทุธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ” 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยร่วมกบั
ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 

29 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
1 มิถนุายน 2560 
 

นายอนนต์  สิริแสงทกัษิณ 
(กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา) 
 

- IOD National Director 
Conference 2017 “Steering 
Governance in a Changing 
World” 
 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

14 มิถนุายน 2560 
 

นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

- “การปฎิรูปธุรกิจและสร้าง
เครือข่ายนวตักรรม” รุ่นที่ 1 
(BRAIN 1) 
- “การบริหารการทอ่งเที่ยว 
ส าหรับผู้บริหาร  
  ระดบัสงู (กสท.) #1 
 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
 
ศนูย์พฒันาวิชาการด้านตลาดการ
ทอ่งเที่ยว 

มกราคม - มิถนุายน 
2560 
 
กมุภาพนัธ์ - มิถนุายน 
2560 

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารเป็น

ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคดิเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองที่
สนใจอยา่งอิสระ   โดยมีเลขานกุารบริษัทท ารายงานสรุปให้กรรมการทกุคนได้ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารท า Board Retreat อยา่งตอ่เนื่องทกุปี เพื่อให้กรรมการทกุคนมีโอกาส
น าเสนอประเด็นตา่งๆ ที่นา่สนใจนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  รวมถงึประโยชน์
ส าหรับการวางแนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและแผนสบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
และเร่ิมให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป โดยมอบ
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการยอ่ยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง  โดย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ก าหนดแบบการประเมนิที่มีมาตรฐานเดียวกนั  เน้นรายละเอียดตาม
บทบาทและหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรของกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะ  คณะกรรมการยอ่ยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่น
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หนึง่ในการรายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยมกีารใช้แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะตัง้แตปี่ 2555 

 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทมีดงันี ้

 

  

รายช่ือ ต าแหนง่ วาระการด ารงต าแหนง่ 
การเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

1. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการ 
เมษายน 2559 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

12 - 12/12 

2. นายรัตน์ พานชิพนัธ์ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

12 - 12/12 

3. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
เมษายน 2559 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

12 - 12/12 

4. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง  กรรมการอิสระ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

12 - 12/12 

5. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

11 - 11/12 

6. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2558– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

12 - 12/12 

7. นายระวิ   คอศิริ กรรมการ 
เมษายน 2559 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

12 - 12/12 

8. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
เมษายน 2558– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

11 - 11/12 

9. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
เมษายน 2558– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

11 - 11/12 

10. Mr. Sudiarso  Prasetio กรรมการอิสระ 
เมษายน 2559– วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

11 - 11/12 

11. นางสมฤดี ชยัมงคล  กรรมการ 
เมษายน 2558 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

12 - 12/12 

12. นายอนนต์  สริิแสงทกัษิณ กรรมการ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

12 - 12/12 
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8.2   ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบด้วย 
1. นางสมฤด ี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายวรวฒุ ิ ลนีานนท์* ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร 
4. นายสธีุ สขุเรือน* ผู้อ านวยการสายอาวโุส – การเงิน 
5. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริหารและพฒันาองค์กร 
6. นายอคัรพงษ์       ไทยานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
7. นางอดุมลกัษณ์   โอฬาร ผู้อ านวยการอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 
8. นายเวโรจน์  ลิม้จรูญ ผู้อ านวยการอาวโุส – ทรัพยากรมนษุย์ 
9. นางสาวอริศรา  สกลุการะเวก* ผู้อ านวยการอาวโุส – Controller 

 หมายเหต:ุ  
- ผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร อา้งอิงตามประกาศโครงสร้างองค์กร เลขที ่ 17/2560 ลงวนัที ่  26 

เมษายน 2560 

- นายวรวฒิุ ลีนานนท์ ครบก าหนดเกษียณอาย ุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

- นายสธีุ สขุเรือน ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบติัการ – สายธุรกิจไฟฟา้ บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และ

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บริษัท บา้นป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) แทนนายวรวฒิุ ลีนานนท์ มีผลวนัที ่1 มกราคม 2561 

- นางสาวอริศรา สกลุการะเวก ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการอาวโุส – การเงิน มีผลวนัที ่1 มกราคม 2561  

- ข้อมูลและประวติัของผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1 

 

อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. การอนมุตัิปรับงบลงทนุรวมที่มีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับอนมุตัแิล้ว 
2. การอนมุตังิบด าเนินการรวมที่มีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับอนมุตัแิล้ว 
3. การอนมุตัเิพิ่มวงเงินงบลงทนุ จากรายการเดิมในงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิแล้วไมเ่กิน 20 ล้านบาท 
4. การอนมุตังิบลงทนุรายการใหมท่ีไ่มไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้อนมุตัิได้ในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่รายการ 
5. การอนมุตักิารใช้งบลงทนุในโครงการตามแผนงานในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 
6. กลัน่กรองและน าเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจา่ยโบนสัพนกังาน สวสัดิการท่ีส าคญั

ของพนกังาน 
7. พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าสญัญาซือ้ สญัญาเชา่ หรือสญัญาบริการ ดงันี ้

7.1. การท าสญัญาบริการเปิดหน้าดิน ขดุขนถ่านหิน ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
7.2. การท าสญัญาขนสง่ถา่นหินทางบกระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
7.3. การท าสญัญาบริการขนสง่ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 2,400 ล้านบาท 
7.4. การท าสญัญาจดัซือ้  จดัจ้าง  บริการ  เชา่/เชา่ซือ้ ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 1,600 ล้านบาท 
7.5. การท าสญัญาผกูพนัอื่นๆ หรือ พนัธะสญัญา หรือ  เช่น สญัญา หนงัสอืสญัญา ข้อตกลง จดหมาย บนัทกึ

ความจ า ฯลฯ ซึง่มีระยะเวลา ไมเ่กิน 5 ปี และ/หรือ มีมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
7.6. การอนมุตัิท าสญัญาซือ้ขายถา่นหินระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กินกวา่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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8. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภททีด่ินและสว่นปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วนัท่ีขายอนมุตัิได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท  
9. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
10. การกู้ยมืเงินสทุธิที่เกินยอดสงูสดุที่ก าหนดไว้ในงบประมาณหรือทีป่ระมาณการประจ าปีไว้ อนมุตัิได้ไมเ่กิน 

1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี 
11. การท าสญัญาหลกัซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมเ่กิน 300 ล้านบาท (เช่นสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรส าหรับธุรกิจถา่นหิน 

และธุรกิจไฟฟา้) 
12. การจดัซือ้ที่ดินหรือทรัพย์สนิเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มมีลูคา่ของทรัพย์สนิไมเ่กิน 300 ล้านบาทและไมไ่ด้ตัง้

งบประมาณไว้ 
13. ก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ระดบัผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลางตาม
ระยะเวลาของแผนกลยทุธ์  มีการตัง้เปา้หมายการปฏิบตังิานและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามล าดบั โดยใช้เปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ แผนงาน
ประจ าปี และเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่
เหมาะสม 
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ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  
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8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบญุศิริ จารุศิริ* ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจดั
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ถือหุ้น รวมถงึชว่ยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมตดิงักล่าว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 

นางบญุศิริ จารุศิริ ส าเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
Geological Science, Queen’s University, Canada และปริญญาโท Executive Master of Business (EMBA) จาก Sasin 
Graduate Institute of Business Administration นางบญุศิริผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท ที่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรอื่น ที่เก่ียวข้องจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท าหน้าทีเ่ลขานกุารบริษัท ตัง้แตปี่  2551 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หมายเหต ุ:  1. นางบญุศิริ จารุศิริ ลาออกจากต าแหน่งเลขานกุารบริษัทเนือ่งจากครบเกษียณอายใุนวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้นายวิรชั วฒิุธนาเศรษฐ์ ท าหนา้ทีเ่ลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 
2. ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายวา่
คา่ตอบแทนจะต้องอยูใ่นลกัษณะที่เหมาะสมโดยค านงึถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแขง่ขนัได้ใน
ตลาดแรงงานและธุรกิจ คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเช่ือมโยงกบัผลปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคน (Performance-based) เพื่อ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจ าเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะครัง้ สว่นบ าเหน็จกรรมการประจ าปีจะเช่ือมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น และการจา่ย
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2560 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ โดยมีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการแต่ละ
คณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ   ซึง่คา่ตอบแทนประจ าปี 2560 อตัราเพิ่มขึน้จากปี 2559 
ร้อยละ 11 มีผลตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2560 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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 รายละเอียด ประธาน รองประธาน กรรมการ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    

 1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 52,000 46,000 40,000 

 1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครัง้   
เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชมุ(บาท/ครัง้) 

26,000 23,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้า
ร่วมประชมุ (บาท/ครัง้) 

31,200 - 24,000 

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชมุ (บาท/ครัง้) 

26,000 - 20,000 
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1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ก) คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงิน

รวมทัง้สิน้ 34,792,540.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

 

เบีย้ประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

บ าเหน็จกรรมการ 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ประธานกรรมการบริษัท 

912,600.00 - - - 2,411,417.30 3,324,017.30 

2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 

807,300.00 208,800.00 - 124,800.00 2,189,960.63 3,330,860.63 

3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

702,000.00 271,440.00 - 96,000.00 1,968,503.94 3,037,943.94 

4. Mr.SudiarsoPrasetio 
กรรมการอิสระ/  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

684,000.00 - 60,000.00 - 1,968,503.94 2,712,503.94 

5. นายสุทศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

702,000.00 208,800.00 - - 1,968,503.94 2,879,303.94 

6. นายระว ิคอศริิ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

702,000.00 - 124,800.00 - 1,968,503.94 2,795,303.94 

7. นายบรรเทงิ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ/ กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

682,000.00 - - 96,000.00 1,968,503.94 2,746,503.94 

8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

682,000.00 - - - 1,968,503.94 2,650,503.94 

9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
      กรรมการ 

702,000.00 - - - 1,968,503.94 2,670,503.94 

10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ   
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

682,000.00 - 96,000.00 - 1,968,503.94 2,746,503.94 

11. นางสมฤดี   ชยัมงคล 
      กรรมการ 

468,000.00 - - - 1,968,503.94 2,436,503.94 

12. นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 
  กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

702,000.00 - 78,000.00 - 1,476,377.95 2,256,377.95 

  นายเกริกไกร  จีระแพทย์* 
      ประธานกรรมการบริษัท 

- - - - 639,763.78 639,763.78 

  นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ* 
     รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
 บรรษัทภิบาลและสรรหา 

- - - - 565,944.88 565,944.88 

รวม  34,792,540.00 
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หมายเหตุ-  
นายเกริกไกร จีระแพทย์ และ นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเน่ืองจากครบเกษียณอาย ุ มีผลตัง้แตว่นัที่ 

19 เมษายน 2559  บ าเหน็จกรรมการที่ได้รับนัน้ เป็นบ าเหน็จกรรมการปี 2559 ที่จา่ยจริงในปี 2560                           
 

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยงัได้รับคา่ตอบแทนในสว่นของสวสัดิการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีทา่นละ 50,000 บาท/ปี และคา่ใช้จา่ยในการเข้าสมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 

(ข) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ผู้บริหารได้รับคา่ตอบแทนเป็นราย
เดือนและโบนสั ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดาเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแตล่ะบคุคล 
 
 

หนว่ย : บาท จ านวนราย ปี  2560 จ านวนราย ปี  2559 

เงินเดือนรวม 8 75,134,070.07 9 81,247,671.88 

โบนสัรวม 8 31,648,022.48 9 21,685,227.20 

รวม  106,782,092.55  102,932,899.08 

  หมายเหต:ุ  -  ปี 2560 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน์ นายวรวฒิุ ลีนานนท์ นายสธีุ สขุเรือน 
นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร และนายเวโรจน์ ลิม้จรูญ 

 -   ปี 2559 :  ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  Mr.Peter Parry 
นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร นายสถิตพงษ์  วฒันานชุิต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  และนาย
เวโรจน์  ลิม้จรูญ 

 
 

(2) ค่าตอบแทนอื่น  
2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 
 

(หนว่ย: บาท) จ านวนราย ปี 2560 จ านวนราย ปี 2559 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 8 3,213,836.00 9 3,213,252.00 

หมายเหต:ุ  - ปี 2560 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน์ นายวรวฒิุ ลีนานนท์ นายสธีุ สขุเรือน 
นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร และนายเวโรจน์ ลิม้จรูญ 

-   ปี 2559 :  ผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  Mr.Peter Parry 
นายสถิตพงษ์  วฒันานชุิต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร นายอภิมขุ ใต้ฟา้ยงวิจิตร และนาย
เวโรจน์ ลิม้จรูญ       
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คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทัง้
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ท่านนัน้
ได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนัน้หากกรรมการบริษัท รวมทัง้คูส่มรส   และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ มีการท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนัน้ก็จะรายงานการซือ้
ขายหลกัทรัพย์นัน้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไปทกุครัง้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงันี ้

 

ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เพิ่ม (ลด) 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 31,146,376 28,946,376 2,200,000 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ           6,488,580           6,488,580  - 

2. นายรัตน์ พานชิพนัธ์  -   -   -   

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -   

3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  -   -   -   

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -   

4. นายระวิ คอศิริ  -   -   -   
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,200,000  1,200,000  - 

5. นายสทุศัน์ เศรษฐบญุสร้าง 30,188 30,188 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  15,000  15,000  -  

6. นาย Sudiarso Prasetio  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -  
7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 2,660,000 2,660,000  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ -  -   -  

8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 4,301,200           5,436,000  (1,134,800) 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 645,200  645,200  - 

9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 9,581,700           8,998,500  583,200 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 2,860,000 3,360,000   (500,000)  

10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 6,075,536  6,075,536  - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 238,970  238,970   -  

11. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ 20,000 20,000  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 13,518  13,518  - 
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ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เพิ่ม (ลด) 

12. นางสมฤดี ชยัมงคล 5,255,910 5,255,910 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ -  -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 22,000  22,000   -  

15. นายสธีุ สขุเรือน  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

16. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 100,000  100,000   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

18. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร              165,000               165,000   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

19. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  
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8.5  บุคลากร  
 (1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

พนักงานในประเทศ จ านวนพนักงาน (คน) 
ประเทศไทย 430 
สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 2,709 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 923 
ประเทศออสเตรเลยี 1,562 
ประเทศมองโกเลยี 112 
ประเทศสงิคโปร์ 11 
ประเทศญ่ีปุ่ น 4 

รวม 5,751 
 

 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2560 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลยี ประเทศมองโกเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  
8,592,462,684.95 บาท  

 

หนว่ย : บาท ปี 2560 ปี 2559 

เงินเดือน 7,081,087,761.43 6,058,322,742.11 

โบนสั 1,511,374,923.52 1,096,223,785.40 

รวม 8,592,462,684.95 7,154,546,527.51 

 
2.2 คา่ตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ปี 2560 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลยี ประเทศมองโกเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่
พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้  61,012,685.76 บาท 

 

หนว่ย : บาท ปี 2560 ปี 2559 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 61,012,685.76 46,982,023.31 
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(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 
- ไมม่ี – 
 

(4) การบริหารบคุคลากรของบริษัท   
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารงานด้านบคุลากรของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องเสมอมา  โดยยดึหลกั 3 ประการ คือ
หลกัความเทา่เทียมกนัของพนกังาน (Equal Opportunity) หลกัการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ 
หลกัการบริหารและพฒันาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้น
ความส าคญัในการท างานร่วมกนัของพนกังาน    ภายใต้ความหลากหลาย (Diversity)   ไมว่า่จะเป็นความ
หลากหลายในด้าน    เชือ้ชาติ  ภาษา วฒันธรรม อาย ุและพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน ฯลฯ  ซึง่ความหลากหลายนีก้่อให้เกิดการ
เรียนรู้ พลงัร่วม และนวตักรรม ซึง่สง่ผลดีให้แก่บริษัทฯ 
 
 
แนวทางการบริหาร 

การบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ถกูก าหนดขึน้ภายใต้แนวความคิดพืน้ฐานส าคญัวา่ “บคุลากร” เป็น
ทรัพยากรที่มคีณุคา่   ความส าเร็จขององค์กรนัน้ขึน้อยูก่บับคุลากรที่มีความสามารถและมีพฤตกิรรมที่ดี       การให้
โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบตัิทีเ่ป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุ
กระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรบคุคล โดยมุง่เน้นการปฏิบตัิงานด้วยเปา้หมายทีช่ดัเจนร่วมกนั จึงถือเป็น
สิง่ส าคญัและต้องปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2560 สถานการณ์ทางธุรกิจเร่ิมมกีารปรับตวัในทางบวก ประกอบกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
มีความชดัเจนและได้พฒันาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ การบริหารทรัพยากรบคุคลจึงได้ปรับเปลีย่นตามความต้องการ
ของธุรกิจ โดยได้ด าเนินกิจกรรมทัง้ที่มีผลส าเร็จในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อครอบคลมุทกุๆ ประเทศ กิจกรรม
ส าคญัที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 

1) โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Global HRIS Project) 
2) การพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่ในระดบัผู้บริหารและต าแหนง่ส าคญั (Execution of Succession Plan) 
3) การพฒันาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสทิธิภาพของการด าเนินธุรกิจ (Effective Organization 

Structuring) 
4)  การบริหารบคุลากรที่มีศกัยภาพสงูในองค์กร (High Potential) 
5)  นโยบายการพฒันาบคุลากร 
6)  การปลกูฝังคา่นิยมร่วมหรือวฒันธรรมองค์กร “บ้านปสูปิริต” และบ้านป ูDNA 

 
1.) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Global HRIS Project) 

จากทศิทางของการด าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ในด้านผลติภณัฑ์และบริการ ด้านประเทศที่
บริษัทฯ ไปลงทนุ ด้านบคุลากร การบริหารทรัพยากรมนษุย์จงึต้องปรับเปลีย่นให้มุง่เน้นท่ีจะเพิม่ความรวดเร็วในการ
ให้การสนบัสนนุพนกังานและหนว่ยธุรกิจ เพิ่มบทบาทความเป็นท่ีปรึกษาเชิงกลยทุธ์แก่หนว่ยธุรกิจ เพิ่ม
ประสทิธิภาพในเร่ืองการบริหารจดัการทีมงานของหวัหน้าทีม และเพิ่มโอกาสกบับคุลากรในองค์กรที่จะสามารถ



 

หน้า 176 

เรียนรู้และหมนุเวียนงานในหลากหลายหน้าที่และหลากหลายพืน้ท่ีการท างานได้ ดงันัน้ ข้อมลูของพนกังานในทกุๆ 
ด้านมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องเก็บรวบรวมในมาตรฐานเดียวกนั อยูใ่นฐานข้อมลูทีง่่ายตอ่การน าข้อมลูมาวเิคราะห์และ
บริหารจดัการ และกระบวนการจะต้องออกแบบให้มคีวามเช่ือมโยงในทกุๆ ระบบ ดงันัน้ในปี 2560 โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์จงึเร่ิมขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมและจะเสร็จสิน้สมบรูณ์ใน
ทกุประเทศภายในปี 2563  

 
2.) การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งในระดับผู้บริหาร (Execution of Succession Plan) 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ให้บริษัทได้มีผู้บริหารในจ านวนที่เพียงพอและคณุสมบตัิพร้อมส าหรับการ
ทดแทนต าแหนง่ในอนาคต บริษัทฯ ได้จดัท าแผนการพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) ซึง่จะมกีาร
ประชมุคณะกรรมการ Succession Plan ในทกุไตรมาส เพื่อทบทวนรายช่ือพนกังานท่ีมคีวามพร้อมส าหรับการด ารง
ต าแหนง่ที่ส าคญัในองค์กร รวมถึงการทบทวนเร่ืองแผนการพฒันาฯ และการติดตามความคืบหน้าแผนการพฒันาฯ 
ซึง่ได้ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2552 โดยเร่ิมระบตุ าแหนง่ที่มคีวามส าคญัส าหรับการเตรียมผู้สบืทอด
ต าแหนง่ การก าหนดขอบเขตและวิธีการพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่ การสร้างแผนในการพฒันาความพร้อมทัง้ความรู้
และความสามารถ การระบบุคุคลที่จะเข้ารับการพฒันา และการก ากบัและติดตามผล 

ดงันัน้ในปี 2560 คณะกรรมการ Succession Plan ได้พจิารณาคดัเลอืกผู้สบืทอดต าแหนง่หลายทา่น ที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่บริหารที่ส าคญัในปี 2561 โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความ
คืบหน้าจากแผนการพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่ ความเป็นแบบอยา่งที่ดใีนเร่ือง BANPU Spirit แผนการพฒันาผู้สบื
ทอดต าแหนง่ได้มีการขยายขอบเขตไปยงักลุม่ผู้บริหารระดบัสงูในธุรกิจที่อยูต่า่งประเทศ โดยได้เร่ิมด าเนินการกบั
บางประเทศแล้ว และมีแผนท่ีจะขยายให้ครบทกุประเทศตอ่ไป 
 
3.)  การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (High Potential) 

นอกเหนือจากการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ส าคญัแล้ว บริษัทฯ ยงัเลง็เห็นความส าคญัในกระบวนการสรรหา
บคุลากร ที่มีคณุสมบตัิโดดเดน่และมีศกัยภาพสงูในระดบั Section Manager and Division Manager Levels จาก
หนว่ยงานตา่งๆ พร้อมจดัเตรียมแผนการพฒันา ทัง้ด้านการฝึกอบรม การมอบหมายงานท่ีท้าทายมากขึน้ เพื่อ
เพิ่มพนู ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และเป็นการสร้างความพร้อมส าหรับต าแหนง่ทีส่ าคญัตอ่ไปใน
อนาคต โดยในปี 2561 นีไ้ด้เร่ิมด าเนินการดงักลา่วแล้วกบั BANPU Head Office และจะขยายไปยงัประเทศอื่นๆ
ตอ่ไป 
 
4.) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจ (Effective Organization 

Structuring) 
สบืเนื่องจากการทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัท สง่ผลให้บริษัทฯ ได้ทบทวนการจดัการและบริหารงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ พฒันาขีดความสามารถในการบริหารของบคุลากร และเพิม่
ประสทิธิภาพในการสือ่สารจากแผนกลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทในเครือ ได้มีการทบทวน
โครงสร้างองค์กรในหลายหนว่ยงาน แนวทางในการออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม ่คือ เน้นให้โครงสร้างมีสายบงัคบั
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บญัชาที่สัน้ลง เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาทของแตล่ะต าแหนง่งานมากขึน้ และสนบัสนนุให้มีการ
ประสานงานข้ามหนว่ยงานมากขึน้ 

ส าหรับในประเทศไทยหลายหนว่ยงานได้ปรับขึน้มารายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อให้
การตดัสนิใจรวดเร็วขึน้ และสอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจมากขึน้ เชน่ งานด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ งานด้านนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ งานด้านความสมัพนัธ์กบัภาครัฐ เป็นต้น 

ในประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability 
Development) ให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้ มีการจดัโครงสร้างของงานด้านพฒันาธุรกิจให้มีความเฉพาะเจาะจงแต่
ละกลุม่ผลติภณัฑ์ ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟา้ และธุรกิจพลงังานอื่นๆ 

การพฒันาโครงสร้างองค์กรของประเทศจีน มุง่เน้นการสร้างความเข้มแขง็ของหนว่ยงานสนับสนนุ โดยให้มี
รูปแบบเป็นศนูย์บริการร่วม (Shared Services Center) ที่สามารถให้การสนบัสนนุและบริการแกก่ลุม่ธุรกิจถ่านหิน 
และธุรกิจไฟฟา้ไปพร้อมๆ กนั 

 
5.) นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรทกุระดบัให้ได้รับการพฒันาในทกุด้าน ทัง้เร่ืองการบริหาร การจดัการ 
(Management) ภาวะผู้น า (Leadership) เทคนิคในการปฏิบตังิาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology)  ระบบคณุภาพ (Quality) สิง่แวดล้อม (Environment) ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Safety and 
Health) เพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ อนัจะสง่ผล
ให้บคุลากรของบริษัทฯ ก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพ (Professional) มคีวามเป็นมาตรฐานสากล (International 
Standard) สามารถขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลเุปา้หมายได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 
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โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

  

 

 

 

  

Leadership Weekend Program                                         BANPU Global Leadership Program for Strategic Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANPU Global Leadership Program for Frist Line Leader        BANPU Global Leadership Program for Business Leader 

 

 

 

 

 

 

 

BANPU Engaging Leader: Team Engagement                            BANPU Engaging Leader: Great Coach 
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6.) บ้านปูสปิริต และ บ้านปู DNA  
จากแนวนโยบายในการด าเนินธรุกิจที่จะมีความหลากหลายและการขยายตวัมากขึน้ ความหลากหลายของประเทศ
ที่จะลงทนุ การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการปรับตวัให้
สามารถแขง่ขนัได้ในธุรกิจ ทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ มีความส าคญัในการขบัเคลือ่นให้บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ 
การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร "บ้านปสูปิริต และ บ้านป ูDNA" จึงมีบทบาทส าคญัยิ่งที่ท าให้องค์กรสามารถบรรลุ
เปา้หมายตามทศิทางและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ได้อยา่งยัง่ยืน 
บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่  "บ้านปูสปิริต" และ “อัตตลักษณ์ (DNA)”   ซึง่เป็นวฒันธรรมขององค์กรที่ผู้บริหารและพนกังาน
บ้านปฯู ทกุคนยดึมัน่เป็นหลกัในการปฎิบตัิงานตอ่เนื่องกนัมาเป็นเวลายาวนาน อนัได้แก่  

• นวตักรรม (Innovation)  
• การยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity)  
• ความหว่งใยและเอาใจใส ่(Care)  
• พลงัร่วม (Synergy)  

 
อตัตลกัษณ์ของพนกังานบ้านปฯู ( DNA) ที่ฝังแนน่อยูใ่นตวัตนของพนกังานบ้านปฯู ทกุคน อนัได้แก่  

• ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนกังานมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้อมส าหรับ
การสง่มอบผลงานให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่และความมุง่มัน่ท่ีจะ
รักษาค ามัน่สญัญาที่ให้ไว้กบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 

• ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) หมายถงึ พนกังานมีความพร้อมในการปรับตวัให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงและสภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ใน
อนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับเปลีย่น 

• ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถงึ พนกังานมีกระบวนการคดิ วิเคราะห์ และ
ตดัสนิใจที่สร้างสรรค์ สง่ผลเชิงบวกในการปฏิบตัิงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงการค านงึถึงการบรรลผุล
ประโยชน์กบัผู้อื่นร่วมกนั (Win-Win Solution) 

• ความยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง พนกังานมีความสามารถในการเข้าใจทีม่าและเหตผุลในการ
ปรับเปลีย่นและพฒันา พร้อมและยอมรับท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการปรับเปลีย่นและพฒันา 

• ความคลอ่งตวัในการเปลีย่นแปลงสภาพการปฏิบตังิาน (Mobility) หมายถงึ พนกังานมีความพร้อมในการ
ที่จะปรับเปลีย่นสภาพการปฏิบตัิงาน ไมว่า่จะเป็นเร่ืองโครงสร้างองค์กร การเปลีย่นสายการบงัคบับญัชา 
การได้รับมอบหมายไปปฏิบตัิงานท่ีตา่งประเทศ เป็นต้น พร้อมที่จะเคลือ่นย้ายตนเองได้ทนัทีท่ีได้รับ
มอบหมาย  

 
บ้านปสูปิริตและอตัตลกัษณ์เหลา่นีเ้ป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้พนกังานของบริษัทฯ สามารถปฏิบตังิานร่วมกนัได้

อยา่งราบร่ืนโดยปราศจากความแตกตา่งใดๆ ไมว่า่จะด้วยเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วยั หรือหนว่ยงาน ท าให้การ
ปฏิบตัิงานส าเร็จตามเปา้หมายขององค์กร   
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9.   การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในหลกัการบริหารจดัการท่ีมีระบบและกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยั
ส าคญั โดยก าหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แตปี่ 2545 นโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจฉบบัท่ีใช้อยูปั่จจบุนัเป็นฉบบัท่ี 2 ซึง่มีการปรับปรุงในปี 2548 และประกาศใช้ในปี 
2549 โดยจดัท าเป็นฉบบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนมุตัินโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจทีม่ีการปรับปรุงใหมเ่พื่อให้มคีวาม ทนัสมยัเหมาะสมกบั
สถานการณ์ และให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เปลีย่นแปลงไป นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาทบทวนการน า “หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 
2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”)   ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ไปปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใช้อ้างองิและถือเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน นอกจากนัน้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิตามนโยบายตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั
เร่ืองการรับ-การให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และการบนัทกึรายงานการรับของขวญั
ในระบบ ซึง่ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ทีต้่องท าความเข้าใจและ
ปฏิบตัิตาม หลงัจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในปี 2559 หลงัจากทีใ่นปี 2558 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนมุตัใิห้มีนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ได้รับมติรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC) 
ตัง้แตปี่ 2553  
 บริษัทฯ มีการตดิตามประเมินถงึประสทิธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตัิในองค์กร โดยใช้ Key 
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึง่องค์ประกอบของวฒันธรรม
องค์กรในสว่นของการยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) เป็นตวัชีว้ดั โดยผลการประเมินทัง้ทีม่กีารจ าแนกตามระดบั
พนกังานและจ าแนกตามสถานท่ีปฏิบตัิการอยูใ่นเกณฑ์ที่นา่พอใจ 
 
การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไว้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยยดึหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิที่ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก ่

หมวดที่ 1   สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
หมวดที่ 2   การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไว้  
 ในปี 2560 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่มุง่เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสือ่สารไปยงั
พนกังานในทกุระดบัขององค์กรด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีการอบรมหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนหลกัสตูรปฐมนเิทศพนกังานใหมข่องบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง 
และมีการทดสอบความรู้ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีผา่นระบบ e-learning  

2. จดักิจกรรม “CG Raise Your Voice” ที่มจีดุมุง่หมายเพื่อสง่เสริมการสือ่สารแบบสองทางระหวา่งพนกังาน
และบริษัทฯ โดยสนบัสนนุให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนผา่นระบบ Whistleblowing ที่อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยที่ไมต้่องระบตุวัตนของผู้ ร้อง และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการตอ่อายใุบรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต 

3. จดักิจกรรม Knowledge Sharing เร่ือง การตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชนและการด าเนินงานภายใต้
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งมีประสทิธิภาพ โดย คณุกลุเวช เจนวฒันวิทย์ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังาน 

4. น าเสนอบทความเก่ียวกบัแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน
อาเซยีน ในคอลมัน์ CG of the month ของ Banpu Insight ซึง่เป็นวารสารภายในของบริษัทฯ ทีอ่อกเป็นราย
ไตรมาส และเผยแพร่ไปยงัทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ รายละเอียดของบทความที่ได้น าเสนอ มีดงันี ้

o ช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล 

o การตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

o กองทนุรวมธรรมาภิบาล 

o No Gift Policy  
5. จดังาน “CG Day” ซึง่เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อสง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานในทกุระดบัได้ตระหนกัถึง

ความส าคญัของการมจีริยธรรมในการด าเนิธุรกิจพร้อมกับการยดึมัน่และยืนหยดัอยูบ่นความถกูต้อง โดยปี 
2560 ได้น าเสนอแนวความคิด “CG Raise Your Voice”  ในงานนีม้กีารเผยแพร่แนวปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชนั เร่ืองการรับ-การให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และการ
บนัทกึรายงานการรับของขวญัในระบบ ซึง่ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุม่ ที่ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตาม  
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จากความมุ่งม่ันในการก ากับดแูลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังนี ้

 ด้วยความมุง่มัน่ในการก ากบัดแูลกิจการและการขบัเคลือ่นธุรกิจบนพืน้ฐานของการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุภาคสว่นอยา่งสมดลุ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เช่น ในปี 
2560 บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกให้อยูใ่นรายช่ือสมาชิกกลุม่ดชันี ผ่านการพิจารณาให้เป็นบริษัทชัน้น าในกลุม่ดชันีความ
ยัง่ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ร่วมกบั RobecoSAM ผู้จดัและประเมินมาตรฐาน
การตรวจวดัศกัยภาพความยัง่ยนืของบริษัทส าหรับตลาดเกิดใหมป่ระจ าปี 2017 ในกลุม่ธุรกิจพลงังาน โดยปีนี ้นบัเป็น
ปีที่ 4 ติดตอ่กนั ที่บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกเป็นสมาชิก DJSI ตอกย า้ความมุง่มัน่ของบ้านปฯู ในการเป็นผู้น าการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและสง่เสริมการการสร้างมลูคา่เพิม่ให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ได้รับคะแนนจากการ
ประเมินสงูสดุในกลุม่พลงังานถา่นหินและพลงังานเพื่อการใช้งาน และเป็นหนึง่ในห้าบริษัทของไทยที่อยูใ่นกลุม่ดชันวีดั
ความยัง่ยืนดาวโจนสใ์นธุรกิจพลงังานอกีด้วย นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 110 บริษัท
จดทะเบยีนที่ได้รับการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดีเลศิ (Excellence CG Scoring) จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัท
จดทะเบยีนประจ าปี 2560 จดัโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ 
ได้รับรางวลั “SET Sustainability Awards 2017” ประเภท “รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน” 
(Sustainability Awards of Honor) จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ในปีนีถื้อเป็นปีแรกทีม่ีรางวลัพิเศษมอบให้
บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยีย่ม (Best Sustainability Awards) ติดตอ่กนั
ตัง้แต ่ 3 ปีขึน้ไป และยงัเป็นบริษัทหนึง่เดยีวในกลุม่บริษัทจดทะเบียนท่ีมมีลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดระหวา่ง 
30,000-100,000 ล้านบาท ที่ได้รับรางวลัดงักลา่ว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้รับคดัเลอืกให้มีรายช่ืออยูใ่น “หุ้นยัง่ยืน” 
(Thailand Sustainability Investment: THIS) เป็นปีที่ 3 ตดิตอ่กนั ตอกย า้นโยบายด้านความยัง่ยืนของบริษัทฯ ที่มุง่
สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นระยะยาว 

  
การจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก ่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิ
บาลอยา่งชดัเจนที่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการโอนหุ้น สทิธิในการได้รับ
สารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ สทิธิในการ
เลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ สทิธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลก าไร 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุ หรือ
มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เข้าร่วมประชมุ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่เป็นผู้ออกเสยีงแทนในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค าถามได้อยา่งเทา่
เทียมกนั     
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 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารา
กอน 3 ชัน้ 5  ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   โดยมี
กรรมการครบทัง้ 13 คน เข้าร่วมในการประชมุ  ในปี 2560 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าและแสดงไว้ที่  

www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm.  ก่อนวนัประชมุ  30 วนั  รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้น าไป
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นวา่การบนัทกึมติการประชมุ
ไมถ่กูต้องภายใน 30 วนั  หลงัจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส าหรับการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการประกาศผา่นไปยงัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเร่ืองระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถงึเดือนธนัวาคม 2560 
และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm.  ระบถุึงขัน้ตอน
และวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2560 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  

 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอยา่ง
ครบถ้วนเพยีงพอและทนัเวลาเพือ่การตดัสนิใจบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุ
ตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนประชมุ โดยในแตล่ะวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ใน
การประชมุมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 12 คน ซึง่รวมถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการ
บรรษัทฯ ภิบาลและสรรหาและประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบ
บญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากส านกังานกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วย 

 ประธานในที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสยัตา่งๆ ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานที่ประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และขอค าอธิบายเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มกีารจดัท ารายงานการ
ประชมุให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วนันบัจากวนัประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายในภายใน 30 วนั 

 

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ในปี 2560 มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารา
กอนฮอลล์ 3 ชัน้ 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   โดยมีกรรมการครบทัง้ 12 คนเข้า
ร่วมในการประชมุ ทัง้นีก้ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 934 ราย และ
ผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 2,223 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 3,157 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 2,569,940,717 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 50.78 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 5,060,634,213 หุ้น 
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การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยีย่มชมกิจการอยา่งตอ่เนื่องและพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธรุกิจและติดตาม
ความเป็นไปในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 มีการจดัให้ผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟา้บีแอลซีพี จงัหวดัระยอง 
จ านวน 80 คน ในวนัพธุที ่24 พฤษภาคม 2560 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายตอ่ผู้มสีว่นได้เสยีไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยี ได้แก ่ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้ หนว่ยงาน
รัฐบาล ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่ตลอดจนสงัคมสว่นรวม โดยได้ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็น
หลกั มีหลกัปฏิบตัิที่ส าคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบตอ่ผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตัิตอ่
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้ คูแ่ขง่ทางการค้า และสงัคมสว่นรวม โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามแนวทางทีก่ าหนดไว้อยา่ง
เคร่งครัด ทัง้นีเ้พื่อให้ความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบตัิด้วยดี  

บริษัทฯ จดัช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจซึง่ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีได้ทกุกลุม่ 
โดยจดัให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผา่น เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ในหวัข้อ Corporate Governance เร่ืองการรับข้อร้องเรียนที่
จะสง่ข้อมลูมายงัอีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่มกีารติดตามอยา่งสม า่เสมอ โดยรายงานตอ่คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัทฯ 
ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มคีวามโปร่งใส    หลงัจากทีใ่นปี 2557 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนมุตัใิห้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึง่เป็น
นโยบายในการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่มีการร้องเรียน
วา่อาจเป็นการกระท าผิด และในปี 2560 เปิดช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนผา่นระบบ Whistleblowing 
ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยที่ไมต้่องระบตุวัตนของผู้ ร้อง  

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิตามนโยบายตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัเร่ืองการรับ-การให้
ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และการบนัทกึรายงานการรับของขวญัในระบบ ซึง่ถือเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ที่ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตาม หลงัจากที่
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัในปี 2559 หลงัจากที่ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้มี
นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ได้รับมติรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC) ตัง้แตปี่ 2553  

นอกเหนือจากนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่แล้ว  บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เก่ียวกบัการให้และ
รับสนิบน รวมถึงการให้ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏในคูม่ือ ดงันี ้
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3.4  การให้และรับสนิบน  
(1) ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ที่

ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
(2) ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ตอ่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางทีม่ิชอบ  
3.5  ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

(1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใดๆ จากคูค้่า หรือผู้ที่บริษัทฯ 
ท าธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

(2) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคล
ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

 

พนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จทีม่ีคณุคา่ยิง่ จงึก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่
พนกังานไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั
ตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ บริษัทฯ ด าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สิง่แวดล้อมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีชีวิตจากอบุตัิเหต ุ ปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
อนัเนื่องจากการท างาน  

 บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของ
บริษัทฯ โดยยดึหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 

 (1)   หลกัความยตุิธรรมและเทา่เทียม (Equitability)  
 (2)   หลกัผลงาน (Performance Based)  
 (3)   หลกัความสามารถ (Competency Based)  

 จากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพฒันาพนกังานให้มีความพร้อม 
และสามารถปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุน่ คลอ่งตวั (Flexibility) พร้อมปฏิบตัิงานในทกุ
พืน้ท่ีและสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคดิเห็นที่ถกูต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถงึให้เกียรติใน
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกวา่ระดบัการบงัคบับญัชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุง่สร้างให้บคุลากรของบริษัท 
เป็น  “ผู้ยดึม่ันในจิตวิญญาณบ้านปูสปิริต” และเป็น  “พนกังานมืออาชีพ”  โดยถือปฏิบตัิ และให้โอกาสพนกังานทกุ
ชนชาติ เชือ้ชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั เรามุง่มัน่ปฏิบตัิงานภายใต้วิสยัทศัน์ และเปา้หมายที่
ชดัเจนร่วมกนั หลอ่หลอมรวมกนัเป็นหนึง่เดียวอยา่งแขง็แรง โดยผกูพนัและยดึมัน่กนัด้วยวฒันธรรมร่วม “Banpu Spirit” 
ซึง่ได้แก ่
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 1.  นวตักรรม (Innovation)  

 2.  ยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity)  

 3.  หว่งใยและเอาใจใส ่(Care)  

 4.  พลงัร่วม (Synergy)   

  
 บริษัทฯ มีนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง้ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่
เช่ือมโยงกบัการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่
กบัการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งเต็มศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและสม า่เสมอ  
บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการประเมินคา่งาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพฒันาองค์กร 
(Organization Development Committee) และสนบัสนนุคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation 
Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) อยา่งใกล้ชิด เพื่อ
ความโปร่งใสและขบัเคลือ่นทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสูอ่นาคตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  

 

ลูกค้า 

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ยิ่งขึน้ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยดึมัน่ในการรักษาและ
ปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยการสง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมคีณุภาพ ตรงตามความ
คาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ การปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ที่มตีอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบั
คณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสนิค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใช้สนิค้าและบริการของ
บริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ นอกจากนี ้ ยงัเน้นถงึการรักษาความลบัของลกูค้าและไม่
น าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 
 

คู่ ค้า/เจ้าหน้ี 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ค านงึถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาที่ตกลงกนัไว้  
 

คู่แข่งทางการค้า 

 ส าหรับคูแ่ขง่ทางการค้า บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าไว้ในคูม่อืจริยธรรมธุรกิจ 
ที่จะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแขง่ขนั
ทางการค้า ไมล่ะเมดิความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจ
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ด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีข้อ
พิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 

ชุมชนและสังคม 
 บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุง่สร้างสมดลุระหวา่งการ
เติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยดึ
มัน่ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ีจะใช้ความพยายาม
อยา่งตอ่เนื่องที่จะด าเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชมุชน ตลอดจน
องค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable 
Development Policy) เพื่อใช้เทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กบัมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานเร่ืองภาวะโลก
ร้อน (Green House Effect) รวมถงึการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้เกิดประสทิธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ซึง่ครอบคลมุการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดตอ่พนกังาน  พนัธมิตรทางธุรกิจ สงัคม  สิง่แวดล้อม  และชมุชนท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
อยู ่  และเพื่อสนบัสนนุนโยบายข้างต้น  บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 
Responsibility)  หรือ ซีเอสอาร์ (CSR) โดยตลอดระยะเวลากวา่สามทศวรรษในการด าเนินธรุกิจ บริษัทฯ ให้การ
สนบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม า่เสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ 
เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรม CSR ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีร้วมไปถงึโครงการซีเอสอาร์ใน
ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธรุกิจด้วย ทกุโครงการซีเอสอาร์ด าเนินงานด้วยความเช่ือที่วา่ “พลงัความรู้ คือ พลงัแหง่
การเปลีย่นแปลงและพฒันา” ซึง่เน้นการสง่เสริมและพฒันา “การเรียนรู้”  ในหลากหลายด้านให้แก่กลุม่เปา้หมายหลกั
ของกิจกรรมซเีอสอาร์ของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ เดก็และเยาวชน ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้
เติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการปลกูฝังจิตส านกึของพนกังานทกุระดบัให้มคีวาม
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง  เพื่อให้เป็นวฒันธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเปา้หมายสงูสดุคือให้ชมุชน
และสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยใช้หลกัการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ฐานของความ  “จริงใจ” “จริงจงั” 
และ “เต็มใจ”   

ช่องทางในการตดิต่อบริษัท  
ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับริษัทฯ ได้ดงันี ้

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 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 
ฝ่ายสือ่สารองค์กร : โทรศพัท์  0-2694-6923  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

  

mailto:bodsec@banpu.co.th
mailto:investor@banpu.co.th
mailto:corp_com@banpu.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์  

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังาน บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบตัิส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดงักลา่วต้องกระท าโดยมีราคาและเง่ือนไข
เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้ จะต้องไมม่ีสว่นในการ
พิจารณาอนมุตัิ   หากรายการใดเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด   

 นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัก าหนดข้อห้ามไมใ่ห้ใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะและอยู่ระหวา่งการเจรจา ซึ่งงานนัน้ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านัน้จะต้องท าสญัญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality 
Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจดัการข้อมลูลบัที่มีผลต่อตลาดหลกัทรัพย์  (Market Sensitive 
Information Policy) และ แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ที่ปรึกษา และบริษัทในกลุ่ม ที่ ต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามโดยมี
รายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. จดัให้มีระบบควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลูลบั  

2. ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เก่ียวข้องตระหนกัถึง
หน้าที่ในการรักษาความลบัของบริษัท  

3. จ ากดัจ านวนบคุคลที่สามารถเข้าถงึข้อมลูลบัให้น้อยที่สดุ เทา่ที่จ าเป็น (need to know basis) มีระบบ
ควบคมุคูส่ญัญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทท่ีสามารถเข้าถึงระบบของบริษัทได้  

4. ระมดัระวงัในกรณีที่ได้รับหรือสง่ต่อข้อมลูให้แก่บคุคลที่สาม โดยทกุฝ่ายต้องตระหนกัรู้ถึงภาระหน้าที่
ของตนในสว่นท่ีเก่ียวข้องในการใช้และการควบคมุข้อมลูลบั 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุทีเ่หมาะสม  
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2.  การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 

  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพยีงพอ สม า่เสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถงึ
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัท โดย
จดัให้มีการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยเคร่งครัด  นอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมลูตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จดัให้มีการสือ่สารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผา่นช่องทางอื่นๆ โดยมีหนว่ยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่สือ่สารโดยตรงกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ในขณะที่หนว่ยงานสือ่สารองค์กรท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
ประชาชนทัว่ไปผา่นสือ่มวลชนและสือ่อื่นๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเช่นเดียวกนั 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการน าเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุตา่งประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายยอ่ย 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และสือ่มวลชน ดงันี ้

 

ล าดับ การเปิดเผยและการน าเสนอข้อมูล จ านวนครัง้ 

1. พบนกัลงทนุตา่งประเทศ  (Road Show) 1 

2. พบนกัลงทนุในประเทศ  (Local Road Show) 4 

3. จดัแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปี (Analyst Meeting)   4 

4. ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการ
ด าเนินงานประจ าไตรมาส 

4 

5. การพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 42 

6. การให้ข้อมลูนกัลงทนุผา่น Conference call 14 

7. การสมัภาษณ์ผู้บริหาร 11 

8. จดัแถลงขา่วแก่สือ่มวลชน (Press Conference) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ 2 

9. การเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Press Release)  เพื่อชีแ้จงผลประกอบการและ
กลยทุธ์ธุรกิจ 

5 

10. การจดักิจกรรมส าหรับสือ่มวลชน และเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงการ
เพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

14 

11. การน าผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และ นกัลงทนุเข้าเยี่ยมชมกิจการ 1 

12. การจดันิทรรศการ 1 
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  นอกจากนี ้ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผู้มี
สว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ ได้รับรู้ข้อมลูอยา่งเทา่เทยีมและทัว่ถึง   ผู้สนใจสามารถติดตอ่สอบถามหรือขอข้อมลูตา่งๆ จาก
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศพัท์หมายเลข  02-6946747  โทรสาร 02-2070697  หรือ e-mail: 
investor_relations@banpu.co.th 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ตัง้แตปี่ 2552 ช่ือวา่ "แนวปฏิบตัิ
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552"  โดยได้มีการปรับปรุงในปี 2554 ปี 2555 ปี 2557 
และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธรุกิจที่เปลีย่นแปลงไป ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวทาง
บรรษัทภิบาล แนวปฏิบตัิดงักลา่วระบถุงึ องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิทัว่ไปของ
กรรมการบริษัท คณุสมบตัิกรรมการอิสระ ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน  วาระการด ารงต าแหนง่และการพ้นจาก
ต าแหนง่  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง
ลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนด วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึง่เป็นเปา้หมายหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืนขององค์กร ติดตาม ดแูลให้บริษัทฯประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมาย  คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้มีการทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กร อยา่งน้อยทกุ 5 ปี เพื่อแนใ่จวา่บริษัทมกีารด าเนินธุรกิจตาม
เปา้หมายหลกัเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามทีว่างไว้ 

 เพื่อรองรับการก าหนดวิสยัทศัน์พนัธกิจขององค์กรซึง่เป็นเปา้หมายหลกั  คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
ได้ร่วมกนัจดัท าทศิทางการด าเนนิธุรกิจ  แผนกลยทุธ์ระยะยาวทกุๆ รอบ 5 ปี อยา่งตอ่เนื่องมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี 
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ พฒันาและ
น ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ  ทัง้นีไ้ด้ก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารไว้อยา่งชดัเจน  
นอกจากนัน้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอ านาจการบริหารให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาของหนว่ยธุรกิจตา่งๆ ใน
ประเทศไทย และหนว่ยงานในตา่งประเทศ โดยใช้ตารางอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority)  

 นอกจากการดแูลติดตามให้บริษัทฯ ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทให้
ความส าคญัในเร่ืองการด าเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นรูปธรรม และการได้มาซึง่ความส าเร็จ
นัน้ต้องอยูภ่ายใต้หลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี     คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือ
จริยธรรมธุรกิจ ทีก่ าหนดเปา้หมายไว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถงึอดุมการณ์ คา่นิยมหลกัการ และข้อพงึปฏิบตัิเพื่อให้
เกิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็นค าแนะน าส าหรับพนกังานท่ี
ชดัเจนวา่สิง่ใดควรปฏิบตัิ สิง่ใดควรละเว้นการปฏิบตัิ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯคาดหวงัและยดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีต้องเก่ียวข้องกบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้ คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และสงัคม
สว่นรวม ซึง่สอดคล้องกบัแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่ก าหนดท าให้เกิดการปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 
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 บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที่จะต้องรับทราบ
ท าความเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและข้อปฏิบตัติามทีก่ าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ พนกังานทกุคนต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมบริษัท มีการประชาสมัพนัธ์ด้วยการท าเอกสารเผยแพร่
จดักิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
รับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรม   บริษัทฯ ผู้บริหารระดบัสายงานในองค์กรต้องดแูล
รับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และสง่เสริมให้ปฏิบตัิตามคูม่อืจริยธรรมธุรกิจอยา่ง
จริงจงั และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งทีด่ี 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนกังาน
ร่วมกนัก าหนดคา่นิยมร่วมขององค์กร (Banpu Spirit) ประกอบด้วย Integrity Innovation Care และ Synergy  เพื่อ
เสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที่ดีร่วมกนั ส าหรับพนกังานทกุระดบัทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
2.  การก าหนดและติดตามแนวทางกลยทุธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 จากแนวทางที่ได้ค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะจดัท า และน าเสนอทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
แผนกลยทุธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัราก าลงัพลประจ าปี เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทจะแสดงความคดิเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งเตม็ที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนั
ก่อนที่จะพิจารณาอนมุตั ิ
 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกนัเพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจส าหรับ
ปี 2561 – 2563  เพื่อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  มี
การประเมินความเสีย่งและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการด าเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ ที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต   คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาอนมุตัิในหลกัการแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจส าหรับปี 2561 - 
2563 ของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11 เดอืนพฤศจิกายน 2560 
 การก าหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ใน  5 ปี ข้างหน้า ใช้แผนการพฒันาทีย่ัง่ยืน โดยเน้นเร่ืองการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั  การเพิม่มลูคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี และการปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นกรอบในการท าแผนกลยทุธ์  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
จะถกูบรรจเุป็นวาระประจ าในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน   ในเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการบริษัทจะให้
ฝ่ายบริหารทบทวนแผนประจ าปี และแผนกลยทุธ์วา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม ่  โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้
ข้อแนะน า หรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุง หรือแก้ปัญหา 
  

3.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจบุนัมีจ านวน
กรรมการ 12 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 7 คน และมีกรรมการ
อิสระจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33   
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ในปีที่ผา่นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทัง้ในด้าน
สดัสว่นของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระแล้ว เห็นวา่สดัสว่นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีความ
เหมาะสมแล้ว   

 

4.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท 
อ านาจ และหน้าที่ท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ด ี

 

5.  การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ก าหนดไว้ลว่งหน้าในทกุวนัพฤหสับดี
สดุท้ายของเดือน และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ในการประชมุมีการก าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน มี
เอกสารประกอบการประชมุที่ครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ การจะเพิ่มวาระการประชมุภายหลงัการ
จดัสง่เอกสารจะท าได้เฉพาะเร่ืองที่มีเหตผุลความจ าเป็นมากเทา่นัน้ และต้องได้รับการอนมุตัจิากประธานกรรมการ
บริษัท การประชมุแตล่ะครัง้ใช้เวลาประมาณสามชัว่โมงคร่ึง กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่ง
เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ ในกรณีที่กรรมการผู้มีสว่น
ได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองทีก่ าลงัพจิารณาต้องออกจากการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ บนัทกึการ
ประชมุจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุแล้วจะมีการลงนามรับรองความถกูต้อง
ของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่จดัเก็บจะมีทัง้บนัทกึการ
ประชมุซึง่ถกูจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบแฟม้เอกสารท่ีเป็นต้นฉบบั และการสแกนต้นฉบบัเพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการ
และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบอ้างองิได้ และการจดัเก็บเป็นแฟม้อิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่จะรวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการ
ประชมุด้วย บนัทกึการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามารถอ้างองิย้อนหลงัได้อยา่งน้อย 5 ปี และมีระบบการ
จดัเก็บท่ีปลอดภยัจากการเปลีย่นแปลงเนือ้หาข้อมลู และความเสีย่งจากภยัพิบตัติา่งๆ 

 
6. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัสิม ่าเสมอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชี
จะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีทีถื่อปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจ า ในการจดัท ารายงานงบการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเน้นย า้ให้ผู้จดัท าใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเ ก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็น
รายงานท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเช่ือถือได้ 

 
7.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านบญัชีและการเงิน ด้านการ
บริหารการดแูลทรัพย์สนิ การปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมกีลไก
การตรวจสอบถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการปกปอ้งรักษาผู้มีสว่นได้เสยี ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น ทรัพย์สนิของ
บริษัทฯ ก ากบัดแูลให้ส านกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มัน่ใจ
ได้วา่ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกิจที่เติบโตและยัง่ยืน ส านกังาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานส าคญั ครอบคลมุ
หนว่ยงานธุรกิจและหนว่ยงานสนบัสนนุ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน การบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลศิ ให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเร็ว 

 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร สว่นของ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้คณะจ านวน 12 คน  
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มคีณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการยอ่ยชดุเดมิมวีาระการด ารงต าแหนง่
คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 และจะสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 
 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดงันี ้
1. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายรัตน์   พานิชพนัธ์ กรรมการ  
3. นายสทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี นบัตัง้แต ่ เดือนเมษายน 2559 และจะสิน้สดุวาระการด ารง
ต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
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โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมคีวามรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การด้านบญัชีหรือการเงิน โดยมีนายรัตน์ 
พานิชพนัธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
ถกูต้องและความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  
 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตัง้นายวรวิทย์ วรุตบางกรู 
ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้าส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กวา่ 13 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทัง้เป็น
ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน  ระบบการบริหารความเสีย่ง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และจดัท ารายงาน หรือให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่
กรณี ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
6.1  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
6.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
6.5  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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6.6  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ทา่น 

6.7  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบตัร 
(Charter) 

6.8  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการบริษัท 
ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญัอยา่งต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ฝ่ายบริหาร และสอบทานการท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงการท า Commodity Hedging กับ
คูส่ญัญาเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 

9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกบัแผนงานและผลการ
ปฏิบตัิงาน งบประมาณและอตัราก าลงัของส านกังานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
11. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
12. ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วม

ประชมุเพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
14. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของส านกังานตรวจสอบภายใน 
15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

(2)   คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 คน  ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็น
ผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตัิหน้าที่หลกั 2 ด้าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้ติดตามการปฏิบตัติามนโยบายและหลกั
ปฏิบตัิในกรอบของการมจีริยธรรมนัน้และมีหน้าที่สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสบืทอดต าแหนง่เพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหนง่
ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอ
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ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะวิธีการ
ประเมินผลการท างานของคณะกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ร่วมในการประเมินผลและติดตามผล
การแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้แบบประเมินผล
การปฏิบตัิงานคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 3 คณะ ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2555 เป็นต้นไป                  
และในปี 2557 คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมการใช้การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
คณะกรรมการรายบคุคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี 2557 เป็นต้นไป 

  ในปี 25560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุ 5 ครัง้ โดยมกีรรมการทกุคนเข้าประชมุ
ครบทกุครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วย 

 
1. นายระวิ    คอศิริ  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2.  Mr.Sudiarso  Prasetio  กรรมการ 
3. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
4.     นายอนนต์   สริิแสงทกัษิณ กรรมการ 

  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชดุเดิมมวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือน
เมษายน 2559 และจะสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลกั 2 
ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัใินเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม ทางธุรกิจ พร้อม
ทัง้การติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัใินกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ และมีหน้าที่สรรหาและ
คดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตดิตามแผนสบืทอดต าแหนง่เพื่อ
สรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป) และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาล 
จริยธรรมทางธุรกิจ  และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทนัสมยัอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ติดตามก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัท
และพนกังาน ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิทีค่ณะกรรมการบริษัทก าหนด พร้อมทัง้จดัให้มี
ระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มสีว่นได้สว่นเสยี  ในกรณีเก่ียวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธรุกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาด ารงต าแหนง่
ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทัง้ตดิตามการท า
แผนสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป) 

4. สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระ
หรือมีต าแหนง่วา่งลง  หรือต าแหนง่ผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ตอ่คณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทัง้ร่วมในการประเมนิผล  และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา ให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

7. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

 
เพื่อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาด าเนินการดงันี ้

1. ในการปฏิบตัติามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจดัการ
หรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จง หรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดทีเ่ก่ียวกบัการปฏิบตัิ
หน้าที่ได้  โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

 

(3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิก

ทัง้หมดเป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย 
1.  นายรัตน์  พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ         กรรมการ 
3.    นายตีรณ       พงศ์มฆพฒัน์         กรรมการ 
 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 และจะ
สิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการบริหารผลตอบแทนตา่งๆ    ตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ้
1. เสนอแนวทางจา่ยผลตอบแทน วธีิการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แกค่ณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการยอ่ยคณะตา่งๆ  ทีค่ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ 
2. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยค านงึถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อก าหนดผลตอบแทน
การปฏิบตัิงานประจ าปี 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เก่ียวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 
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4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เก่ียวกบัการขึน้เงินเดือน และเงินรางวลัประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใด
ของพนกังานบริษัท 

5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ให้
สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

6. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพให้
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนด าเนินการดงันี ้

1. ในการปฏิบตัติามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้า
งานเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จง  หรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 

2. คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ได้ โดย
บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

 
9.3  คณะกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ  มีจ านวนร้อยละ 33  ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายรัตน์   พานิชพนัธ์  
2. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์  
3. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง   
4. Mr.Sudiarso Prasetio  

  

 บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากบัข้อก าหนดของ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  
ทจ.39/2559 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2559  เร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง 
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต 
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3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา   คูส่มรส พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขอ
อนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ขอ
อนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั  ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ้ที่ต้องช าระตอ่อีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว  ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต และไม่ เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7.   ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของผู้ขออนุญาต   หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
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ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของผู้ ขอ
อนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่ก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ ขอ
อนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ให้ใช้บังคับกับค าขออนุญาตที่ยื่นต่อ
ส านกังานตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
ในกรณีที่บคุคลที่ผู้ขออนญุาตแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับ
การผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว 
ก็ต่อเมื่อผู้ขออนญุาตได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 
89/7 แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 
และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ
ด้วย 
ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
 เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบ

บญัชี หรือผู้ให้บริการทางวชิาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

 
(2)   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ท าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือ
ทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงด้วยเหตอุื่น ขัน้ตอนการด าเนินการประกอบด้วย 

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ในภาพรวมให้กบัคณะกรรมการบริษัท   

2.  ทบทวนคณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัิเฉพาะ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และก าหนดเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์
ในการสรรหาและคดัเลอืกเพื่อให้ตรงกบัสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อผา่นการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการ
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บรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอตอ่ทีป่ระชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อลงมติแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

 ในการสรรหากรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัททกุคนเสนอช่ือผู้ที่
เหมาะสม  ขณะที่บริษัทฯ ประกาศทางเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยท าการเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมภายใน
เวลาและเง่ือนไขที่ก าหนดรายช่ือที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทัง้หมดจะเข้าสูก่ระบวน 
การสรรหาโดยมกีารพิจารณาทัง้ด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัิเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์ตอ่โครงสร้างและการท างานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท (Board skill mix)  และผา่นการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ เห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่กึง่หนึง่
ของจ านวนเสยีงผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยมีการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล 

 ส าหรับการสรรหาคดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้
จดัให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสบืทอดต าแหนง่ทีค่รอบคลมุต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ และผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุคร่ึงปี  เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความ
พร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสบืทอดต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคต 

 
9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ บริหารจดัการบริษัทยอ่ย รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมี
ศกัยภาพ มีประสทิธิภาพในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศกึษาและประเมินผลการศกึษาเบือ้งต้นการลงทนุโดยคณะกรรมการกลัน่กรอง

การลงทนุ (Investment Committee) แล้วจงึน าเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้สรุปภาวการณ์ลงทนุเพื่อ
น าเสนอยงัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิโครงการ ซึง่จะตอ่เนื่องถึงการพฒันาโครงการ การขยาย
การลงทนุ และการอนมุตังิบลงทนุ นโยบายที่ส าคญัของบริษัทยอ่ย ทัง้นีห้ากต้องมีการจดัตัง้บริษัทยอ่ย 
หรือยกเลกิบริษัทยอ่ยเพื่อการบริหารจดัการของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิดงักลา่ว 

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิรายการลงทนุท่ีมีลกัษณะเข้าขา่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์  

3. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจที่ส าคญั พร้อมทัง้วิเคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิจ และการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแตล่ะบริษัทยอ่ยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
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นโยบายการควบคมุภายใน และนโยบายการบริหารงานสว่นกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
เพื่อการท าหน้าที่อยา่งอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นราย
ไตรมาส 

ส าหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัสว่นการลงทนุ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แตง่ตัง้
ผู้บริหารที่จะไปปฏิบตัิหน้าที่กรรมการในบริษัทตา่งๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเช่ือมโยงในด้านนโยบาย
และกลยทุธ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่เก่ียวข้องกบับริษัทนัน้ๆ สถานที่ปฏิบตัิงาน 
(กรณีที่เป็นกรรมการในบริษัทต่างประเทศ) รวมถึงสขุภาพและความพร้อมของผู้บ ริหาร  ซึ่งมีการทบทวน
รายช่ือกรรมการในบริษัทยอ่ยอยา่งน้อยปีละครัง้  

นโยบายด้านการงบประมาณ 
การท างบประมาณลงทนุและด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแตล่ะบริษัทยอ่ยที่สอดคล้อง
กบัระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ การจดัท าและทบทวนงบประมาณต้องด าเนินการตามกรอบเวลาและ
จดัสง่ข้อมลูให้สอดคล้องกบัการด าเนินการของบริษัทฯ การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 
และการใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 10  ต้องขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้ก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู 
ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการด าเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกบัธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา
อยา่งสม า่เสมอ ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะ
ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่ง
เคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลีย่นแปลงการซือ้ขายหุ้นตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้มีการรายงานข้อมลูให้กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดย
เคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทนัน้ บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในโดยได้ก าหนดเป็นข้อ
ปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในหวัข้อความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัท 
อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น ในสว่นของกรรมการได้มีก าหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
ก าหนดในข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้
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1.  ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเร่ือง

การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
2.  ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อ

ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
3.  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ

เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจที่
แขง่ขนักบับริษัทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในกรณี
ที่จ าเป็นต้องท ารายการดงักลา่วบริษัทฯ ต้องดแูลให้ท ารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการ
กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไมม่สีว่นในการพิจารณา
อนมุตัิ หากรายการนัน้เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
นอกจากนัน้ในแนวปฎิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการก าหนด แนวทางส าหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้
เปิดเผยตอ่สาธารณะ  และก าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการ
เปลีย่นแปลงเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก 
ระบบควบคมุระดบัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัตา่งๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ ในกรณีที่
ผู้บริหารหรือพนกังานมีสว่นร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่ง
การเจรจา ซึง่งานนัน้ๆ เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้จะมีการท าสญัญาการเก็บรักษาข้อมลูภายใน (Confidentiality Agreement) 
ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่จะมกีารเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัการท างานของพนกังานทกุ
ระดบัในหมวดวินยัและลงโทษก าหนดวา่ พนกังานผู้ใดไมป่ฏิบตัติามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว้ ให้ถือวา่พนกังานผู้นัน้
ท าผิดวินยัและต้องได้รับโทษตามลกัษณะแหง่ความผิด โดยมใีจความวา่ “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาท าลาย
ชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนกังานผู้ท าผดิจะได้รับโทษรุนแรงถึงขัน้ไลอ่อก 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรือ 
2. นายสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4843 และหรือ 
3. นายวเิชียร  ก่ิงมนตรี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ที่มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560 ด้วยคา่สอบบญัชีเป็นเงินรวม 2,317,000 บาท รวมทัง้รับคา่สอบ
บญัชีประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมจ านวนเงิน 68,257,227 บาท  

หมายเหต ุ: แบบยืนยนัความถกูต้องครบถ้วนของคา่ตอบแทนที่จา่ยให้แก่ผู้สอบบญัชีตามเอกสารแนบ 3 
 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  

บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ยกเว้นบางเร่ืองที่บริษัทมิได้มกีารปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดและ
เหตผุลประกอบ ดงันี ้

 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2560 มีเร่ืองที่บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการได้

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อยา่งชดัเจนโดยเน้นท่ีประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มสีว่นได้เสยีทกุฝ่ายเป็น
ส าคญั 

2.สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน 

เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็นกรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อยา่ง
ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึง่ครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที่ทัง้ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งครบถ้วน 

3. บริษัทฯ ควรจดัให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบตัิ งานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ 3 ปี และเปิดเผย การด าเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชดุยอ่ย และการประเมินรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี   ทัง้นีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
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สรรหาได้พิจารณาแล้วที่จะยงัมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 
5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยควรประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป โดยควรก าหนดบรรทดั
ฐานท่ีจะใช้เปรียบเทยีบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

5.2  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการควรประเมินทัง้คณะและรายบคุคล รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 
แนวปฏิบตัิของบริษัท บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทัง้คณะและ
กรรมการชดุยอ่ย และในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการ
รายบคุคล โดยเร่ิมใช้การประเมนิส าหรับปี 2557 เป็นต้นไป รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการ
ประเมินในภาพรวมได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
ส าหรับ ผลการประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอยีด ดงันี ้

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
คณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย จัดอยู่ในเกณฑ์ 

คณะกรรมการทัง้คณะ  4.86 จากคะแนนเตม็ 5  ดีมาก  
กรรมการรายบคุคล 4.80 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก  
คณะกรรมการชดุยอ่ย 4.79 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก  

 

5.3  บริษัทควรจดัให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล 
 การปฏิบตัิ งานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ 3 ปี และเปิดเผย การด าเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี 

แนวปฏิบตัิของบริษัท บริษัทฯ จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชดุยอ่ย และการประเมินรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี   ทัง้นีค้ณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วที่จะยงัมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่พิจารณา
หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัิ เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้บริหาร 
ระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ ซึง่จะ
น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ทัง้นีค้วรเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการสรรหา กรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูให้ทราบ 
แนวปฏิบตัิของบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน รวมทัง้กรรมการอิสระ
จ านวนหนึง่คน 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

นายระวิ คอศิริ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
 
 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย นายระว ิ คอศิริ เป็นประธานกรรมการ Mr.Sudiarso 
Prasetio นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ และนายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ เป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลมุขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชมุรวม 5 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
เข้าประชมุครบทกุครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตัิงานในปี 2560 ในภารกิจด้านตา่งๆ  ดงันี ้
 
ภารกิจด้านการก ากับดูแลกิจการ  

1. การสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสมัพนัธ์เพื่อสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและ
ทศันคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึง่ได้ด าเนินการในปี 2560 ซึง่มีผลการด าเนินงานตามแผนงานเป็นท่ี
นา่พอใจ 
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2. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล 
ตามที่บริษัทฯ ก าหนดให้มีช่องทางและขัน้ตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่    โดย
จดัให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผา่น website ของบริษัท ในหวัข้อ Corporate Governance โดยใช้ช่ือ 
GNCSecretariat@banpu.co.th  ซึง่เลขานกุารฯ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ รับข้อร้องเรียน
โดยตรง และจดัให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รับทราบในทกุ
ไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปีนัน้  ในปี 2560 ไมม่ีการร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุกลุม่ 

3. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ด าเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้น าไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการบริษัท ประจ าปี ซึง่ประกอบด้วยแบบประเมินผลการปฏิบตังิานแบบทัง้
คณะ คณะกรรมการชดุยอ่ยและการประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่แบบประเมินผลฯ แบบทัง้คณะ
ประกอบด้วยค าถามที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลกั ได้แก่  

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3. การสรรหากรรมการบริษัท 
4. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
5. การประชมุคณะกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ  

 

  ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้น าเสนอผลการประเมินประจ าปี 2559  ตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท สรุปได้วา่ในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะกลา่วคือ คะแนนเฉลีย่รวม 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทกุหวัข้อมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่น
เกณฑ์ดี ถงึ ดีเยี่ยม (ชว่งคะแนนระหวา่ง 4.6 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ   

ส าหรับการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน้ แบบประเมิน
ประกอบด้วยหวัข้อใน 4 หมวดหลกัดงันี ้

1. คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามกฎบตัร 
4. การประชมุและการรายงาน 

mailto:GNCSecretariat@banpu.co.th


 

หน้า 208 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานในปี 2559 ของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ   มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่น 
เกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละคณะได้รายงานผล
การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบเป็นรายปี 

นอกจากนีก้รรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่แบบ
ประเมินประกอบด้วยหวัข้อใน 7 หมวดหลกั ดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3. จริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. การพฒันากรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.   การประชมุคณะกรรมการ 
7.   การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในภาพรวม 

ผลการประเมินประจ าปี 2559 มคีะแนนเฉลีย่ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5  คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล และได้แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นระหวา่งกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ  

 
ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระในปี 2560 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิเพื่อเสนอช่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการ  4 ราย ได้รับการ
เลอืกตัง้จากผู้ ถือหุ้น ได้แก่  

1. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ 
2. นายรัตน์  พานิชพนัธ์ 
3. นายสทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง  
4. นายอนนต์  สริิแสงทกัษิณ  

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่แล้วเห็นวา่กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ทัง้ 4 คน เป็นผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสม
และมีผลการปฏิบตัิงานดี สมควรได้รับการพิจารณาเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อเลอืกตัง้เป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการแตง่ตัง้กรรมการครบถ้วนแล้ว 
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การจัดให้มีแผนงานสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าของแผนการสบืทอดต าแหนง่ในปี 2560 จ านวน 2 
ครัง้และมีการรายงานแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้  
 
 
 
 
 
                นายระวิ คอศิริ  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 

       นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ
และมีประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายรัตน์ พานิชพนัธ์ และนายสทุศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวรวิทย์ วรุตบางกูร หวัหน้าส านกังาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีและสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มี
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้าง
เสริมมลูคา่ที่ยัง่ยืนให้แก่องค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมผลกัดนัและสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่ง
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเป็นองค์กรโปร่งใส โดยร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
Committee หรือ CAC) ในปี 2560 ส านกังานตรวจสอบภายในได้สอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มัน่ใจ
ได้วา่บริษัทฯ ได้น ามาตรการดงักลา่วไปปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิผล 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 8 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้ โดยได้
ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านกังานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้มีการประชุมร่วมกบั
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ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม ทัง้นีไ้ด้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ า สรุปสาระส าคญัการในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที่ส าคญัของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาสและประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ  โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระส าคญั การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบ
การเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี และประมาณการท่ีส าคญั รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของผู้สอบบญัชี โดยได้รับค าชีแ้จงจากผู้สอบบญัชี ฝ่ายจัดการ และผู้ เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ       ท าให้เกิดความ
เช่ือมั่นว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและทนัเวลา อนัเป็นประโยชน์ตอ่นกั
ลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน  

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขของ
กลุม่บริษัท เป็นรายไตรมาส  โดยครอบคลมุด้านการปฏิบตัิงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคบั การดแูล
ทรัพย์สิน และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) ทัง้นีม้ัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ   

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการพิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบและ
งบประมาณประจ าปีของส านกังานตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานของส านกังาน
ตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหวัหน้าส านกังานตรวจสอบภายใน ท าให้มัน่ใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ครอบคลมุหน่วยงานและกระบวนการส าคญัของบริษัทฯ สอดคล้องกบัความ
เสี่ยงส าคัญขององค์กร และมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ  ในปี 2560 
ส านกังานตรวจสอบภายในได้จดั Internal Control Workshop ที่ส านกังานใหญ่ บริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท
ร่วมค้าในประเทศลาว การจดังานดงักลา่วนีเ้ป็นทัง้การบริหารจดัการความรู้ขององค์กรและการเสริมสร้างระบบการควบคมุ
ภายในที่ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนีส้ านักงานตรวจสอบภายในให้ความส าคญัต่อการพฒันาทีมงาน
ตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานตรวจสอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่
องค์กร 

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึ่งบริษัทฯ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
และรายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ พร้อมกนันีห้น่วยงาน Corporate Compliance ได้สรุปรายงาน
ผลดงักลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
การตรวจสอบภายในซึง่ครอบคลมุความเสี่ยงที่ส าคญัด้านการปฏิบตัิตามกฏหมาย (Compliance Risk)         ในปี 2560 ผล
การสอบทานโดยรวมไมพ่บประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 
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4. การก ากับดูแลกิจการที่ด ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่
เก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษัทฯ ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรมสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัของการป้องกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึน้ได้ด้วยการให้มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมากขึน้  นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ มีช่องทางทางรับ
เร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริต (Whistleblower) การคอร์รัปชัน่ และการปฏิบตัิที่อาจขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจ   

5. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและติดตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคญัอนัอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส อาทิเช่นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การด าเนินงานด้านการผลติ การกระจายตวัทางธุรกิจ การเปลีย่นแปลงของนโยบายพลงังาน
และปัจจัยด้านกฎระเบียบที่มีผลต่อการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจทานความเสี่ยง
เชิงกลยทุธ์โดยได้มีการติดตามสถานการณ์ของอตุสาหกรรมถ่านหินและทิศทางของธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจน า้มนั
และก๊าซ พลงังานหมนุเวียน และเทคโนโลยีใหมท่างด้านพลงังานอย่างใกล้ชิด ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
ได้มีการประเมินสาเหตแุละความเหมาะสมของแนวทางการปอ้งกนัแก้ไขความเสีย่งส าคญัวา่ได้รับการจดัการดแูลเป็นอยา่งดี 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
สามารถตอบสนองต่อความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ในการปรับปรุงระบบการติดตามประเด็นความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ขยายการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลมุ
ภาพรวมระยะยาว (Long-term risk profile) และได้มีการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงรายการที่ยากต่อการก าหนดข้อมลู
ปริมาณให้เหมาะสมและเท่าทันสภาพการณ์ยิ่งขึน้ ส าหรับประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและมีผลกระทบในเชิงโครงสร้าง  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและเห็นการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีมากขึน้ ภาวะราคาถ่านหินท่ีตกต ่าตอ่เนื่องมาหลายปี
ได้ขยบัสงูขึน้ตัง้แต่ช่วงคร่ึงหลงัของปีที่ผ่านมา ราคาถ่านหินที่ปรับสงูขึน้นีม้ีความตอ่เนื่องและสะท้อนภาวะการณ์ที่ราคาถ่าน
หินได้ผ่านจุดต ่าสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับการประหยัดต้นทุนอย่างเข้มงวดอันเป็นการ
ด าเนินการที่มีความรอบคอบและจะยงัคงต้องด าเนินการต่อไป ความเสี่ยงเชิงกลยทุธ์เป็นความเสี่ยงที่ท้าทายอตุสาหกรรม
พลงังานและโภคภณัฑ์ทัว่โลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนโยบายสิ่งแวดล้อมท าให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงโครงสร้าง
ธุรกิจที่ลดการพึ่งพิงพลงังานคาร์บอนและถ่านหินและมีการกระจายสู่ธุ รกิจที่สะอาดและมีความเป็นอจัฉริยะ (Green and 
Smart) ได้อย่างเพียงพอ ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างนี ้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีการลงทนุในธุรกิจ
ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา การบริหารพลงังานครบวงจรและธุร กิจการค้า
ถ่านหิน                 (Coal Trading) ส่วนความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบและภาษีอากร บางส่วนมีความเสี่ยงลดลงอย่าง
รวดเร็วอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ บางส่วนทางฝ่ายจดัการมีแนวโน้มที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป อาทิเช่นความเสี่ยง
ทางด้านกฎระเบียบในประเทศที่มีศกัยภาพด้านการลงทนุในอนาคต 
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6. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงานของผู้ สอบบัญชี ทัง้ในด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าสอบบญัชีที่เสนอมาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงได้สอบทานคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีวา่ถกูต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ  เลขที ่ 4599 และ/หรือ 
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที ่ 7795 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี เลขที ่ 3977  

แห่งบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 
2561 ด้วยคา่สอบบญัชีจ านวนเงิน 2,432,850 บาท รวมทัง้รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยรวมจ านวนเงิน 79,142,801 บาท         

 โดยสรุป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ และความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินบริษัทฯ มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง
เพียงพอ บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการก ากับดูแลที่ดีเป็นส าคญั มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ และ
สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

 

           วนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2561 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                
 
                                                    .............................................  
                                                                 (นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์) 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                 บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการด าเนินธุรกิจ ตามความเช่ือที่วา่ “อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความส าคญัสงูสดุตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุพืน้ท่ีที่บริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจ โดยให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม า่เสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จาก
รายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ด าเนนิกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ซเีอสอาร์) ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กรอยา่ง
ตอ่เนื่อง  ทัง้นีร้วมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซยี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลยี 

บริษัทฯ ได้ประกาศกลยทุธ์การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในระยะ 5 ปี (ปี 2554 – ปี 2558)  โดย
ใช้  “การเรียนรู้”  หลากหลายรูปแบบในการขบัเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ  เพราะเราเช่ือว่า "พลงัความรู้คือ พลงั
แหง่เปลีย่นแปลงและพฒันา"   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลกัการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว้  นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้
ด าเนินการปลกูฝังจิตส านึกของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งจริงจงัและต่อเนื่อง  เพื่อให้ด ารงอยูเ่ป็น
วฒันธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเปา้หมายสงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ข้อ มีดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ รวมถงึการจดัท า

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบตังิานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน สามารถบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่น
ได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   

 บริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเน้นเร่ืองความโปร่งใส ความซื่อสตัย์  มี
จริยธรรม มีประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง โดย
ก าหนดให้มีสว่นงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าทีช่ดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบัดแูลการปฏิบตังิานในอนัท่ีจะท าให้การ
ด าเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

 บริษัทฯ จดัตัง้หนว่ยงาน Legal Compliance เพื่อบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดจากการด าเนินการที่ไมถ่กูต้องตาม
กฎระเบียบและก ากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุม่บริษัทปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายที่เช่ือมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหนว่ยงานนัน้ๆ  โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance 
checklist) หนว่ยงาน Legal Compliance เป็นผู้ก ากบัดแูล และท ารายงานทกุคร่ึงปี นอกจากนัน้แตล่ะสายงานต้องมี
การทบทวนกฎระเบียบตา่งๆ ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 หนว่ยงาน Risk Management ท าหน้าที่ประเมินความเสีย่งในด้านธุรกิจ แผนกลยทุธ์  แผนงานประจ าปีอยา่ง
ตอ่เนื่อง ในปี 2557 ได้เพิ่มการประเมินความเสีย่งของการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างานและจดัเตรียม
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แนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย่งดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

 บริษัทฯ จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจตัง้แตปี่ 2545 คูม่ือจริยธรรมธุรกิจได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิเร่ืองการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เพื่อปอ้งกนัการกระท าที่เป็นคอร์รัปชัน่ หรือแม้แต่
หนทางที่น าไปสูก่ารกระท าดงักลา่ว (หวัข้อ 3.4 และ 3.5)  มคีณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สือ่สารความเข้าใจให้แก่พนกังาน ผา่นการปฐมนเิทศก์และกิจกรรมตา่งๆ และ
รวบรวมข้อร้องเรียนที่สง่ผา่นทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป ในปี 2557 บริษัทฯได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ทีใ่ห้เบาะแส 
(Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุริตตอ่
องค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตใน
องค์กร (Fraud Management Committee) และน าเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป 

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
ในปี 2556 ได้ท าการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเน้นเร่ือง
ความโปร่งใส ความซื่อสตัย์  มีจริยธรรม มีประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อมและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีสว่นงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าทีช่ดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานในอนัท่ีจะท าให้การด าเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

   
 บริษัทฯ จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจตัง้แตปี่ 2545 คูม่ือจริยธรรมธุรกิจได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิเร่ืองการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เพื่อปอ้งกนัการกระท าที่เป็นคอร์รัปชัน่ หรือแม้แต่
หนทางที่น าไปสูก่ารกระท าดงักลา่ว (หวัข้อ 3.4 และ 3.5)  มคีณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สือ่สารความเข้าใจให้แก่พนกังาน ผา่นการปฐมนเิทศก์และกิจกรรมตา่งๆ และ
รวบรวมข้อร้องเรียนที่สง่ผา่นทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ทีใ่ห้เบาะแส 
(Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุริตตอ่
องค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตใน
องค์กร (Fraud Management Committee) และน าเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป 

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
ในปี 2556 ได้ท าการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท    
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 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้น าสง่แบบประเมินและนโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัินโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ เมื่อวนัท่ี 18 
กมุภาพนัธ์ 2558 ตอ่จากนัน้ บริษัทฯ ได้น าสง่ผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื่อการขึน้
ทะเบียนรายช่ือบริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558   
Self Evaluation Tool ของ CAC น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท 

   
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

เช่น ในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินงาน บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิด้านอายขุองพนกังานต้องมากกวา่ระเบียบ
ข้อบงัคบัการจ้างแรงงานเด็กในประเทศนัน้ๆ หรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ
จัดตัง้สหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองและดูแลจดัการสวสัดิการและข้อตกลงการท างานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานในทกุไตรมาส 

 
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ความส าเร็จขององค์กรขึน้อยูก่บัคนท่ีมคีวามสามารถ และมีพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม การให้

โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบตัิทีเ่ป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุ
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นสิง่ส าคญั โดยบริษัทฯ มีการบริหารจดัการที่เก่ียวข้อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน บริษัทฯ ให้โอกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเทา่เทียม โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีพนกังาน
มากถึง 12 สญัชาติ และในกระบวนการบริหารคา่ตอบแทน บริษัทฯ ยดึหลกัการจา่ยคา่ตอบแทนที่เช่ือมโยงกบัผลส าเร็จ
ของงาน มีการจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการประเมินคา่งาน เพือ่ให้เกิดความโปร่งใสใน
ทกุขัน้ตอนการบริหารคา่ตอบแทน เป็นต้น 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลติสนิค้าให้มีคณุภาพตรงตามทีต่กลงไว้กบัลกูค้า และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้น าไปใช้งาน เช่น 

บริษัทฯ ได้มีมาตรการปอ้งกนัสิง่เจือปนในถา่นหินโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดนัถ่านหินท่ีทา่เรือบอนตงั  เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้
รถดนัถ่านหินกดใบมีดหน้ารถลงไปถึงพืน้หินของลานกองถา่น ขณะดนัถ่านหินลงสายพาน ซึง่จะท าให้เศษหินปนไปกบั
ถ่านหินได้ 

   
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ถือเป็นความท้าทาย

ที่ส าคญัของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้  บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสีย่งและผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่อาจ
เกิดขึน้ในทกุโครงการ  เพื่อให้สามารถวางแผนผลติได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการปอ้งกนัและลด
ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เหมาะสม ซึง่เมื่อประเมินประเด็นตา่งๆ รอบด้านแล้ว   บริษัทฯ มีประเด็นด้านสิง่แวดล้อมที่
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ส าคญั ได้แก่ การอนรัุกษ์พลงังาน การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ การปฏิบตัิตามกฏหมาย การใช้ประโยชน์ทีด่ิน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่กระบวนการบริหารจดัการในแตล่ะด้านสามารถศกึษาในรายละเอียดจากรายงานเพื่อ
การพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 การพฒันาชมุชนและสงัคมรอบข้าง โดยมุง่ตอบสนอง “ความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชมุชน

ได้มี “สว่นร่วม” เพื่อยกระดบัชีวติความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขึน้ทัง้ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ 
และการศกึษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดงีามของท้องถ่ิน ทัง้นีผู้้สนใจในการพฒันาชมุชนและสงัคม
สามารถศกึษาได้จากรายงานเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ 

 
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม   ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

และผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ เลง็เห็นวา่การมีนวตักรรมเป็นปัจจยัที่ส าคญัทีช่่วยให้องค์กรพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได้ ทัง้นี  ้บริษัทฯ 

ได้สง่เสริม “นวตักรรม” ให้เป็นสว่นหนึง่ของคา่นยิมองค์กร “บ้านปสูปิริต” โดยในแตล่ะปี บริษัทฯ จดักิจกรรมให้มกีาร
น าเสนอ แลกเปลีย่น และเชิดชเูกียรติแก่โครงการนวตักรรมดเีดน่ โดยมีคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู
เป็นผู้พิจารณา  
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10.1  นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม 
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” คือ ปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทในเครือยดึมัน่มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการด าเนินธุรกิจ และ
ด้วยวิสยัทศัน์ในการเป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียทีม่ีความฉบัไวและมุง่มัน่ในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมี
คณุภาพ และเป็นท่ียอมรับในฐานะองค์กรที่มคีวามซื่อสตัย์ยตุิธรรม ยดึมัน่ในความเป็นมืออาชีพ และมีความหว่งใยตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยเหตนุี ้ บริษัทฯ จึงมุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในและนอกกระบวนการผลติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะด าเนินกิจกรรมการผลติใน
ทกุขัน้ตอนด้วย “ความใสใ่จและค านงึถึงความรับผิดชอบ” ตอ่ผู้มสีว่นได้เสยีทกุกลุม่ ถกูต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย 
และมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดใีนทกุพืน้ท่ีที่บริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจ  
 
(1)  นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื  

ด้วยปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่วา่ "อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม" 
ที่บริษัทฯ ยึดมัน่มาตลอด บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการที่มุ่งสร้างดุลยภาพ
ระหว่างเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน และยงัน าแนวปฏิบตัิในระดบัสากลมาปรับใช้ในการก าหนด
กลยทุธ์ด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่าย ดงันี ้

 พนักงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบตัิ สร้างวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ด้วย Banpu Spirit ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ส่งเสริม

ความเป็นผู้น าและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ 

 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต  บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวตักรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคญักบัลกูค้าด้วย

ผลิตภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการและการเสริมสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้า และพร้อมแสวงหา

โอกาสการลงทนุใหม่ๆ  

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย

และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงานในระดบัสากล 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ หว่งใยเอาใจใสส่ขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยการก าหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอบุตัิการณ์เกิดขึน้ การไม่มีการ

เกิดอุบัติการณ์ซ า้ และการไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความ

ปลอดภยั เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีจากอบุตัิการณ์และการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน 

 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดลุของการพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษา

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความส าคญัในการบรูณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือ

การใช้ทรัพยากรให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ การปอ้งกนัผลกระทบที่แหลง่ก าเนิด และการจดัการ

สิง่แวดล้อมที่เหมาะสมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 

 ชุมชน บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพืน้ที่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ด้วย

กระบวนการการมีสว่นร่วม การเสยีภาษี การจ้างงานท้องถ่ิน รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก

ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

ในการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืนนี ้บริษัทฯ จะก าหนดตวัชีว้ดัที่ชดัเจน รวมทัง้จดัให้มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้มัน่ใจวา่นโยบายดงักลา่วจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 

 
(2) กลยุทธ์เพื่อความยั่งยนื 

จากวิสยัทศัน์ที่จะเป็น ผู้น าด้านพลงังานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมัน่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยัง่ยืน บริษัทฯ 
มุ่งสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยืนและความไว้วางใจให้กบัผู้มีสว่นได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสงัคม โดยน า
หลกัการทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลมาปรับใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาความยัง่ยืน เช่น การ
น าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global Compact ของ
องค์การสหประชาติ มาประกอบการก าหนดประเด็นของการพัฒนาที่ยังยืน และการน าหลักการด้านสิทธิ
มนุษยชน  UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ  Universal Declaration on Human 
Rights มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชน เป็นต้น 
 
ประเด็นด้านความยัง่ยืนของบ้านปูฯ ไม่ได้จ ากัดอยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ เท่านัน้ แต่ยังยกระดบั
ครอบคลมุถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างนวตักรรม
ด้วยพลงัร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพฒันาที่ยัง่ยืนของทกุหนว่ยธุรกิจในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การรักษาสมดลุ
ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 
(3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยนื 

บ้านปฯู ขบัเคลือ่นการพฒันาที่ยัง่ยืนโดยการผนวกการบริหารจดัการความยัง่ยืนเข้ากบักลยทุธ์ในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อ
ความยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดงักล่าวเพื่อก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมส าหรับการบริหารจดัการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อด าเนินการตาม
แผนกลยทุธ์ที่วางไว้ นอกจากนีป้ระเด็นด้านความยัง่ยืนยงัได้ถกูก าหนดเป็นสว่นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน 
(Key Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูอีกด้วย ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัผล
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การปฏิบตัิงานด้านความยัง่ยืนดงักล่าวจะถูกน าไปใช้ในการประเมินผลค่าตอบแทนของผู้บริหารในทุกหน่วย
ธุรกิจ 

 
(4) คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้จัดตัง้คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Committee) ขึน้ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเป็นประธาน
คณะกรรมการดงักล่าว ทัง้นี ้สมาชิกของคณะกรรมการการพฒันาที่ยัง่ยืนประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของ
องค์กร และผู้บริหารหน่วยธุรกิจในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจเพื่อประสิทธิภาพสงูสดุในการขบัเคลื่อน
การบริหารความยัง่ยืนขององค์กรทัง้ในเชิงกลยทุธ์และทางปฏิบตัิ รวมถึงการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้มีสว่นได้เสีย
ขององค์กรว่า การพฒันาที่ยัง่ยืนจะเป็นหวัใจหลกัในทกุการด าเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการการพฒันาที่
ยัง่ยืนมีหน้าที่และบทบาท ดงันี ้

 ก าหนดและทบทวนโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ รวมทัง้นโยบายอื่นๆ และระบบการบริหารจดัการที่
เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเพื่อให้มัน่ใจว่าการพฒันาของบริษัทฯ จะเติบโต
ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 ติดตามผลการด าเนินงานของทกุหนว่ยธุรกิจ อนัเนื่องมาจากการตดัสนิใจหรือการด าเนินการตา่งๆ ที่มีตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีและความเช่ือมัน่ตอ่บริษัทฯ 

 ติดตามหนว่ยธุรกิจในเครือในการด าเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 
การประชุมของคณะกรรมการการพฒันาที่ยัง่ยืนจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีเพื่อทบทวนและประเมินผลการ

ด าเนินงานของทกุหนว่ยธุรกิจตามแผนการบริหารความยัง่ยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย
และประเด็นส าคัญ พร้อมทัง้น าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางและนโยบายที่ได้รับค าแนะน าจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อท่ีจะก าหนดนโยบาย มาตรฐานการจดัการ หรือแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความ
ยัง่ยืนและผลประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสียในปีถดัไป อีกทัง้ยงัมีการประชุมรายไตรมาสเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของทกุหนว่ยธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจวา่ทกุหนว่ยธุรกิจด าเนินงานสอดคล้องกบันโยบายที่ประกาศไว้ 
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10.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  
(1) กระบวนการจัดท ารายงาน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารความยัง่ยืน บริษัทฯ เปิดเผยกลยุทธ์และผลการ

ด าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียผ่านทางรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 
Sustainability Report มาตัง้แต่ปี 2554 โดยมีการเผยแพร่รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายงาน
เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ จดัท าขึน้ตามตามมาตรฐานการจดัท ารายงานความยัง่ยืน (GRI Standards) 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) และได้ผ่านการตรวจสอบ Materiality Disclosures ในความถูกต้อง
สมบรูณ์ตามมาตรฐานการจดัท ารายงานความยัง่ยืนจาก GRI 

  
  

 
  
 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยเช่ือว่าการ “เคารพ” “เข้าใจ” และ 
“รับผิดชอบ” ความต้องการ ข้อกงัวลและข้อคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสียจะท าให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็น
องค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยัง่ยืนพร้อมทัง้สามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลของการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย เช่น AA1000 
Stakeholder Engagement Standard และมาตรฐานสากลเพื่อการประเมินประเด็นที่ส าคัญ เช่น AA1000 
Accountability Principle Standard และ Global Reporting Initiative  
 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมสีว่นร่วมทัง้กระบวนการสือ่สารและการท างานร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ มี
การรับฟังความคิดเห็น ทัง้โดยด าเนินการเอง เช่น การสมัภาษณ์ลกูค้าโดยพนกังานขาย การเยี่ยมเยียนภาครัฐ
ของผู้บริหาร และด าเนินการโดยใช้ที่ปรึกษาภายนอก เช่น การส ารวจความคิดเห็นของชมุชนรอบเหมือง 
(Community Satisfaction Survey) การส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กร (Employee Engagement 
Survey) เป็นต้น ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสงัเขปดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ผู้มีสว่นได้เสยี ช่องทางการมีสว่นร่วม ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสนใจ 

คูค้่า 
ผู้ รับเหมา 

 การประชมุภายในระหวา่งบริษัทฯ และ   
คูค้่า/ ผู้ รับเหมา 
 การประชมุผู้ รับเหมาประจ าปี  

 สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยั 
 กระบวนการจดัซือ้ จดัจ้างที่โปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 การจา่ยผลตอบแทนที่ตรงเวลาและเป็นธรรม 
 โอกาสการด าเนินงานร่วมกบับริษัทฯ ใน
อนาคต 

ชมุชน  การสือ่สาร ประสานงานผา่นพนกังาน
ชมุชนสมัพนัธ์ 
 การสือ่สาร ประสานงานผา่น
คณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชน 
 การพบปะชมุชนในโอกาสตา่งๆ 
 การประสานงาน หารือ ท างานร่วมกบั
รัฐบาลท้องถ่ินและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 การส ารวจความคิดเห็นของชมุชน  
 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 

 การบริหารจดัการผลกระทบทางสงัคมและ
สิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 
 ความปลอดภยัในชีวติและท่ีอยูอ่าศยั 
 การเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานของชมุชน 
 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
 การพฒันาชมุชน 

นกัลงทนุ 
ผู้ ถือหุ้น 
สถาบนัการเงิน 
คูธุ่รกิจ 

 การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 การประชมุกรรมการในบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วม 
 การน าเสนอข้อมลูเพื่อการลงทนุ 
 การเข้าพบในวาระตา่งๆ เพื่อรายงานผล
ประกอบการและสถานะของบริษัทฯ 
 การเผยแพร่รายงานประจ าปีและรายงาน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 

 คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหาร 
 การด าเนินธุรกิจที่สร้างคณุคา่ให้แก่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม 
 ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 
 การบริหารจดัการความเสีย่ง 
 การพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน
การด าเนินงานของบริษัทฯ 
 ช่ือเสยีงทีเ่ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 ผลการด าเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ 

พนกังาน  การสือ่สารระหวา่งสายทรัพยากรมนษุย์
กบัพนกังาน 
 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 
 การเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมผา่น
การจดัตัง้คณะกรรมการตา่งๆ 
 การส ารวจพฤติกรรม บ้านปสูปิริต 

 ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและความ
รับผิดชอบตอ่พนกังาน 
 ความสขุในการท างาน 
 คา่ตอบแทน สวสัดกิารและผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม 
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ผู้มีสว่นได้เสยี ช่องทางการมีสว่นร่วม ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสนใจ 

 การส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมี
ตอ่องค์กร 
 การจดัการประชมุใหญ่ของบริษัทฯ 

 ความมัน่คงและโอกาสในการก้าวหน้าทาง
ต าแหนง่งาน 
 การพฒันาองค์ความรู้ในการด าเนินงาน 
 สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยั 

รัฐบาล/ 
หนว่ยงาน 
ราชการ 

 การเข้าพบในโอกาสตา่งๆ 
 การเข้าร่วมและสนบัสนนุโครงการตา่งๆ ที่
จดัขึน้โดยภาครัฐ 
 การตอบสนองตอ่การร้องขอในการ
เปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและรายงาน
เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 การน าเสนอข้อมลูเพื่อการลงทนุ 
 การจดัประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 
 การน าเสนอข้อมลูในงาน Opportunity 

Day 

 การสร้างคณุคา่ให้แก่เศรษฐกิจและสงัคม 
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลู 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
 การบริหารหว่งโซท่างธุรกิจของบริษัทฯ 
 การบริหารจดัการผลกระทบทางสงัคมและ
สิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

สือ่มวลชน 
ภาคประชา
สงัคม 

 การตอบสนองตอ่การร้องขอ 
 ในการเปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและรายงาน
เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 การสร้างคณุคา่ให้แก่เศรษฐกิจและสงัคม 
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลู 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
 การบริหารหว่งโซท่างธุรกิจของบริษัทฯ 
 การบริหารจดัการผลกระทบทางสงัคมและ
สิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

ลกูค้า  การส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า 
 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 
 การเข้าพบในวาระตา่งๆ 
 การตอบสนองตอ่การร้องขอในการ
เปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 

 คณุภาพและราคาของผลติภณัฑ์ 
 ความตรงตอ่เวลาในการจดัสง่ผลติภณัฑ์ 
 ผลกระทบของกระบวนการผลติและ
ผลติภณัฑ์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
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(2)  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมัน่ใจเร่ืองการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการด าเนินงานโดยหนว่ยงานภายในบริษัทฯ จะกระท าผา่นกระบวนการ Quality 
Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างส านักงานใหญ่ที่
กรุงเทพฯ กับส านักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งกระท าโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ส าหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกนั อาทิเช่น ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจะเข้าไปท าการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที่ส านกังานกรุงเทพ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ามาตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ จึงเช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มีการด าเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนดและตาม
นโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

 
 

รางวัลด้านความยั่งยนื 
1)   รางวัลแห่งความยั่งยนืระดับประเทศ  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน (Sustainability Awards of Honor) 
ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยมติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
และได้รับคดัเลือกเป็นหนึ่งในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ซึ่ง
รางวลัดงักลา่ว ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความ
สมดลุของเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมตลอดจนการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาล 
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2) รางวัลแห่งความยั่งยนืระดับสากล  
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน (Sustainability Assessment) ของกลุม่

ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ซึ่งเป็นดชันีระดบัโลกที่ติดตามผล
ประกอบการของบริษัทชัน้น าในตลาดทนุทัว่โลก โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดล้อม ซึง่ผลจากการประเมินในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่ดชันี DJSI 
Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่  นอกจากนีเ้มื่อต้นปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงรักษาต าแหน่ง Gold Class และ 
Industry Mover ในกลุม่อตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลบริษัทท่ีมีความยัง่ยืนของ 
Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) ซึ่งเป็นบริษัทจดัการกองทนุระดบัโลก แสดงให้เห็น
ถึงผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนที่โดดเดน่ เมื่อเทียบกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัในระดบัสากล 

 
                          
                             

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
10.3  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 --ไมม่—ี 
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10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
ประเทศไทย 
ในปี 2560 ที่ผ่านมาบ้านปฯู ยงัคงด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื่องใน 3 ประเด็นหลกั คือ การ
พฒันาการศึกษา การพฒันาสิ่งแวดล้อม และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ซึ่งทกุกิจกรรมล้วนอยู่ภายใต้แนวคิด 
การสง่เสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาอย่างยัง่ยืนในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทัง้ในและนอกห้องเรียน  เนื่องจากบ้านปูฯ เช่ือว่า 
“พลงัความรู้ คือ พลงัแหง่การเปลีย่นแปลงและพฒันา” 
 
ด้านพฒันาการศกึษา 
โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 
โครงการสานพลงัประชารัฐ ด้านการศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า (E5) เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่ง 3 ภาคสว่น
คือ ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม  เพื่อร่วมขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐานการศกึษาพืน้ฐานและการ
พฒันาผู้น า และมีสว่นส าคญัในการสร้างความเข็มแขง็ด้านเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 
CONNEXT ED โครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื (Leadership Program for Sustainable 
Education) เป็นหนึง่ในกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นโครงการสานพลงัประชารัฐ  ด้านการศกึษาพืน้ฐานและการ
พฒันาผู้น า  โดยริเร่ิมและก่อตัง้ขึน้โดย บริษัทเอกชนชัน้น าของประเทศ 12 บริษัท  มีวตัถปุระสงค์เพื่อร่วมกนัพฒันา
และสร้างเครือขา่ยผู้น ารุ่นใหม ่ทีม่ีสว่นร่วมในการพฒันาและยกระดบัการศกึษาไทยอยา่งยัง่ยืน  โดยที่บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมกบั 12 องค์กรเอกชน ในโครงการ “สานพลงัประชารัฐด้านการศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า” เมื่อกลางปี 2559  
โดยบ้านปใูห้การสนบัสนนุและท างานร่วมกบั 12 โรงเรียน ใน 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น 5 โรงเรียน จงัหวดั
มหาสารคาม 3 โรงเรียน และจงัหวดัร้อยเอ็ด 4 โรงเรียน ด้วยการพฒันาศกัยภาพผู้อ านวยการโรงเรียน และคณุครู เพื่อ
ปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพและทนัสมยั สง่เสริมการเรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ซึง่ในปี 
2560 ที่ผา่นมา ได้ด าเนินการดงันี ้

1. พนกังานจิตอาสาจากบ้านป ู จ านวน 15 คน ท างานร่วมกบัโรงเรียน (School Partner) ในการจดัท า
แผนพฒันาการเรียนการสอน และให้การช่วยเหลอืโรงเรียนในระหวา่งการด าเนินงานโครงการ  

2. จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารให้กบัผู้อ านวยการโรงเรียน 2 ครัง้ เร่ือง Leadership และ Coaching เพื่อพฒันา
ทกัษะการบริหารให้ดียิง่ขึน้และทนัสมยัมากขึน้ 

3. จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารให้กบัคณุครูระดบั
ประถมศกึษาทกุคนในทกุชว่งชัน้ ด้วยหลกัสตูร
โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในวิชา
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ รวม 15 ครัง้ เพื่อพฒันาทกัษะวิธีการ
สอนใหม่ๆ  พร้อมฝึกปฏิบตัิการท าสือ่การเรียนการ
สอน เพื่อเป็นการพฒันาครูให้มคีวามรู้ มีทกัษะ
การสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยเน้น
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ให้นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ไมใ่ช่การยืนสอนหน้าห้องเรียนอีกตอ่ไป รวมทัง้จดัหาหนงัสอืแบบเรียนให้กบั
นกัเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. สร้างเครือขา่ยแหง่การเรียนรู้ (Community of Practices) ท าให้ผู้บริหารและครู มีช่องทางในการสือ่สาร 
รับทราบข้อมลูขา่วสาร แลกเปลีย่นความรู้ และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนระหวา่งกนั 

5. จดักิจกรรม Professional Learning Community โดยจดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
พฒันาการเรียนการสอน เพื่อท าให้ระดบัพฒันาการของคณุครูเพิม่สงูขึน้ และไปอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนั 

6. คณุครูร่วมกนัจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนในทกุวิชาที่มีการอบรม ภายใต้การแนะน าโดยโรงเรียน
สาธิตจฬุา ท าให้ในทกุโรงเรียน มแีผนการสอนท่ีดีในมาตรฐานเดียวกนั   

 
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยนื 
ในปี 2560 บ้านปฯู ด าเนินโครงการสนบัสนนุการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 14 ณ โรงเรียน 6 
แห่งใน จังหวัดล าพูน ล าปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่บ้านปูฯ เคยท าธุรกิจมาก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอย่างมัน่คง และมุ่งให้การสนบัสนนุการเรียนรู้แบบบรูณาการใน 3 
ด้าน ได้แก่ การพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ที่ยัง่ยืนของชุมชน การพฒันาศกัยภาพของครู และการสง่เสริมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากบ้านปฯู จะมุ่งเน้นการพฒันาในด้านภาษาองักฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั
โดยจดัหาครูตา่งชาติเจ้าของภาษาเพื่อพฒันาความสามารถทางการใช้ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนและบคุลากร
ของโรงเรียนในอปุถมัภ์ บ้านปฯู ยงัสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ควบคู่กนัไปด้วย โดยในปี 2560 นี ้บ้านปฯู จดั
กิจกรรม “Career Day : เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต”  ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จากโรงเรียนทัง้ 6 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนท าความรู้จักกบัอาชีพต่าง ๆ รอบตวั ได้
ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองก าลงัสนใจ และเห็นความส าคญัของการตัง้เป้าหมายอาชีพของตนใน
อนาคต ผา่นการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในหลากหลายสาขาอาชีพ 

 
ตลอดระยะเวลา 14 ปี ของการด าเนินโครงการฯ บ้านปฯู ให้การสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและ
โครงการต่างๆ ของโรงเรียนทัง้ 6 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทุนสนับสนุนรวมกว่า 39 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
เยาวชนให้มีความรู้คู่คณุธรรม รวมทัง้พฒันาครูให้มีศกัยภาพสงูขึน้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานทดัเทียมกบัโรงเรียนในเมืองและเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอยา่งยัง่ยืน 
ซึ่งผลลพัธ์ทางสงัคมที่ได้จากการด าเนินโครงการนี ้คือ นกัเรียนจากโรงเรียนในอปุถมัภ์ทัง้ 6 โรงเรียนได้รับรางวลัจาก
การแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในระดับภาคและในระดับประเทศ ขณะที่บุคลากรครูมี
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ส่วนในระดบัโรงเรียนนัน้พบว่า 
โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สงูขึน้ สามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ของชุมชน และได้รับคดัเลือกให้เป็นโรงเรียน
ตวัอยา่ง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนน าร่องในด้านตา่งๆ 
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ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
ตัง้แต่ปี 2552 บ้านปูฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง โดยมอบ
ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 เป็นประจ าทกุปี แตใ่นปี 2560 มีการปรับเปลีย่นสาขาวิชาในการมอบทนุการศกึษา
จากสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าพลงังาน และวิศวกรรม
โยธาแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน 5 
ทนุ ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจหลกัขององค์กร รวมถึงสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรที่เปลีย่นแปลงไป 
โดยมุ่งเน้นเร่ืองพลงังานทางเลือกมากขึน้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีผู้ ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ รวม
แล้วทัง้สิน้ 83 ทนุ  
 
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาบัญชี 
ในปี 2560 นบัเป็นปีที่ 2 ที่บ้านปฯู สนบัสนนุการผลิตบคุลากรด้านบญัชี โดยมอบทนุการศึกษาแก่นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 
จ านวน 4 ทนุ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 
ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 11 
ในปี 2560 นับเป็นปีที่ 11 ที่บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนจ านวน 1.5 ล้าน
บาท แก่โรงเรียน 10 แห่ง ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล   ผ่านส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ซึ่งปัจจุบนัมีโรงเรียนที่ได้รับ
ทนุสนบัสนนุจากบ้านปฯู ไปแล้ว รวมทัง้สิน้ 111 โรงเรียน 
 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเรียนรู้ 

ในปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบ้านปฯู ด าเนินโครงการ “พลงังานแสงอาทิตย์
เพื่อการเรียนรู้” เพื่อติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมถึงมอบสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ระบบจาน
ดาวเทียม และโทรทศัน์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภเูขา 
แม่ฟ้าหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้

ครูและนกัเรียนมีไฟฟ้าใช้ส าหรับการเรียนการสอน รวมทัง้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ ทัง้นีเ้พื่อช่วย
ยกระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียนในพืน้ที่ห่างไกล นอกจากนีย้ังคาดหวังผลลัพธ์ไปถึงการน าความรู้ 
ความสามารถไปตอ่ยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตได้อยา่งยัง่ยืน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนชาวไทยภเูขา โดยในปีแรกของโครงการนี ้  บริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตัง้เสร็จแล้ว จ านวน 24 โรงเรียน คิดเป็น
มลูคา่ทนุสนบัสนนุโครงการฯ รวมกวา่ 2.4 ล้านบาท 
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ด้านการพฒันาสิง่แวดล้อม  
ค่ายเพาเวอร์กรีน 12 “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ย่ังยนืในยุค
ไทยแลนด์ 4.0”  
บ้านปูฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ด าเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสูก่ารอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  

ในปี 2560 “ค่ายเพาเวอร์กรีน 12” จัดขึน้ภายใต้แนวคิด 
“เศรษฐกิจ สงัคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้าง
สมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้เสริมสร้างแรง
บนัดาลใจด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมให้แก่เยาวชน ผ่าน

กิจกรรมเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ เวทีเสวนาพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม
จากผู้ เช่ียวชาญ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ และนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งนอกจากกิจกรรม
ด้านวิชาการแล้ว เยาวชนยงัได้เรียนรู้ทกัษะการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น ซึ่งเป็นทกัษะที่ส าคญัในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 
นอกจากนีย้งัมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนัระหว่างเยาวชน อาจารย์ และผู้ เช่ียวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้
ในแง่ของความรู้ และประสบการณ์ โดยในปีนี ้มีนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์จ านวน 70 คน จาก
โรงเรียนในทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว เพื่อสร้างและขยายเครือข่าย เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม รวมทัง้เครือขา่ยชาว “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ให้กว้างขวางยิ่งขึน้ และในปีนีเ้ป็นปีที่ 3 แล้วที่บ้านปฯู พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีจากการร่วมเข้าค่ายฯ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จ านวน 3 คน เพื่อไปทัศนศึกษาใน
ประเทศญ่ีปุ่ นที่บ้านปูฯ ด าเนินธุรกิจ ซึ่งประเทศญ่ีปุ่ นได้ช่ือว่าเป็นผู้น าของโลกด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ควบคูก่บัการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า และล า้สมยัอยูเ่สมอ  
จากการด าเนิน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีนกัเรียนเข้าร่วมค่ายดงักล่าวแล้ว 840 คน อีกทัง้ยงัได้
พฒันาผู้น าเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลีย้งแก่เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รวมทัง้ขยายเครือข่าย
ด้านสิง่แวดล้อม รวมประมาณ 160 คน  
 
ด้านการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน  
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคม 7 
ปี  2560 โครงการ “พลัง เปลี่ยนแปลงเพื่ อสังคม ” (Banpu Champions for Change) สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหมต่อ่เนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมุ่งสนบัสนนุ “กิจการเพื่อสงัคม” ที่ด าเนินการโดยเยาวชน และ
มุ่งเน้นความเช่ือมโยงระหวา่งธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจดัการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคณุธรรม
ในการด าเนินกิจการเพื่อสงัคม ทัง้นีบ้้านปูฯ ได้สนบัสนุนเงินทุนและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดย
ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกของปีนีจ้ านวน 20 รายจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันา
แนวคิดและรูปแบบเชิงธุรกิจ ในจ านวนนี ้คณะกรรมการได้คดัเลือกแผนธุรกิจ 11 กิจการ ที่มีเป้าหมายชดัเจนในการ
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แก้ไขปัญหาหรือพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อรับทนุโครงการละไมเ่กิน 80,000 
บาท น าไปด าเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก  จากนัน้จึงมีการคดัเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่นและมีความคืบหน้ามากที่สดุ
จ านวน 5 กิจการ เพื่อรับทนุโครงการละ 250,000 บาทส าหรับด าเนินกิจการตอ่เนื่องอีก 5 เดือน   
 
ภาพรวมของโครงการ “พลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม” (Banpu Champions for Change) ในปีนี ้มีกิจการเพื่อสงัคม
หลายกิจการที่โดดเด่นและตอบโจทย์ปัญหาสงัคมในหลายด้าน อาทิ สขุภาพ สิ่งแวดล้อม การเงิน และผู้พิการทาง
สมอง เป็นต้น นอกจากนีโ้ครงการฯ ยังต่อยอดขยายผลสร้างความ
ตระหนกัรู้เก่ียวกบักิจการเพื่อสงัคมแก่ประชาชนทัว่ไป ผา่นการจดักิจกรรม 
“Impact Day: เพราะการเปลี่ยนแปลงเร่ิมได้จากตวัเรา” เพื่อให้นกัศึกษา
และประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงแนวคิดของกิจการเพื่อสังคม มีโอกาส
แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ให้มาก
ยิ่งขึน้ เพื่อกระตุ้ นการมีจิตสาธารณะและจุดประกายการท างานด้าน
กิจการเพื่อสงัคมแก่คนรุ่นใหมต่อ่ไป 
 
ตั ง้ แต ่เ ริ่มด า เน ินงานในปี  2554 โครงการฯ  ได้ ให้ค าปรึกษา และจ ัดการอบรมเพื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การวัดผล
ทางสงัคม   การพัฒนาแบรนด์ การบริหารจัดการทีมงาน และการบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกิจ  เป็นต้น 
พร้อมทัง้ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสงัคมจ านวนรวม  72 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองด าเนินกิจการเพื่อสงัคมตาม
แนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนีไ้ด้สง่เสริมกิจการเพื่อสงัคมจ านวน 30 กิจการที่มีผลการด าเนินงานโดด
เด่นให้สามารถต่อยอดและพฒันาศกัยภาพตนเองเพื่อด าเนินการต่อได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างผล
ก าไรทางธุรกิจแล้ว ยงัสร้างประโยชน์ให้แก่ชมุชน 50 แห่ง องค์กรภาคสงัคม 15 องค์กร ครอบคลมุผู้คนกวา่ 120,000 
คน ให้มีสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ นอกเหนือจากนี ้บางกิจการยงัสามารถตอ่ยอดไปคว้ารางวลัสร้างช่ือเสยีงและ
รายได้ในระดบันานาชาติอีกด้วย 

 
 
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู  
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมทัง้เปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิล
เทนนิสให้กบันกักีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งหวงัที่จะช่วยยกระดบัมาตรฐานด้านกีฬา
เทเบิลเทนนิสของไทยต่อไปในอนาคต โดยในปี 2560 สโมสรฯ ยงัคงมุ่งสนบัสนนุนกักีฬาให้เรียนรู้ที่จะพฒันาตนเอง
ทัง้ทางร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจ าวนั การจดัค่าย  “ติวเพิ่ม เติมพลงั” และการส่ง
นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในรายการส าคญัทัง้ในและตา่งประเทศ   
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ปัจจบุนัสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปมูีนกักีฬาในสงักดัและสมาชิก รวม
ประมาณ 96 คนจากทัว่ประเทศ โดยสโมสรฯ ยงัคงมุง่พฒันามาตรฐาน
และระบบการบริหารจดัการ ตลอดจนจดัวางแผนพฒันานกักีฬา
รายบคุคล รวมทัง้เพิ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อปลกูฝังคณุธรรม
จริยธรรม ความมีวินยั ความสามคัคี เช่น กิจกรรมคา่ย “สโมสรเทเบิล
เทนนิสบ้านป ูสร้างแรงบนัดาลใจแก่เยาวชนในพืน้ท่ีหา่งไกล”  โดยโค้ช

ที่มีประสบการณ์ในระดบันานาชาติ และนกักีฬาจิตอาสาของสโมสรฯ ที่ผา่นการแขง่ขนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
มาแล้วไปร่วมพฒันาทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานสูเ่ยาวชนในเขตภมูิภาค โดยในปี 2560 สโมสรฯ จดั
กิจกรรมดงักลา่วทีจ่งัหวดัชยัภมู ิ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากทัง้เยาวชนและครูผู้ ฝึกสอนประจ าจงัหวดัชยัภมูิ
และจงัหวดัใกล้เคียง สโมสรฯ จดักิจกรรมคา่ยฯ อยา่งตอ่เนื่องเป็นครัง้ที่ 6 เพราะเช่ือวา่กิจกรรมนีจ้ะชว่ยปลกูฝัง
นกักีฬาสโมสรฯ ให้มจิีตอาสา ทัง้ยงัชว่ยเพิ่มโอกาสการฝึกฝนทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานให้กบัเยาวชนที่ไม่
มีประสบการณ์ ไปจนถงึนกักีฬาเยาวชนระดบัจงัหวดั ที่ยงัขาดปัจจยัสนบัสนนุในการฝึกฝนทกัษะด้านกีฬา รวมถึงการ
ได้ฝึกกบัโค้ชที่มีประสบการณ์ในระดบันานาชาติ มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยเทา่เทียมกนั 
 
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา นกักีฬาของสโมสรฯ จ านวน 2 คน 
ผ่านการคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีมชาติในการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ จ านวน 
33 คน ได้รับการคดัเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติ และ นกักีฬาของสโมสรฯ 
จ านวน 13 คน ที่น าความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมคัรเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทัง้ได้รับรางวัลจากการแข่งขนัหลากหลาย
รายการทัง้ในระดบัประเทศและตา่งประเทศ 
 
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน  

บ้านปฯู สานต่อการสนบัสนนุ เด็กชายทรงฤทธ์ิ เดวิด จัน่บบุผา นกักีฬาเทนนิสเยาวชนที่มี
ศกัยภาพพร้อมความมุ่งมัน่อย่างเต็มเป่ียมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในการเดินหน้าสานฝัน
การเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา คอร์สเสริมสร้างความ
แข็งแรงและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถฝึกซ้อมเทนนิสประจ าวันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขนั
รายการส าคญั ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 
ในปี 2560 นี ้ทรงฤทธ์ิ ผ่านการคดัเลือกเป็นนกักีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี ได้ส าเร็จ พร้อมได้รับ
สิทธ์ิไปฝึกซ้อม ณ ประเทศเยอรมนี และลงแข่งขนัในรายการ Augsburger Junior Open 2017 รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี 
จนคว้ารางวลัชนะเลิศมาครองได้ในที่สุด ซึ่งผลงานในปีนีน้ับเป็นอีกก้าวย่างส าคญัสู่การเป็นนกักีฬามืออาชีพใน
อนาคต 
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โครงการส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยธรรมศาสตร์และบ้านปูฯ หรือ Thammasat-Banpu 
Innovative Learning Program 
ปี 2560 นบัเป็นปีที่ 2 ที่บ้านปฯู ร่วมมือกบัคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ด าเนิน
โครงการ “ส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อ
พฒันานกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย นกัเรียนอาชีวศกึษา และครูผู้สอน ให้มีทกัษะที่เอือ้ตอ่การเป็น นวตักร
รุ่นใหม่ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical and analytical thinking) การคิดและการ
สื่อสารความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative communication) ความรับผิดชอบ (Rresponsibility) และภาวะผู้ น า 
(Leadership) ผ่านกระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู้” โดยบ้านปฯู มอบเงินสนบัสนนุแก่โครงการฯ รวม 15 ล้านบาท 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามแผนงานตลอดระยะเวลา 3 ปี  

     
 

 ปีที่  1: เป็นการพัฒนาโปรแกรมและเคร่ืองมือฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบและการ

สร้างสรรค์นวตักรรม พร้อมการเปิดรับสมคัรและคดัเลือกเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ประเทศเข้าร่วม

โครงการฯ ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคดัเลือกทัง้หมด 20 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยนกัเรียน 5 คนและครูที่ปรึกษา

อีก 1 คน  

 ปีที่  2: เป็นการจัดการฝึกอบรมการคิดเชิงออกแบบผ่านกระบวนการสร้างเกมการเรียนรู้  เพื่อสร้างทกัษะ

ให้แก่ผู้ เรียนซึง่จะเติบโตไปเป็นนวตักรในอนาคต  

 ปีที่  3: เป็นการน าชิน้งานนวตักรรมที่ได้มาต่อยอดให้ประยกุต์ใช้ได้จริงและน าไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์

ตอ่สงัคมตอ่ไป 

 
ด้านการพฒันาชมุชน  

 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองล าพนูซอ่มแซมถนนสว่นที่ช ารุดในเขตหมูบ้่านบ้านโฮ่ง เพื่อให้ชาวบ้าน

ในพืน้ท่ีสามารถสญัจรได้สะดวกตามปกติ 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองล าพนูจดักิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้บริการตรวจสขุภาพ บริการ

ด้านทันตกรรมและให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโฮ่งและบ้านแวน-นารินโดยไม่คิด
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ค่าใช้จ่าย นอกจากนีย้งัคงติดตามผลการด าเนินงานของโครงการธนาคารขยะ ซึ่งด าเนินการโดยกลุม่แม่บ้านท่ี

หมู่บ้านบ้านโฮ่งอย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มฯ ได้น ารายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้วดัและหมู่บ้านเพื่อท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ 

 การพัฒนาด้านการศึกษา ในปีการศกึษา 2560 เหมืองล าพนูได้มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศกึษาจาก 17 

หมู่บ้าน ในชุมชนเขตเหมืองฯ 95 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท ทัง้นีท้างเหมืองฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก

นกัเรียนในชุมชนรอบเหมืองฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 ปี นบัตัง้แต่ปี 2552 จนปัจจุบนัรวมเป็นเงินราว 

2,000,000 บาท ขณะเดียวกนั เหมืองล าพนูยงัเข้าร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติที่จดัขึน้ในพืน้ท่ีชมุชนรอบเหมือง

ฯ และสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนในชมุชนรอบ ๆ เหมืองอยา่งตอ่เนื่อง  

 การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมืองล าพนูร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วดัในต าบลบ้านโฮ่ง นา

ทราย และลี ้จ านวน 9 วัด และท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี แก่วัดในต าบลลี ้จ านวน 6 วัด เพื่อร่วมท านุบ ารุง

พระพทุธศาสนา นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมรดน า้ด าหวัผู้สงูอายแุละข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชมุชน  

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เหมืองล าพนูสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาอาชีพ ภายใต้ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” 

ด้วยการจดัอบรมหลกัสตูรการท าปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยน า้หมกัแก่ชาวบ้านในชมุชนรอบเหมืองฯ นกัเรียนโรงเรียนบ้าน

โฮ่ง โรงเรียนบ้านนากลาง และโรงเรียนบ้านปวงค า (ประชาอุทิศ ) และพนักงาน จ านวน 60 คน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในชุมชน และพนกังาน 

นอกจากนีย้งัจดัพืน้ที่ส าหรับท าสวนเกษตรอินทรีย์ เลีย้งปลา เลีย้งกบ และเลีย้งไก่ในพืน้ที่เหมืองฯ เพื่อสร้าง

ความตระหนกัถึงการพึง่พาตนเองแก่ชาวบ้านในชมุชน และพนกังานอีกด้วย  

 
ในปี 2560 เหมืองล าพนูจดักิจกรรม “เพาะพนัธุ์กล้าดาวเรือง” เพื่อมอบให้แก่ 17 หมูบ้่านรอบเหมือง วดับ้านโฮ่ง และ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจ าต าบล 3 แหง่ ได้แก่ บ้านนาทราย บ้านนากลาง และบ้านปวงค า เพื่อแสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดี และร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชฯ 

 

นอกจากนีท้่าเรือและคลงัสินค้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ของบ้านปูฯ ยงัได้รับรางวลั CSR-DIW Award 
2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการตอ่สงัคม ภายใต้ “โครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชนอยา่งยัง่ยืน” จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

PT. Indo Tambangraya Megah หรือ ITM บริษัทย่อยของบ้านปฯู ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ความส าคญั

ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมพฒันาชุมชนเท่าเทียมกบัการบริหารจดัการเหมือง ITM 

ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบายการด าเนินงานของบ้านปูฯ ที่มีแนวความคิดด้านการสง่เสริม

การเรียนรู้เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดย ITM เน้นเร่ืองการช่วยยกระดบัการศึกษาของนกัเรียน ครู และอาสาสมคัร

ภายในประเทศ และด าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชนท่ีเน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนบริเวณรอบเหมือง 5 แหง่บน

เกาะกาลมินัตนั ได้แก่ อินโดมินโค ทรูบาอินโด บารินโต คิตาดิน-เอ็มบาลตุ และโจ-ร่ง  

             
 
 ในปี 2560 ITM ได้ด าเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 จัดเวิร์คชอปส าหรับครูสาขาวิชาประถมศึกษาภายใต้แนวคิด  “วิธีอนุรักษ์โลกในขัน้ตอนเดียว” ที่ชุมชนรอบ

เหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลตุ และ แนวคิด “การเรียนรู้แบบบรูณาการตามบคุลิกลกัษณะ” ที่ชุมชนรอบเหมืองอิน

โดมินโค และ เหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลตุ โดยกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Volunteer Action ที่มีครู

อาสาสมคัรจ านวน 301 คนจากโรงเรียนระดบัประถมศกึษาจ านวน 89 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน บริษัทฯ สร้างอาคารเอนกประสงค์ของชมุชน อาคารเรียนศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก สะพานส าหรับสญัจรจากหมู่บ้านไปพืน้ที่ท าการเกษตร ปรับปรุงถนนและสะพานในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยให้คนในชมุชนสญัจรได้สะดวกปลอดภยัมากยิ่งขึน้ รวมถึงการขดุลอกค ูคลอง 

 

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้ บริษัทฯ จดัอบรมด้านการพฒันาอาชีพ ได้แก่ การการอบรมเร่ืองการ
ขบัรถยนต์ การอบรมเร่ืองทกัษะช่างเช่ือมโลหะ การจัดศึกษาดงูานเร่ืองการปลกูโกโก้ และการเกษตรผสมผสาน 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้สง่เสริมอาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้ในทกุหมูบ้่านที่ได้ด าเนินงาน เช่น การเลีย้งไก่เนือ้ 
การเลีย้งปลา การเลีย้งววั การเลีย้งแพะ การปลกูผกั การท าสวนปาล์ม สวนยางพารา สวนไม้ผล สวนโกโก้ การท า
นาข้าว การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร งานหตัถกรรม การตดัเย็บเสือ้ผ้า การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหาร
จดัการแก่ร้านขายของช าในชมุชน เป็นต้น 

 

 การพัฒนาด้านการศึกษา  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาด้านการศกึษา เพราะเป็นอีกสิง่หนึง่ที่จะท าให้
ชมุชนมีการพฒันาอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน ซึง่ในปีนีไ้ด้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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 มอบทุนการศึกษาให้นกัเรียนและนกัศึกษาตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยัมากกว่า 

200 ทนุ 

 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เยาวชนในหมู่บ้านที่ศึกษาในวิทยาลยัพยาบาล  และสาขาศึกษาศาสตร์

พร้อมเชิญชวนให้กลบัมาท างานในชุมชนเมื่อจบการศึกษา เพื่อเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาด้านสขุภาพ

อนามยั และการศกึษาของชมุชนในอนาคต  

 มอบทนุสนบัสนนุครุภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่อง เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้  และอปุกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงหนงัสอืให้

โรงเรียนตา่ง ๆ  

 จดัการศึกษานอกโรงเรียนให้ประชาชน 4 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผู้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา

สงูขึน้จนกระทัง่สามารถประกอบอาชีพได้ 

 การจดัอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กบัครู นกัเรียน และผู้น าชมุชน  

 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน บริษัทฯ สนบัสนนุการพฒันาสขุภาพอนามยัของชมุชน

ให้ครอบคลมุตัง้แตเ่ด็กแรกเกิดจนถึงกลุม่ผู้สงูอายอุยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้

 จดัอบรมด้านอนามยัส าหรับแมแ่ละเด็ก ตรวจสขุภาพให้ผู้หญิงตัง้แตห่ลงัแตง่งาน ช่วงตัง้ครรภ์ จนกระทัง่

คลอด พร้อมทัง้สนบัสนนุอาหารเสริมให้กบัทัง้แมต่ัง้แตช่่วงตัง้ครรภ์และเด็กก่อนวยัเรียน  

 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียน และผู้ สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างสขุภาวะ และแก้ปัญหาสขุภาพของเด็กนกัเรียน 

 จดัอบรมและรณรงค์เร่ืองการตอ่ต้านยาเสพติดให้กบันกัเรียน 

 จดัหาน า้ดื่มสะอาดให้กบัชมุชน 

 

 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนบัสนนุการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เช่น การจดัตัง้ธนาคาร

ขยะประจ าหมูบ้่าน การฟืน้ฟปู่าชายเลน และการรีไซเคิลใยมะพร้าวเพื่อผลติเป็นเชือกและตาขา่ยจ าหนา่ยท าให้ลด

ขยะจากกาบมะพร้าวได้เป็นจ านวนมาก รวมไปถึงโครงการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีเป้าหมายใน

การวิจยัพนัธุ์พืชพืน้เมืองที่มีอยูใ่นพืน้ท่ีก่อนการท าเหมืองถ่านหิน เพื่อเก็บรวบรวมเมลด็พนัธุ์ส าหรับน าไปเพาะปลกู

ในพืน้ที่หลงัสมัปทานการท าเหมืองสิน้สดุลง โดยโครงการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม

อยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ 

• การส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน บริษัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมด้านการสืบสานวฒันธรรม ประเพณี โดยเฉพาะ

ของชนเผา่ดยคั และสนบัสนนุกิจกรรมด้านศาสนาในชมุชนรอบเหมือง พร้อมทัง้ช่วยเหลอืชมุชนเมื่อเกิดภยัพิบตัิ เช่น 

ไฟไหม้ หรือน า้ทว่ม เป็นต้น  
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สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในปี 2560  Banpu Investment (China) Co.Ltd (BIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปฯู ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ยงัคงสนบัสนุนกิจกรรมด้านการพฒันาสงัคม และชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับเหมืองถ่านหินอย่างต่อเนื่อง โดย
มุง่เน้นการให้ความช่วยเหลอืแก่ชมุชนในท้องถ่ิน เพื่อตอบแทนการสนบัสนนุในด้านการพฒันาธุรกิจที่ได้รับจากชาวบ้าน 
และชุมชนเสมอมา ด้วยการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ส านกังานและอุปกรณ์ส านกังาน คิดเป็นมูลค่า 299,953 หยวน เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท างานของรัฐบาลท้องถ่ิน ในเมือง 4 แห่ง ที่อยู่ใกล้เหมืองเกาเหอ ซึ่งเมืองเหลา่นีเ้ป็นที่ตัง้
ของสิ่งก่อสร้างพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ เช่น รางรถไฟ สถานีขนสง่สินค้า ปลอ่งระบายอากาศ และบ่อกกัเก็บแร่ เป็น
ต้น 
 
ประเทศมองโกเลีย 
ในปี 2560 บริษัท Hunnu Coal Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ตัง้อยู่ในประเทศมองโกเลียด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมดงันี ้
• จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

บริษัทฯและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของประธานาธิบดีมองโกเลีย โดยกิจกรรมในปีนีไ้ด้รับความร่วมมือจาก 
Junior Chamber International (JCI)  ของมองโกเลียซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงผลก าไร ภายใต้
แนวคิด “Urban Solution & Waste” ที่น า เสนอโดย ส านักงานผู้ ว่าการเขต Khan-Uul ร่วมกันปลูกต้นไม้ 6 
สายพันธุ์จ านวน 450 ต้นภายในรัว้โรงเรียน 60th Secondary School ในเขต Khan-Uul 
 

• มอบทุนการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชนและการศึกษาในชุมชนที่บริษัทฯได้เข้าไปด าเนินธุรกิจ ซึ่งปีการศึกษา 
2560-2561 มีนักเรียนที่ได้รับทุนทัง้สิน้ 20 คน โดย 15 คน มาจาก Bayan-Ovoo soum (TU mine) และอีก     
5 คน มาจาก Tugrug soum (AN project) นักเรียนแต่ละคนจะได้รับเงินทุนจ านวน 900,000-1,000,000 ทู
กริก (ประมาณ 360-400เหรียญสหรัฐ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน 
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แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และให้
ความร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่ง
ตอ่เนื่อง ในปี 2556 น าเสนอการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท  

หนว่ยงาน Risk Management ได้เพิ่มการประเมินความเสีย่งของการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างาน
ในการวางแผนงานประจ าปีและจดัเตรียมแนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข โดยเร่ิมตัง้แตปี่ 2557 มีการตดิตาม ทบทวนความ
เสีย่งดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและ
กระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุริตตอ่องค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
น าเสนอผู้บริหารระดบัสงูพจิารณาตอ่ไป  

ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตัิที่มีอยูแ่ล้วในองค์กรเพือ่ความชดัเจนและรองรับนโยบายการตอ่ต้าน
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti Corruption Policy)  เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พจิารณา
และอนมุตัินโยบายฯ  

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้มีนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และบริษัทฯ จดัท าเอกสารแนว
ปฏิบตัิที่รองรับพร้อมกบัแบบส ารวจเพื่อการประเมินตนเอง น าเข้าสูก่ระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึน้
ทะเบียนรับรองเป็นบริษัทท่ีเป็นตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิตามนโยบายตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัเร่ืองการรับ-การให้
ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และการบนัทกึรายงานการรับของขวญัในระบบ ซึง่ถือ
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคมุภายในที่ดี
เพื่อสนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลตุามเปา้หมายและเติบโตอยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการและผู้บริหารก ากบั
ดูแลกิจการโดยยึดหลกับรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่าง
เหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานส าคญัที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธิภาพ มีระบบการควบคมุในท่ีเพียงพอ มีระบบสือ่สารและการจดัการข้อมลูที่มีประสทิธิภาพและปลอดภยั พร้อมทัง้มี
ระบบการติดตามผลการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคมุภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลมุกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีการ
ปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสใน
การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั  มีการสอบทานให้รายงานทางการเงินการบญัชีและรายงานอื่นๆ มีความถกูต้องและ
เช่ือถือได้ ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจและกลยทุธ์ที่ก าหนด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุ
ภายในตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด เป็นไปตามกรอบของ  COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลมุการควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน 
ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดบัภาพรวม
ขององค์กรไปจนถึงระดบักิจกรรม มัน่ใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการควบคมุ
ภายในทัง้ 5 องค์ประกอบที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  

บริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกิจบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบงัคบับญัชา ที่
ชัดเจน มีการก าหนดอ านาจการอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัเพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคญัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการก าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานส าคัญต่างๆ ที่เหมาะสม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายในและภายนอกอย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างมีมาตรฐาน
และเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร (Banpu Spirit)  มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเช่ือมโยงกบัผลส าเร็จของงาน 
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รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุคลากร ทัง้ความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านธุรกิจ และ Soft 
Skill เพื่อส่งเสริมให้บคุคลากรมีความรู้และทกัษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผนพฒันาตาม 
Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้มีการจัดท าแผนพฒันารายบคุคล 
แผนสบืทอดงานของผู้บริหาร และการหมนุเปลีย่นต าแหนง่งานตา่งๆ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและมุง่มัน่ด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและ
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริต (Whistleblower)  
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งยื่นเอกสารเพื่อขอตอ่อายรัุบรองสถานะ
ตอ่ไปอีก 3 ปี  

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งและการเตรียมความพร้อมตอ่สถานการณ์ภายใต้การเปลีย่นแปลง
จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร 
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ง พร้อมทัง้ก ากบัดแูลและ
ติดตามการบริหารความเสีย่งส าคญัในภาพรวมขององค์กร ในการประเมินความเสีย่ง ฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหนว่ยงานมี
สว่นร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความเสีย่งอยา่งจริงจงัโดยมีการประเมนิความเสีย่งในทกุด้าน ทัง้ความเสีย่งด้านกล
ยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทจุริตคอร์รัปชัน่ ครอบคลมุความเสีย่งที่
เกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอก พร้อมทัง้ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ มีโดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผน
บรรเทาความเสีย่งอย่างตอ่เนื่องพร้อมทัง้รายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  ในปี 2560 บริษัทฯ มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ง (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ สามารถตอบสนองตอ่
ความซบัซ้อนและการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ 

 3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิ 
และคู่มือปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการบริหารติดตามและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั และคูม่ือการปฏิบตัิงานตา่งๆ มีการแบง่แยกหน้าที่อยา่งชดัเจนเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึง่กนัและกนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจการบริหารและก าหนดอ านาจอนุมตัิที่ชัดเจน  มีดัชนี ชีว้ดัผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่
เช่ือมโยงกบัเป้าหมายของบริษัทฯ  มีการดแูลป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถกูน าไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน รวมทัง้มี
ระบบการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการท ารายการ
เก่ียวโยงกนั (Related Parties Transaction) โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั ให้พิจารณารายการเสมือน
เป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการให้ความรู้เก่ียวกับการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2560 ส านกังานตรวจสอบภายในได้จัดสมัมนาแบ่งปันความรู้ด้านการควบคุมภายในแก่
ผู้บริหารและพนกังานท่ีส านกังานใหญ่ บริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย และกิจการร่วมค้าในประเทศลาว 
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4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

  บริษัทฯ ได้พฒันาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและปลอดภยั สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยัง่ยืน  ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการตามแผนแมบ่ทสารสนเทศ IT Master Plan  ให้สอดคล้อง
กบั Digital Technology และความต้องการของธุรกิจ โดยควบคมุการได้มา การพฒันา และการน าไปใช้ ตามกระบวนการ IT 
Service Delivery Model  โดยมีคณะกรรมการ Architecture Review Board และหน่วยงาน Enterprise Architecture 
ภายใต้ IT  ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาปัตยกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีส าหรับทัง้กลุ่มบริษัท เพื่อความโปร่งใส ยืดหยุ่น 
ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Smarter & Greener   นอกจากนีมุ้่งเน้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลส าคัญๆ ผ่านทาง 
Website และระบบเช่ือมโยงการท างานของกิจการในแต่ละประเทศ  Google collaboration platform (Email, Site, Drive, 
Sheet, Form, Hangout, etc.) และระบบ Electronic Document Management System เพื่อใช้ในการติดตอ่และรับสง่ข้อมลู
ข่าวสารส าคญัทัง้จากภายในและภายนอกที่เช่ือมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมยั มีการควบคุมความปลอดภัยโดยการ
ก าหนดสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบตา่งๆ ตามหลกัการแบง่แยกหน้าที่และการใช้งาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีช่องทางในการ
สื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การสง่ email การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ รวมทัง้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับการสื่อสารกับ
บคุคลภายนอกองค์กร บริษัทฯ โดยฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมลูและสื่อสารให้แก่ผู้มี
สว่นได้เสยีอยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั   

5.  ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีกระบวนการตดิตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหวัหน้างานและผู้บริหารของสายงาน มีการประชมุผู้บริหารเพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมายที่
ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีส านกังานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสทิธิผล ประสิทธิภาพ และความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายใน โดยมุง่เน้นความเสีย่งส าคญัของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตา่งๆ และติดตามผลเพื่อให้มัน่ใจวา่ปัญหาตา่งๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเหมาะสม
และทนักาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามตอ่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทดงันี ้
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ส่วนที่ 1: การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  
 

√  

1.2  มข้ีอก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการสือ่สารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ า
ทกุปี  รวมทัง้มกีารเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

√  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานก ากบัดแูลการ

ปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญทีเ่ป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

√  

1.4 มกีารจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

√  

                                                 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอ านาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

√  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

√  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเช่ียวชาญทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคีวามรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ และมคีวามเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร 
และการติดตาม 

√  

 
 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ 

เช่น แบง่แยกหน้าทีใ่นสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบ

ภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

√  

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

√  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

√  
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที่มคีวามรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

√  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถึง การสือ่สารกระบวนการ
เหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

√  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

√  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

√  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั √  
 

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมคีวาม

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะ

ยาวของบริษัท 

√  

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนื่องโดยเน้นให้สามารถ

เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่

ของบคุลากรแตล่ะคน 

√  
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ส่วนที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของ
บริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

√  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

√  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง √  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อนมุตัแิละสือ่สารนโยบายการบริหารความเสีย่ง
ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

√  

 
 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หนว่ยธรุกิจ 
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

√  

7.2  บริษัทวเิคราะห์ความเสีย่งทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถงึความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

√  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง √  

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสีย่ง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

√  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ง (sharing) 

√  
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8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท า
รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคมุภายใน (management override of internal control)  การเปลีย่นแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

√  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเปา้หมาย
ที่ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พจิารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้ว
ด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไว้สงู
เกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และ
มาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

√  

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิทีก่ าหนดไว้  √  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมผีลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแล้ว  

√  

9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแล้ว 

√  

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอ
แล้ว 

√  
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ส่วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

√  

10.2  บริษัทมมีาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และ
การบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะ
ระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธีิการ
คดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ 
การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการท ารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่ริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยมื  การค า้ประกนั  บริษัทได้ตดิตามให้มัน่ใจ
แล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

√  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

√  

10.4 บริษัทก าหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

√  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

√  
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11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตัิงาน
และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม √  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม √  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

√  

 
 

12. องค์กรจดัให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบตัิ เพื่อให้
นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกมุเพือ่ติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ  ที่ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้สว่นตวั   

√  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้ √  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

√  

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทาง
ให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มี
เงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือ บริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

√  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหาร
และพนกังาน 

√  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

√  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ √  
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ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

√  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  √  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ตวัอยา่งข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองทีเ่สนอให้พจิารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืก
ตา่ง ๆ  

√  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบุ
ข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายก าหนด  

√  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทกึข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

√  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  
 

√  

 
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

√  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม า่เสมอ และ คณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น 
การก าหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ติดตอ่เพื่อให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้
การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

√  

 
 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทาง
การสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

√  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

√  

 
 
 

ส่วนที่ 5: ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แตล่ะสว่นงาน
ติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

√  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

√  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท √  
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ √  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  √  
16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าทีต่ามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแก้ไขอยา่ง
ทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายทีก่ าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

√  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัวา่
มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนั
ควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

√  
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 12.   รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ช่ือบริษัท / ประเภท
ธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

1. บริษัท น า้ตาลมิตรผล 
จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 5.59 ของทนุช าระแล้ว 

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.น า้ตาลมิตรสยาม          
3) มีกรรมการร่วมกนั 3 ทา่น คือ 

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

1. บจ.น า้ตาลมิตรสยาม     99.99% 
 

1.  นายอิสระ      วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัดิ์     วอ่งกศุลกิจ 
5.  นายกล้าณรงค์    ศรีรอต 
6.  นางอมัพร กาญจนก าเนิด 
7.  นายพงศกร วอ่งวฒิุไกรกลุ 
8. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
10. รศ.ดร.จีรเดช    อูส่วสัดิ ์
11. นายอรรถพล  วอ่งกศุลกิจ   
 

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล 
จ ากดั 
(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 2.58 ของทนุช าระแล้ว  

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ 

1. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ 
2. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ 

 

 

1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ         54.23% 
2. ตระกลูเอือ้อภิญญกลุ     24.16% 
3. บจ.ยฟิูนเวส                  15.23%  
4. ตระกลูกนัทาธรรม           3.17% 
5. ตระกลูกาญจนก าเนิด      2.58% 
6. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร      0.63% 
 

1.  นายวิฑรูย์       ว่องกศุลกิจ 
2.  นายเมธี           เอือ้อภิญญกลุ 
3.  นายองอาจ       เอือ้อภิญญกลุ 
4.  นายภากร         กนัทาธรรม 
5.  นายอรรณพ      วอ่งกศุลกิจ 
6. น.ส.พรรษวรรณ  วอ่งกศุลกิจ 

 
 

3. บริษัท ซิตีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 
(Holding Company) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.28 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) ไมมี่กรรมการร่วมกนั  
 

 
 

1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ          87.00% 
2. ตระกลูกาญจนก าเนิด       6.00% 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร       2.00% 
4. ตระกลูลทัธะพานิชย์         2.00% 
5. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ    1.50% 
6. ตระกลูประดิษฐ์แทน่         1.50% 

 

1. นายวิฑรูย์          วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเจิด        วอ่งกศุลกิจ 
3. นางอารดา          วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.พรรษวรรณ   วอ่งกศุลกิจ 
6. นายกวิน               วอ่งกศุลกิจ 
7. นายอ านวย           กาญจนก าเนิด 

 
 

4. บริษัท รวมเกษตรกร
อตุสาหกรรม จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.69 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น า้ตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ  
 1. นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
 2. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

 
 
 

1. บจ.น า้ตาลมิตรผล         87.56% 
 

1. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส. ชญาวดี  ชยัอนนัต์ 
4. นางอมัพร กาญจนก าเนิด 
5. นางอญัชลี สวุฒันพิมพ์ 
6. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 
9. นายพงศกร วอ่งวฒิุไกรกลุ 
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 ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติ
เกิล บอร์ด จ ากดั 

(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 
 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.59 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 

อตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บจ. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
3. นางอมัพร  กาญจนก าเนิด 
4. นายปริวฒัก์ กาญจนธนา 
5. นางสาวกรรณิกา วอ่งกศุลกิจ 
 

6. บริษัท ทนุมิตรสยาม 
จ ากดั 

(ปลกูอ้อยและลงทนุใน
หลกัทรัพย์) 
 
 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.29 ของทนุช าระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.น า้ตาลมิตร

สยาม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

บจ.น า้ตาลมิตรสยาม             99.99% 
 

1. นายสนุทร  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

 

7. บริษัท แปซิฟิกชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

    (ตวัแทนน าเข้า- 
สง่ออกน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.26 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น า้ตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

บจ.น า้ตาลมิตรผล                 99.99% 
 

1. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
2. นางอมัพร    กาญจนก าเนิด 
3. นายจิรศกัด์    วอ่งกศุลกิจ 
4. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
 
 

8. บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั 
   (Holding Company) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.24 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ 
     1. นายเมธี    เอือ้อภิญญกลุ 
     2. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ 

 
 

1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล        100.00% 
 

1. นายวิฑรูย์          วอ่งกศุลกิจ 
2. นายเมธี              เอือ้อภิญญกลุ 
3. นายองอาจ         เอือ้อภิญญกลุ 
4. นายภากร           กนัทาธรรม 
5. นายอรรณพ        วอ่งกศุลกิจ 
6. น.ส.พรรษวรรณ   วอ่งกศุลกิจ 

 

9. บริษัท มิตรผล ไบโอ-
เพาเวอร์ (ภเูวียง) 
จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.24 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  51.04% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
4. นายชาญชยั ชีวะเกต ุ
5. นายศิรศกัดิ์ ทาทอง 
6. นายประวิทย์ ประกฤตศรี 
7. นายจิรศกัดิ์ วอ่งกศุลกิจ 
8. นางสาวธีระนาถ วอ่งกศุลกิจ 
9. นายณฐัพงษ์ วอ่งกศุลกิจ 
10.นายอาณตัิ ปัญญา 

 
10. บริษัท น า้ตาล 

 มิตรกาฬสินธุ์ จ ากดั 
(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.19 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) กรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

 

บจ.รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นางอมัพร กาญจนก าเนิด 
4. นายพงศกร วอ่งวฒิุไกรกลุ 
5. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
6. น.ส. ชญาวดี   ชยัอนนัต์ 
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นางอญัชลี สวุฒันพิมพ์ 
9. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

* บคุคลที่เก่ียวข้อง ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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รายการระหวา่งกนัอื่นๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคาซือ้ขาย
และอตัราดอกเบีย้ทีใ่ช้   โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ได้แสดงอยูใ่น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 31 

 

o รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี ้ 

1. บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั  ดงันี ้

 ปี 2560 มีต้นทนุจากการรับบริการ จ านวน 4,449,444.68 เหรียญสหรัฐ  

 มีเงินปันผลรับ จ านวน 57,999,963.75 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน  178,444,739.85 
เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 5,244.79 เหรียญสหรัฐ  

 ยอดเงินทดรองรับ จ านวน 3,045.69 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเจ้าหนีก้ารค้า จ านวน 261,800 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 338.34 เหรียญสหรัฐ 
 

2. BP Overseas Development 
Company Limited 

บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบับริษัท BP Overseas Development Company 
Limited ดงันี ้    

 เงินให้กู้ ยืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม 
ณ 31 ธนัวาคม 2560  มียอดเงินให้กู้จ านวน 1,844,035,448.75 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 มีดอกเบีย้รับ จ านวน 69,119,868.36  เหรียญสหรัฐ  

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  297,624,262.73 เหรียญสหรัฐ 
 

3. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ดงันี ้ 

 ปี 2560 มีรายได้คา่ Management fee  จ านวน 3,432,016.14 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 เงินปันผลรับ จ านวน 38,794,935.15 เหรียญสหรัฐ  
 

4. Banpu Singapore Pte. Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560 รายได้คา่ Management fee  จ านวน 10,000 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  10,000 เหรียญสหรัฐ 
 

  



 

หน้า 254 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

5. Banpu  Minerals (Singapore) Pte. Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 30,266.34  เหรียญสหรัฐ 
 

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั BMS Coal Sales Pte. Ltd.  ดงันี ้ 

 ปี 2560 ค่าใช้จ่าย Management fee จ านวน 5,543,387.49 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดเจ้าหนีอ่ื้น จ านวน  1,741,090.25 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 97.28  เหรียญสหรัฐ 
 

7. บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบับริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย บวกร้อยละ 0.5 
ตอ่ปี ณ 31 ธนัวาคม 2560  มียอดเงินให้กู้จ านวน 47,428,314.40 เหรียญ
สหรัฐ 

 ปี 2560  ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  547,061.57 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ  จ านวน  166,469.99 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 357.90 เหรียญสหรัฐ 
 

8. PT. Indominco  Mandiri บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Indominco  Mandiri ดงันี ้ 

 ปี 2560  รายได้คา่ Management fee  จ านวน 13,397,649.53 เหรียญสหรัฐ  

 ซือ้สินค้า จ านวน  62,838,202.98 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  3,660,566.14 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 3,068.82 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเจ้าหนีก้ารค้า  จ านวน 3,559,600.00 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 5,660.15 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 ก าไรจากการขายทรัพย์สินถาวร จ านวน 1,034,995.83 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 ก าไรจากการขายอะไหล่และอปุกรณ์ จ านวน 29,873.89 เหรียญ
สหรัฐ 
 

9. PT. Jorong Barutama Greston 
 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Jorong Barutama Greston ดงันี ้ 

 ปี 2560  รายได้คา่ Management fee  จ านวน 432,847.32 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  128,725.99 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 1,702.03 เหรียญสหรัฐ 
 

10. PT. Kitadin  บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Kitadin  ดงันี ้ 

 ปี 2560  รายได้คา่ Management fee  จ านวน  161,868.51 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  83,323.45 เหรียญสหรั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 217.86 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

11. PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Trubaindo Coal Mining ดงันี ้ 

 ปี 2560  รายได้คา่ Management fee  จ านวน 6,787,531.73 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  2,454,973.21 เหรียญสหรัฐ 

12. PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Bharinto Ekatama ดงันี ้ 

 ปี 2560   รายได้ค่า Management fee  จ านวน 1,899,684.66 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  896,249.02  เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 13,059.12 เหรียญสหรัฐ 
 

13. PT. Indo Tambangraya Megah บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Indo Tambangraya Megah  ดงันี ้

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 10,808.74  เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน  422.78  เหรียญสหรัฐ 
 

14. Banpu Investment (China) Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560 ค่า Management fee จ านวน 909,680.90 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560  มียอดเงินทดรองรับจ านวน  98,860.95 เหรียญสหรัฐ 
 

15. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560  ยอดเงินทดรองจ่ายจ านวน  16,637.84 เหรียญสหรัฐ 
 

16. Centennial Coal Co.Pty Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Centennial Coal Co.Pty Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560 รายได้ Management fee จ านวน 7,031,955.65 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560  มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  2,065,943.94 เหรียญสหรัฐ 
 

17. บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินกู้ ยืมจาก บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในรูปของตัว๋สญัญาใช้
เงิน โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมถวัเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 2560  มี
ยอดเงินกู้ ยืมจ านวน 4,283,847.45 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดดอกเบีย้ค้างจ่าย  จ านวน  5,093.67 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  ยอดดอกเบีย้จ่าย จ านวน  57,364.07 เหรียญสหรัฐ 
 

18. บริษัท บีโอจี จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บีโอจี จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บีโอจี จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยค านวณ
อตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ณ 31 
ธนัวาคม 2560  มียอดเงินให้กู้ ยืมจ านวน 481,502,675.83 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ  จ านวน  9,968,241.83 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  7,608,927.50 เหรียญสหรัฐ 
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19. Asian American Coal Inc. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท Asian American Coal Inc. ดงันี ้ 

 ปี 2560  ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  57,094.21 เหรียญสหรัฐ 

20. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส 
จ ากดั 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บริษัท บ้านป ู เอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส จ ากดั 
ดงันี ้ 

 ปี 2560  ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  240,688.23 เหรียญสหรัฐ 

21. Hongsa power Co., Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Hongsa power Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560  ยอดลกูหนี ้จ านวน  227,919.37 เหรียญสหรัฐ 

22 Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd ดงันี ้ 

 ปี 2560  เงินทดรองจ่าย จ านวน  2,538.92 เหรียญสหรัฐ 

23. บริษัท แอดวานซ์ เมดคิอล เซนเตอร์ 
จ ากดั 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั . บริษัท แอดวานซ์ เมดคิอล เซนเตอร์ จ ากดัดงันี ้ 

 ปี 2560  เงินปันผลรับ จ านวน  121,113.34 เหรียญสหรัฐ 

24. บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ดงันี ้ 

 ปี 2560  เงินปันผลรับ จ านวน  53,159.30 เหรียญสหรัฐ 

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั 
ดงันี ้

 เงินกู้ ยืมจากบริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมถวัเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 2560  มียอดเงิน
กู้ ยืมจ านวน 1,744,138.01 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน  2,154.41 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 29,673.02 เหรียญสหรัฐ  
 

2. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty 
Ltd ดงันี ้     

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Australia Co.Pty Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย     
ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน 6,236,596.91 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  1,293,747.56 เหรียญ
สหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 247,972.49 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

3. Banpu Singapore Pte., Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte., 
Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  27,383,223.94  เหรียญ
สหรัฐ 

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

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Minerals 
(Singapore) Pte., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีเงินปันผลรับ จ านวน 2,900,000 เหรียญสหรัฐ 
 

5. Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Coal Investment 
Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน  99,303,748.33 
เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีเงินปันผลรับ จ านวน 55,100,000 เหรียญสหรัฐ 
 

6. PT. Indominco  Mandiri บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Indominco  Mandiri  
ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560  มียอดเจ้าหนีก้ารค้า  จ านวน 3,871,450 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560  ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 10,610.91 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 ซือ้สินค้า จ านวน 61,317,308.16 เหรียญสหรัฐ 

  

8. PT. Jorong Barutama Greston บริษัท บ้านป ู มินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Jorong Barutama 
Greston ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เจ้าหนีก้ารค้า จ านวน 2,873,089.44 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560  เงินทดรองจ่าย จ านวน  1,568.45 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  ซือ้สินค้า จ านวน  9,632,168.66 เหรียญสหรัฐ 
 

9. Banpu Investment (China) Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Investment (China) 
Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีต้นทนุการรับบริการ  จ านวน 264,825.44 เหรียญสหรัฐ 
 

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

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. PT. Indo Tambangraya Megah Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo 
Tambangraya Megah ดงันี ้

 ปี 2560  มีเงินปันผลรับ จ านวน 133,613,543.89 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

2. Banpu Singapore Pte. Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.   ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu 
Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 
2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน 85,364,620.21 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  2,734,987.61 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  17,269,992.37 เหรียญสหรัฐ 

3. Hunnu Resources LLC Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Hunnu 
Resources LLC ดงันี ้

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 
2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน  62,049,762.31 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 2,372,682.34 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  11,894,469.39 เหรียญสหรัฐ 
 

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Coal 
Investment Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินปันผลค้างจ่าย  จ านวน  98,994,754 เหรียญ
สหรัฐ 

 เงินปันผลจ่าย จ านวน 55,100,000 เหรียญสหรัฐ 
 

5. Banpu Investment (China) Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 
Investment (China) Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีต้นทนุการรับบริการ  จ านวน 282,891.30 เหรียญสหรัฐ 
6. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.  Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 

(Shanghai) Trading Co., Ltd.   ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 6,203.53 เหรียญสหรัฐ 

 ซือ้สินคา่ จ านวน 10,263,295.86 เหรียญสหรัฐ 

4. BP Overseas Development Company Limited 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Asian American Coal Inc. BP Overseas Development Company Limited ท ารายการระหวา่งกนักบั Asian 
American Coal Inc. ดงันี ้
 เงินให้กู้ ยืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย

ค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย    ณ 31 ธนัวาคม 
2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน  1,866,031,392.40 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 70,975,201.12 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  275,210,360.28 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินปันผลค้างรับ จ านวน  40,000,000 เหรียญสหรัฐ 
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6. บริษัท บ้านปู อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu North America Corporation บริษัท บ้านป ู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu North 
America Corporation ดงันี ้ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ลกูหนีอ่ื้น  จ านวน 1,598,554 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2560 รายได้อ่ืน จ านวน 1,598,554 เหรียญสหรัฐ 

 
6. Banpu Singapore Pte. Ltd. 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.  Banpu Singapore Pte. Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co. Pty Ltd. 
ดงันี ้ 
 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม 

โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย  ณ 31 ธันวาคม 
2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน  350,000 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างรับ  จ านวน 16,134.01 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2560 ดอกเบีย้รับ จ านวน 10,975.69 เหรียญสหรัฐ   

 
7. บริษัท บ้านปู เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์  
โฮลดิง้ส์ จ ากดั        

 

บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั   
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั  ดงันี ้ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกู้ ยืม  จ านวน 2,264,319.53 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน  1,650.16 เหรียญสหรัฐ   
 ปี 2560 มีดอกเบีย้จ่าย จ านวน 1,650.16 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2560 มีดอกเบีย้รับ จ านวน 144,307.42 เหรียญสหรัฐ 

2. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส  
 (ไทยแลนด์) จ ากดั 

บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั   
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั  ดงันี ้ 
 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดัในรูป

ของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมา
ถวัเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 2,325,517.35 
เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 108,076.62 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  8,110.11 เหรียญสหรัฐ 

 
3. Aura Land Development Pte. Ltd. บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั   

Aura Land Development Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินทดรองจ่าย จ านวน  6,631.80 เหรียญสหรัฐ 
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8. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.  
 

บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia 
Co. Pty Ltd. ดงันี ้     
 ปี 2560 รายได้ Management fee จ านวน 67,275.94 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอด Management fee ค้างรับ จ านวน 49,991.39 

เหรียญสหรัฐ 
 

 
2. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)        บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูจ ากดั 

(มหาชน) ดงันี ้ 

 ปี 2560 รายได้ Management fee จ านวน 3,457,528.41 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินทดรองรับ จ านวน 98,861.26 เหรียญสหรัฐ 
 
 

3. Asian American Coal Inc.  บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ท ารายการระหว่างกนักบั Asian American 
Coal Inc. ดงันี ้ 

 ปี 2560 รายได้ Management fee จ านวน 2,005,311.05 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินทดรองรับ จ านวน 13,203.87 เหรียญสหรัฐ 
 
 

4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu (Shanghai) 
Trading Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560 รายได้ Management fee จ านวน 539,256.93 เหรียญสหรัฐ 
 
 

5. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd.    ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน  495.53 เหรียญสหรัฐ 
 
 

6. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั | BMC บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูมิน
เนอรัล จ ากดั   ดงันี ้ 

 ปี 2560 รายได้ Management fee จ านวน 264,716.91 เหรียญสหรัฐ 
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10. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)  จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Energy Services Japan Co., 

Ltd. 

 

1.  บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั 
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.  ในรูปของสญัญา
เงินให้กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย ณ 
31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 1,750,147.64 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 70,268.45 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  102,397.03 เหรียญสหรัฐ 
 

2.  Aura Land Development Pte. Ltd. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
Aura Land Development Pte. Ltd.. ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Aura Land Development Pte. Ltd.ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย ณ 31 
ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 82,527.90 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  9,392.41 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินทอรองจ่าย จ านวน  6,984.47 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 มีรายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 3,475.52 เหรียญสหรัฐ 
 

3.  บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 
2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 6,884.76 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  364.63 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 มีรายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 280.67 เหรียญสหรัฐ 
 

4.  BPPR Japan Co., Ltd. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
BPPR Japan Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินทอรองจ่าย จ านวน  2,667.34 เหรียญสหรัฐ 
 

5. Hokkaido Solar Estate บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
Hokkaido Solar Estate ดงันี ้ 

 เงินกู้ ยืม จ านวน 1,248,881.45 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน  732.22 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 มีรายได้ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 735.30 เหรียญสหรัฐ 
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11. บริษัท บโีอจี  จ ากดั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu North America Corporation 
 

บ้านป ู บีโอจี จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu North America Corporation  
ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu North America Corporation ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉล่ีย  
ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 480,000,000 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 7,582,132.76 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  9,872,229.94 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2560 รายได้อ่ืน จ านวน 4,637,297 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 ลกูหนีอ่ื้น จ านวน 4,637,297 เหรียญสหรัฐ 
 

12. Banpu Coal Investment Company Limited 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
 

Banpu Coal Investment Company Limited ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu 
Minerals (Singapore) Pte. Ltd.ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 เงินปันผลค้างรับ  จ านวน 98,994,754.00 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2560 เงินปันผลรับ จ านวน  55,100,000.00 เหรียญสหรัฐ 

 

13. Centennial Coal Co., Ltd. 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.  Centennial Coal Co., Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu (Shanghai) Trading 
Co., Ltd.   ดงันี ้ 

 ปี 2560 ซือ้สินค้า จ านวน 10,263,295.86 เหรียญสหรัฐ 
 

14. บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากดั บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  
บริษัท ราชสมีา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  ดงันี ้ 

 ปี 2560 ก าไรจากการขายเงินลงทนุ จ านวน 911,098.09 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2560 ดอกเบีย้รับ จ านวน 169,404.23 เหรียญสหรัฐ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสญัญานัน้ๆ  
โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 
 

 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และให้มีราคาและเง่ือนไข เสมอืนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
- ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 3 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
 
งบการเงินรวมของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    และผลการด าเนินงานรวมและ
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดย
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สุด  

วนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีได้กลา่วไว้ในสว่นของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ ผู้สอบบญัชีเช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ผู้สอบบญัชีขอให้ข้อสงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 32.5 คดีฟ้องร้อง ก) ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องโดยโจทก์ซึง่เคย

เป็นผู้พฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) ได้ยื่นฟอ้งบริษัท

และบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คดีนีอ้ยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาและในทางกฎหมายถือว่า

ยังไม่สิน้สุด อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งได้มีหมายนัดมายังบริ ษัทและบริษัทย่อยให้ไปฟังค าพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 

มีนาคม 2561 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองนี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินจิเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพจิารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้
ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เร่ืองประมาณการ
การด้อยคา่ของคา่ความนิยม และข้อ 17 เร่ืองคา่ความนิยม 
 
ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยม
จ านวน 524 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่คดิเป็นร้อยละ 6 ของมลูคา่
รวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมเกิด
จากการซือ้ธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ค่า
ความนิยมจ านวน 467 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ธุรกิจ
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย และส่วนท่ีเหลือ 57 
ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซียและมองโกเลีย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารไม่ได้บนัทกึค่าเผ่ือการด้อย
คา่ส าหรับสินทรัพย์ดงักล่าวในระหว่างปี 2560  
 
ผู้ บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี การ
ทดสอบการด้อยค่านัน้จัดท าในระดับของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด และค านวณมลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ด้วยวิธีมลูค่าจากการใช้ซึง่การค านวณมลูค่าจากการใช้ต้อง
อาศยัดลุยพินิจท่ีส าคญัของผู้บริหารในการประมาณการผล
การด าเนินงานในอนาคตและ ประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถงึการใช้อตัราการคดิลดท่ีเหมาะสมในการคิดลดกระแส
เงินสด ข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าจาก
การใช้ ประกอบด้วย แนวโน้มของราคาถ่านหินในตลาดโลก 
ประมาณการปริมาณถ่านหินส ารอง แผนการผลิต โครงสร้าง
ต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดท่ีใช้ในการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสด 

 

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็น
ผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเร่ืองนี ้ ผู้ สอบบัญชีท าความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกบัการทดสอบการด้อย
ค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
ประเทศออสเตรเลีย 
 

ผู้สอบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มดงักล่าวทดสอบการด้อยค่า
ของคา่ความนิยมที่ผู้บริหารจดัท าขึน้ ดงันี ้
 ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ 

เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ รวมถึงประเมินการควบคุมใน
กระบวนการทดสอบการด้อยคา่ของกลุ่มกิจการ 

 หารือกับผู้ บริหารเ พ่ือท าความเข้าใจข้อสมมติฐานท่ี
ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ตอน
ในการทดสอบการด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานท่ีใช้เพ่ือให้
มัน่ใจว่าผู้บริหารใช้ขัน้ตอนและข้อสมมติฐานดงักล่าวอย่าง
สอดคล้องกนัในกลุ่มกิจการ 
สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับข้อสมมติฐานท่ี
ส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยคา่ของคา่ความนิยม 
โดยเฉพาะข้อมลูท่ีเก่ียวกบัราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
การอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และอัตราการคิดลด รวมทัง้การ
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานท่ีส าคญักับประมาณการราคาขาย
ของถ่านหินและประมาณการอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลภายนอก และแผนการท า
เหมืองและแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว 
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ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจในเร่ืองมูลค่าของค่าความนิยมท่ี
เกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
เน่ืองจากความมีสาระส าคัญของตัวเลขและการก าหนด
ประมาณการของมลูค่าจากการใช้ท่ีต้องอาศยัข้อสมมติฐาน
ในการค านวณเป็นจ านวนมาก อีกทัง้การก าหนดข้อ
สมมติฐานดงักล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจท่ีส าคญัของผู้บริหาร
ในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต 

 

 ประเมินความสมเหตสุมผลของแผนการท าเหมืองและแผน
ธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี 2560 กบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้
จริง 

 ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูท่ีเปิดเผยโดยทัว่ไปเพ่ือให้มัน่ใจว่าอัตรา
คดิลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ 

 ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานท่ี
ส าคัญเพ่ือประเมินหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการเปล่ียนแปลงของ
ข้อสมมตฐิาน 

 

ผู้สอบบญัชีไม่พบข้อสงัเกตท่ีกระทบตอ่ผลของการทดสอบการด้อย
ค่าของผู้ บริหารจากการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีโดยข้อ
สมมตฐิานส าคญัท่ีผู้บริหารใช้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ 

 

ความไม่แน่นอนของสถานะภาษีและมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า 
 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 PT. Indo Tambangraya Megah 
Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวมีภาษีท่ีจ่าย
ล่วงหน้าจ านวน 130.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ีเกิดจากผลการ
ต ร ว จ ส อบภ า ษี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค ค ล  
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีมลูค่าเพิ่ม ส าหรับปี 2551 ถึงปี  
2558 รวมถึงภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับปี 2560 ตามท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32.5 คดีฟ้องร้อง  ค) 
ซึ่งมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของภาษีส่วนท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้าดังกล่าว
ขึน้อยู่กบัผลของการพิจารณาและการตดัสินโดยหน่วยงานด้าน
ภาษีท่ีเ ก่ียวข้อง (เช่น กรรมาธิการด้านการจัดเก็บภาษีของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Directorate General of Taxation หรือ
เรียกว่า "DGT") หรือศาลภาษีอากร หรือศาลฎีกา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ขัน้ตอนของการระงบัข้อพิพาททางภาษีของคดีภาษีแตล่ะคดี) 
 
 
ผู้ สอบบัญชีให้ความสนใจในเร่ืองมูลค่าคงเหลือของภาษีจ่าย
ล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนและมลูคา่คงเหลือ
ของภาษีจ่ายล่วงหน้าขึน้อยู่กับผลของการพิจารณาและการ
ตดัสินโดยหน่วยงานด้านภาษีท่ีเก่ียวข้องและ/หรือศาลภาษีอากร 
 

ผู้สอบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็น
ผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเร่ืองนี ้ผู้ สอบบัญชีท าความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกับการประเมินสถานะ
ภาษีและมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า 
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวด าเนินงานตามวิธีปฏิบตัิดังต่อไปนีใ้นการ
ประเมินมลูค่าของภาษีจ่ายล่วงหน้าส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้างจ านวน 130.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 หารือเ ก่ียวกับสถานะของข้อพิพาทภาษีแต่ละคดีกับ

ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญด้านภาษีของส านกังานผู้สอบบญัชี
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการประเมินบทบัญญัติ
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและความสอดคล้องของการจดัการในการ
คดัค้านภาษีและการอทุธรณ์ภาษีในแตล่ะกรณี 

 ตรวจหลกัฐานการคืนเงินภาษีจ่ายล่วงหน้า หากผู้ มีอ านาจใน
การจดัเก็บภาษีของบริษัทย่อยดงักล่าวตดัสินว่าเป็นผลท่ีดี  

 ตรวจการตัดจ าหน่ายภาษีจ่ายล่วงหน้า หากผู้ มีอ านาจ 
ในการจัดเก็บภาษีของบริษัทย่อยดงักล่าวตดัสินว่าไม่เป็น
ผลดี และผู้บริหารยอมรับผลของการตรวจสอบภาษี 

จากการปฏิบตัิงานข้างต้น ผู้สอบบญัชีให้ข้อสงัเกตว่ามลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืนของภาษีท่ีจ่ายล่วงหน้ามีการพิจารณาตามข้อมูลท่ี
มีอยู่ในปัจจบุนัของกลุ่มกิจการ 
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การซือ้เงนิลงทุนในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33.3 
เร่ืองการซือ้เงินลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในระหว่างปี
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการได้ลงทุนในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติโดยจ่ายช าระค่าซือ้เงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน
รวม 284.73 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ บริหารของกลุ่มกิจการ
ประเมินว่าการจ่ายซือ้เงินลงทนุดงักล่าวถือเป็นการซือ้ส่วนได้
เสียในการด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ภายใต้ค า
นิยามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) เร่ืองการร่วมการงาน และเน่ืองจากส่วนได้
เสียในการด าเนินงานร่วมกันท่ีซือ้มาดงักล่าวมีกิจกรรมของ
การด าเนินงานซึง่ประกอบกนัขึน้เป็นธุรกิจตามค านิยามของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ืองการรวมธุรกิจ ดังนัน้ผู้ บริหารต้องน าหลักการตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559)  
มาถือปฏิบตัิส าหรับการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ินท่ีระบุได้ท่ีได้มาจากการจ่ายซือ้เงินลงทุนและการ
พิจารณาการปันส่วนต้นทนุการรวมธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 

ผู้ บริหารได้ใช้ผู้ เ ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลภายนอกในการ
ประเมินวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มา
โดยมีมูลค่าเท่ากับ 307.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสินทรัพย์เพ่ือการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
จ านวน 58.32 ล้านเหรียญสหรัฐ และปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้จ านวน 233.28 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
มลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินท่ีรับมามีมูลค่าเท่ากบั 22.42 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึง่การวดัมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปันส่วนต้นทนุการรวมธุรกิจ  
 
 

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้ปฏิบตังิานตรวจสอบเร่ืองนี ้ผู้สอบบญัชีท าความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวด าเนินงานตามวธีิปฏิบตัิดงัตอ่ไปนีใ้นเพ่ือให้
ได้หลกัฐานเก่ียวกับการท่ีผู้บริหารประเมินการรวมธุรกิจและวดั
มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา  
 อ่านสัญญาซือ้ขายเพ่ือท าความเข้าใจในข้อก าหนดและ

เง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจในรายการท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้บริหาร 

 ประเมินการใช้ดุลยพิ นิจของผู้ บริหารส าหรับการซื อ้  
เงินลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติว่าเป็นการซือ้ส่วนได้เสียใน
การด าเนินงานร่วมกันซึ่งมีกิจกรรมของการด าเนินงานท่ี
ประกอบขึน้เป็นธุรกิจ และส าหรับการปฏิบตัิตามหลกัการ
ของการรวมธุรกิจ  

 ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ท่ีได้มาและ
หนีส้ินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ รวมถึงประเมินขัน้ตอนการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับท่ีจัดท าขึน้
โดยผู้บริหาร   

 ประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบตัิ และประสบการณ์
ในอดีตของผู้ เช่ียวชาญท่ีผู้บริหารใช้ 

 
 ทดสอบการค านวณหามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพ่ือการ

ส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาตท่ีิพิสจูน์ได้ รวมทัง้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ
เก่ียวกบัข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ประมาณการราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้ ปริมาณ
การผลิต รายจ่ายฝ่ายทุน และรายจ่ายด าเนินงาน รวมทัง้
การ เปรียบเทียบข้อสมมติฐานท่ีส าคัญกับสัญญาท่ี
เก่ียวข้องและแหล่งข้อมลูภายนอก 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

ผู้ สอบบัญชีให้ความสนใจในเ ร่ืองมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์เพ่ือการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและปริมาณ
ส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้ท่ีเกิดขึน้จากการรวมธุรกิจ
เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นบคุคลภายนอกใช้วธีิคดิลดกระแส
เงินสดซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานในการค านวณเป็นจ านวน
มาก อีกทัง้การก าหนดข้อสมมติฐานดงักล่าวขึน้อยู่กับดลุย
พินิจท่ีส าคญัของผู้บริหารในการประเมินความเป็นไปได้ของ
กระแสเงินสดในอนาคต และอตัราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณ
ดงักล่าว 
 

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวผู้ สอบบัญชีพบว่าการ
ประเมินว่าการซือ้เงินลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติดงักล่าวเป็น
การซือ้ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัภายใต้ค านิยามท่ีระบุ
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559)  
อีกทัง้พบว่าข้อสมมติฐานท่ีผู้ บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเพ่ือการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้มีความสมเหตุสมผล 
และเป็นไปตามวธีิการบญัชีในเร่ืองการรวมธุรกิจ 
 
 
 

 
 
ข้อมูลอืน่  
กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ผู้สอบบญัชีคาดว่าผู้สอบบญัชีจะได้รับ
รายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 

 

ความเห็นของผู้สอบบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่น และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้
ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 

เมื่อผู้สอบบญัชีได้อา่นรายงานประจ าปี หากผู้สอบบญัชีสรุปได้วา่มกีารแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ผู้สอบบญัชีต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง  เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุด
ด าเนินงาน หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  

 



 

หน้า 270 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบญัชีอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ  หรือ
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ 
 
ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สงัเกต และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีรวมถึง 

 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ระบุไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสี่ยงที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริต
จะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่
กิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี  และ 
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของกรรมการและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่กิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าผู้สอบ
บญัชีได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ผู้สอบบญัชีต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของผู้สอบบญัชี
ถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของผู้สอบบญัชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบญัชีขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึง
วนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่กิจการและบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดย
ถกูต้องตามที่ควร  

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ผู้สอบบญัชีรับผิดชอบตอ่การก าหนดแนวทาง การ
ควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่กิจการ ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็นของ
ผู้สอบบญัชี  

 
ผู้สอบบญัชีได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึง่รวมถงึ
ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  ถ้าหากผู้สอบบญัชีได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

 
ผู้สอบบญัชีได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งผู้สอบบญัชีเช่ือว่ามี
เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและมาตรการที่ผู้สอบบญัชีใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้สอบบญัชีขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มี
นยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชีได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้ สอบบัญชี  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ผู้สอบบญัชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวใน
รายงานของผู้สอบบญัชีเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
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2.  งบการเงนิรวม 
บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  และ 2558  

   หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 683,076       8.31      454,944       6.52      396,126       6.05      
เงินลงทนุระยะสัน้ 6,509           0.08      14,055         0.20      52,917         0.81      
ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ สทุธิ 320,936       3.90      214,178       3.07      185,819       2.84      
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 599              0.01      386              0.01      209              0.00      
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั

ที่คาดว่าจะได้รับช าระภายในหนึ่งปี 21,859         0.27      40,503         0.58      53,909         0.82      
เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 9,466           0.12      471              0.01      810              0.01      
สนิค้าคงเหลอื สทุธิ 129,089       1.57      83,750         1.20      136,786       2.09      
อะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัร สทุธิ 30,703         0.37      26,102         0.37      22,918         0.35      
สนิทรัพย์อนพุนัธ์การเงินที่ถงึก าหนดภายในหนึ่งปี 1,731           0.02      2,363           0.03      -               -       
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 7                  0.00      6,651           0.10      5,229           0.08      
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน 7,887           0.10      18,690         0.27      -               -       
ค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชี
และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชีสว่นที่หมนุเวียน สทุธิ 47,737         0.58      45,022         0.65      55,900         0.85      

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 152,220       1.85      116,252       1.67      115,839       1.77      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,411,819   17.17   1,023,367   14.68   1,026,462   15.66   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยมืแกพ่นักงาน 553              0.01      439              0.01      586              0.01      
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทอ่ืน -               -       23,010         0.35      -               -       
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 218,256       2.65      184,096       2.64      167,464       2.56      
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 18,412         0.22      22,888         0.33      20,256         0.31      
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1,170,426    14.23    891,031       12.78    644,268       9.83      
เงินลงทนุอ่ืน สทุธิ 112,244       1.36      47,974         0.69      19,718         0.30      
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ สทุธิ 1,870           0.02      1,838           0.03      2,260           0.03      
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 1,778,733    21.63    1,283,841    18.41    1,180,099    18.01    
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี สทุธิ 125,568       1.53      107,890       1.55      100,409       1.53      
สนิทรัพย์อนพุนัธ์การเงิน 10,823         0.13      541              0.01      3                  0.00      
ค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชี
และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชี สทุธิ 776,560       9.44      727,739       10.44    748,747       11.43    

สทิธิในเหมืองถา่นหิน สทุธิ 1,767,883    21.50    1,826,113    26.19    1,887,449    28.80    
ค่าความนิยม 524,120       6.37      524,330       7.52      525,016       8.01      
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 306,229       3.72      307,972       4.42      230,157       3.51      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,811,677   82.83   5,949,702   85.32   5,526,432   84.34   

รวมสินทรัพย์ 8,223,496   100.00 6,973,069   100.00 6,552,894   100.00  
 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2560”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  และ 2558  

 
   หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 419,100       5.10      282,967       4.06      230,459       3.52      
เจ้าหนีก้ารค้า 112,762       1.37      55,640         0.80      36,652         0.56      
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 27,354 0.33      25,100         0.36      27,140         0.41      
ค่าภาคหลวงค้างจา่ย 18,950         0.23      25,526         0.37      16,884         0.26      
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,249           0.02      -               -       -               -       
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถา่นหินค้างจา่ย 103,201       1.25      85,073         1.22      116,653       1.78      
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 38,697         0.47      24,053         0.34      12,045         0.18      
ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงานค้างจา่ย 77,772         0.95      71,188         1.02      64,358         0.98      
หนีส้นิอนพุนัธ์การเงินที่ถงึก าหนดภายในหนึ่งปี 9,718           0.12      25,814         0.37      28,560         0.44      
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 153,328       1.86      329,811       4.73      185,070       2.82      
สว่นของหุ้นกู้ที่ถงึก าหนดไถถ่อนในหนึ่งปี สทุธิ 168,287       2.05      -               -       58,176         0.89      
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 269,269       3.27      228,983       3.28      273,585       4.18      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,399,687   17.02   1,154,155   16.55   1,049,582   16.02   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน -       

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 647              0.01      601              0.01      604              0.01      

เงินกู้ยมืระยะยาว สทุธิ 1,690,518    20.56    1,383,558    19.84    1,686,810    25.74    
หุ้นกู้ สทุธิ 1,425,607    17.34    1,187,804    17.03    1,180,109    18.01    
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตัดบญัชี สทุธิ 234,349       2.85      216,228       3.10      225,489       3.44      
ส ารองค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 47,113         0.57      40,181         0.58      40,697         0.62      
หนีส้นิสญัญาขายถา่นหินรอตัดบญัชี สทุธิ 59,691         0.73      80,299         1.15      116,389       1.78      
หนีส้นิอนพุนัธ์การเงิน 20,894         0.25      83,045         1.19      107,890       1.65      
หนีส้นิอ่ืน 134,269       1.63      89,254         1.28      80,158         1.22      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,613,088   43.94   3,080,970   44.18   3,438,146   52.47   

รวมหนีสิ้น 5,012,775   60.96   4,235,125   60.74   4,487,728   68.48    
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2560”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  และ 2558  
 
 

 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 5,165,257,100 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  (31 ธันวาคม 2559 หุ้นสามญั 5,163,757,100 หุ้น 

      มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 149,341       149,298       100,834       

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว

หุ้นสามญั 5,161,925,515 หุ้น มลูค่าที่ช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท

   (31 ธันวาคม 2559 หุ้นสามญั 4,937,170,022 หุ้น  

      มลูค่าที่ช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท) 149,961       1.82      143,496       2.06      76,461         1.17      

สว่นเกินมลูค่าหุ้น 443,624       5.39      417,938       5.99      149,800       2.29      

การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 996              0.01      156              0.00      -               -       

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

- ส ารองตามกฎหมาย 95,976         1.17      93,565         1.34      79,358         1.21      

- ส ารองอ่ืน 71,081         0.86      36,107         0.52      53,628         0.82      

ยงัไม่ได้จดัสรร 1,860,685    22.63    1,748,310    25.07    1,767,948    26.98    

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ (11,782)        (0.14)    (238,248)      (3.42)    (375,758)      (5.73)    

รวมสว่นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,610,541    31.74    2,201,324    31.57    1,751,437    26.73    

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 600,180       7.30      536,620       7.70      313,729       4.79      

รวมส่วนของเจ้าของ 3,210,721   39.04   2,737,944   39.26   2,065,166   31.52   

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 8,223,496   100.00 6,973,069   100.00 6,552,894   100.00 
 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
          สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2560” 
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  2559  และ  2558  
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ

ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้
รายได้รวม 3,051,034   100.00   2,398,889   100.00   2,579,145   100.00   
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,876,638   94.28      2,259,208   94.18      2,476,578   96.02      
ต้นทนุขายและการให้บริการ (1,766,415)  (57.90)     (1,511,054)  (62.99)     (1,672,161)  (64.83)     
ก าไรขัน้ต้น 1,110,223   36.39     748,154     31.19     804,417     31.19     
ค่าใช้จา่ยในการขาย (160,471)     (5.26)       (180,227)     (7.51)       (227,810)     (8.83)       
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (218,084)     (7.15)       (160,136)     (6.68)       (167,003)     (6.48)       
ค่าภาคหลวง (268,282)     (8.79)       (218,904)     (9.13)       (238,852)     (9.26)       
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุอ่ืน 936             0.03        728             0.03        416             0.02        
ดอกเบีย้รับ 5,728          0.19        6,212          0.26        7,039          0.27        
ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน (20,970)       (0.69)       (32,246)       (1.34)       (61,207)       (2.37)       
รายได้ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ 38,900        1.27        26,317        1.10        19,225        0.75        
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น (75,831)       (2.49)       (11,946)       (0.50)       24,041        0.93        
ดอกเบีย้จา่ย (135,337)     (4.44)       (127,358)     (5.31)       (122,595)     (4.75)       
ต้นทนุทางการเงินอ่ืน (4,630)         (0.15)       (2,722)         (0.11)       (7,602)         (0.29)       
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 204,663      6.71        118,370      4.93        51,846        2.01        
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 476,845      15.63      166,242      6.93        81,915        3.18        
ภาษีเงินได้ (133,635)     (4.38)       (69,047)       (2.88)       (98,453)       (3.82)       
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 343,210     11.25     97,195      4.05      (16,538)     (0.64)      

 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
           สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2560” 
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  2559  และ  2558  
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ พ.ศ. 2558 ร้อยละ

ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (1,466)         1,981          2,229          
สว่นแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมค้าตามวิธีสว่นได้เสยี (24)              (254)            -              
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี (1,490)         1,727          
รายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั
ผล(ก าไร)จากการวัดมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 4,333          1,109          (153)            
ผล(ก าไร)จากการปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสด 25,408        19,261        639             
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมค้า
ตามวิธีสว่นได้เสยี 112,297      (1,094)         (34,588)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน 113,723      (55,063)       (128,869)     
รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร 255,761      (35,787)       (162,971)     
หรือขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีสุทธิจากภาษี 254,271      
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 597,481      63,135        (177,280)     

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
สว่นที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 233,577     47,483      (42,776)     
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 109,633      49,712        26,238        

343,210      97,195        (16,538)       
การแบ่งบันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 459,036      21,620        (202,606)     
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 138,445      41,515        25,326        

597,481      63,135        (177,280)     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.046          0.013          (0.017)         
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรับลด 0.045          0.013           

 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2560”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  และ  2558  

 

                                                                                                                                                                หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปีกอ่นภาษีเงินได้ 476,845         166,242         81,915           
ปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน
- ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายค่าใช้จา่ยตัดจา่ย 205,010         182,122         188,196         
- ตัดจ าหน่ายโครงการระหว่างพฒันา 15,636           868                -                 
- ตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,328             1,511             399                
- ค่าเผ่ือการด้อยค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                 424                81                  
- ตัดจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -                 -                 240                
- ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2,328             -                 3,484             
- การเคลือ่นไหวช้าของถา่นหิน 969                -                 -                 
- ค่าเผ่ือการเคลือ่นไหวช้าของอะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัร 896                44                  2,270             
- ดอกเบีย้จา่ย 135,337         127,358         122,595         
- ต้นทนุทางการเงินอ่ืน 4,630             2,722             7,602             
- ดอกเบีย้รับ (5,728)            (6,212)            (7,039)            
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (204,663)        (118,370)        (51,846)          
- เงินปันผลรับจากเงินลงทนุอ่ืน (936)               (728)               (416)               
- ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -                 108                -                 
- ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                 -                 (104)               
- (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (765)               21                  (669)               
- ก าไรสทุธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า (2,349)            -                 (537)               
- ค่าใช้จา่ยในการจา่ยโดยใช้หุ้นเปน้เกณฑ์ 984                -                 -                 
- (ก าไร)ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 20,970           (60,823)          -                 
- (ก าไร)ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 41,017           96,232           (27,440)          

กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน 692,509       391,519       318,731       
การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ้ธุรกิจ)
- ลกูหนีก้ารค้า (97,205)          (29,704)          105,412         
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั (203)               (177)               46                  
- เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั (8,995)            339                (799)               
- สนิค้าคงเหลอื (44,247)          53,502           35,992           
- อะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัร (3,638)            (3,272)            5,001             
- สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (51,400)          7,750             24,115           
- ค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชี (9,351)            13,254           48,975           
- สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (41,870)          5,564             43,633           
- เงินให้กู้ยมืแกพ่นักงาน (114)               147                66                  
- เจ้าหนีก้ารค้า 57,122           30,304           1,073             
- ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถา่นหินค้างจา่ย 18,128           (31,580)          (48,184)          
- ค่าภาคหลวงค้างจา่ย (6,576)            8,642             4,011             
- ส ารองค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 4,063             10,623           (18,201)          
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 883                (48,466)          (44,875)          
- หนีส้นิอ่ืน 45,015           7,669             1,352             

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 554,121         416,114         476,348         
- การจา่ยดอกเบีย้ (133,083)        (129,398)        (122,937)        
- การจา่ยภาษีเงินได้ (96,938)          (144,611)        (111,693)        
- รับคืนภาษีเงินได้ 19,827           -                 -                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 343,927       142,105       241,718        
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  และ  2558  

 

                                                                                                                                                                       หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จา่ย)สทุธิส าหรับเงินลงทนุระยะสัน้ 8,278             41,653           (18,438)          
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 3,510             3,666             -                 
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั -                 (5,716)            (5,216)            
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 5,015             1,949             2,534             
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั (2,066)            (4,729)            (23,062)          
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน -                 17,688           275                
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน (8,060)            (57,253)          -                 
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทอ่ืน (13,887)          (24,125)          -                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -                 1,191             611                
เงินสดจา่ยส าหรับซือ้เงินลงทนุอ่ืน (12,247)          (29,113)          (155)               
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในการร่วมค้า (56,551)          (232,594)        (152,234)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในการร่วมค้า 4,615             -                 -                 
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                 (1,500)            -                 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (240,840)        (175,813)        (197,455)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6,779             4,339             22,850           
เงินสดจา่ยลว่งหน้าเพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ (26,750)          (25,778)          (10,195)          
ดอกเบีย้รับ 6,238             5,452             7,037             
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า 91,190           67,771           45,406           
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทนุอ่ืน 936                728                416                
เงินสดรับสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ (279,756)        (110,414)        339                

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (513,595)        (522,598)        (327,287)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,185,889      1,223,664      467,519         
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (1,061,975)     (1,176,095)     (299,385)        
เงินสดจา่ยเจ้าหนีส้ญัญาเชา่การเงิน (5,860)            (6,697)            (7,194)            
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,257             -                 -                 
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 813,705         78,598           256,461         
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (705,100)        (228,220)        (222,647)        
เงินสดจา่ยส าหรับต้นทนุทางการเงินอ่ืน (3,557)            (3,062)            (5,499)            
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 286,570         -                 111,989         
เงินสดจา่ยคืนหุ้นกู้ -                 (59,843)          (69,993)          
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 32,151           -                 -                 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจากสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทยอ่ย 3,728             380,651         -                 

เงินสดจา่ยส าหรับหุ้นทนุซือ้คืนของบริษัทยอ่ย -                 (19,211)          -                 
เงินปันผลจา่ยให้แกผู่้ถือหุ้นของบริษัท (82,810)          (71,823)          (91,810)          
เงินปันผลจา่ยให้แกส่ว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (76,866)          (13,749)          (49,355)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 387,132         104,213         90,086           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 217,464         (276,280)        4,517             
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,668           (75)                 (10,028)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 454,944         396,126         390,974         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 683,076       119,771       385,463       
รายการที่ มิใช่เงนิสด
รายการที่มิใชเ่งินสดที่มีสาระส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนีอ่ื้นและสญัญาเชา่การเงินจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 29,942           22,537           33,927           
สิง่ตอบแทนสทุธิที่โอนให้ส าหรับการซือ้ธุรกิจ

 - เจ้าหนีค้่าซือ้เงินลงทนุ 7,038             -                 1,788             
อะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึน้จากการรับช าระคืนเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน 647                -                 2,132             
แปลงเงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนัเป็นเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 4,981             3,750             -                  
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ  2558 

 

  

  ปี 2560 
 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.01 0.89 0.98 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.72 0.59 0.61 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.43 0.38 0.48 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 10.73 11.28 10.05 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 33.55 31.92 35.83 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 16.60 13.70 10.74 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 21.69 26.27 33.53 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 20.98 32.75 45.16 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 17.16 10.99 7.97 
Cash Cycle (วนั) 38.07 47.19 61.38 

     
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 38.58 33.12 32.48 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 16.54 7.36 3.31 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 5.69 5.82 3.98 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 1.16 2.50 4.91 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 7.66 1.98 (1.66) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 7.85 1.98 (1.92) 

     
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.07 0.70 (0.64) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 28.64 18.64 11.58 
อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.40 0.35 0.38 

     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  

อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.56 1.55 2.17 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.99 0.99 1.40 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 5.74 5.33 5.89 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 42 148 n.a 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 
1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ผลิตถ่านหนิในอุตสาหกรรมถ่านหิน  

ราคาตลาดของถ่านหินเร่ิมปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2559 นบัจากที่ราคาถ่านหินได้ลดลง
อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนัตัง้แตก่ลางปี 2556 จากรูปแสดงด้านลา่ง ที่แสดงให้เห็นถึงอตัราก าไรจากการด าเนินธุรกิจในกลุม่
ผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ในแตล่ะประเทศและดชันีราคาตลาดถ่านหินในช่วงที่ผา่นมา 

 

Global Coal : Newc  Index US$ per ton (from 1 Jan 13 to 31 Dec 17) 
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2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินของบริษัท 
 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้

ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 รายได้จากการขายรวมจ านวน 2,877 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา่ 97,324 ล้านบาท) เพิม่ขึน้จากปีก่อน 618 ล้าน

เหรียญสหรัฐ คดิเป็นร้อยละ 27 สว่นใหญ่เกิดจากผลสทุธิของการลดลงของปริมาณขายของถา่นหิน กบัการ
เพิ่มขึน้ของราคาถา่นหินในตลาดโลกทีป่รับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานรวม     
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

             2560 
 

           2559 
 

รายได้จากการขาย 2,877 2,259 
ต้นทุนขาย (1,766) (1,511) 

ก าไรขัน้ต้น 1,111 748 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (160) (180) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (218) (160) 
ค่าภาคหลวง (268) (219) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 205 118 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อ่ืน (53) (11) 
ต้นทุนทางการเงนิ (140) (130) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 477 166 
ภาษีเงนิได้ (134) (69) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 343 97 
    ส่วนของบริษัทใหญ่ 233 47 
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 110 50 
ก าไรต่อหุ้น (หน่วย: เหรียญสหรัฐ) 0.046 0.013 
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 รายได้จากการจ าหนา่ยถ่านหินจ านวน 2,624 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91 ของรายได้

จากการขายรวม โดยแยกเป็น 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,722  ล้านเหรียญสหรัฐ 

- รายได้จากการขายถา่นหินจากแหลง่ผลติใน

ประเทศออสเตรเลยี 883  ล้านเหรียญสหรัฐ 

 รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และอื่นๆ จ านวน  

216 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 8  ของ

รายได้  

 รายได้จากธุรกิจก๊าซ จ านวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ 

 รายได้จากธุรกิจอื่น จ านวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐได้แก่ รายได้คา่บริการทา่เรือ และ รายได้จากธุรกิจซือ้ขาย

ถ่านหิน (Coal trading)  

 
ธุรกจิถ่านหนิ 
                        2560              2559             2560    2559                   2560                       2559 

 
แหล่งผลิต 

ปริมาณขาย     
(ล้านตัน) 

ปริมาณขาย     
(ล้านตัน) 

ราคาเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ราคาเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ต้นทุนเฉล่ีย     
ต่อตัน 

ต้นทุนเฉล่ีย   
ต่อตัน 

เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 

23.28 26.83 US$ 74.55 US$ 52.45 US$ 43.86 US$ 32.16 

เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

13.35 13.20 A$ 86.13 A$ 67.31    A$ 56.84    A$ 51.70 

รวม 36.63 40.03     

 
 ปริมาณขายถ่านหินส าหรับปี 2560 จ านวน 36.63 ล้านตนั ลดลง 3.40 ล้านตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 8 สว่น

ใหญ่มาจากการลดลงของปริมาณขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3.55 ล้านตัน  เป็นผลจาก

ปริมาณผลิตถ่านหินที่ลดลง  เนื่องจากภาวะฝนตกหนกัในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่ปริมาณขาย

ถ่านหินของเหมืองในประเทศออสเตรเลยี เพิ่มขึน้จ านวน 0.15 ล้านตนั 

 ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ของปีนี ้เทา่กบั 71.10 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เปรียบเทียบกบัราคาขายถ่านหินเฉลีย่ของปีกอ่น 

เทา่กบั 51.53  เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อน 19.57 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ซึง่เป็นผล

จากราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตวัสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยราคาขายถ่านหินเฉลีย่ของเหมืองใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเท่ากบั 74.55 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อน 22.10 เหรียญสหรัฐต่อตนั หรือคิด

เป็นร้อยละ 42 

 
 

 
รายได้ 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ปี 2560    

  
ปี 2559 

   ธุรกิจถ่านหิน 2,605 2,063 
   ธุรกิจไฟฟา้ ไอน า้ 189 155 
   ธุรกิจก๊าซ 37 15 
   อ่ืนๆ 46 26 

   รวม 2,877 2,259 
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ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีราคาขายเฉลี่ยต่อตนัเท่ากับ  86.13 เหรียญ
ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยต่อตนัของปีก่อน เท่ากับ 67.31 เหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึน้ 
18.82 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เป็นผลจากราคาขายของสญัญาขายถ่านหินใน
ประเทศที่สงูขึน้ และราคาขายถ่านหินสง่ออกเพิ่มขึน้อนัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของราคาตลาดของถ่านหิน 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

เหมืองถ่านหนิในประเทศ

ออสเตรเลีย 

ปริมาณขายถ่านหนิ                      

(ล้านตัน) 

ราคาขายเฉลี่ย                        

(เหรียญออสเตรเลียต่อตัน) 

2560 2559  2560  2559 

ขายในประเทศ 8.15 8.37 75.01 60.89 

ขายส่งออก 5.20 4.83 103.57 78.43 

รวม  13.35 13.20 86.13 67.31 
 

ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศ ที่ 75.01 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เพิ่มขึน้จ านวน 14.12 เหรียญ
ออสเตรเลีย เป็นผลจากสดัสว่นการขายภายใต้สญัญาขายถ่านที่ราคาสงูมีมากกว่าเนื่องจากสญัญาขาย
เดิม (Legacy contracts) ที่มีราคาต ่าได้ทยอยหมดสญัญาลง ด้านการขายถ่านหินสง่ออกมีราคาขายเฉลี่ย
ที่ 103.57 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เพิ่มขึน้จ านวน 25.14 เหรียญออสเตรเลีย อนัเป็นผลจากราคาตลาด
ของถ่านหินท่ีสงูขึน้ สทุธิกบัผลกระทบจากการแข็งคา่ของเงินสกุลออสเตรเลยีต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เมื่อ
เทียบกบัปีก่อน อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐในปี 2560 เท่ากบั 
0.77 (ปี 2559: เทา่กบั 0.74)    
 

ธุรกจิไฟฟ้า 

  
รายได้จากการขายไฟฟ้า 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
รายได้จากการขายไอน า้และอื่นๆ 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 2560 2559 2560 2559 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม (CHP) 84.63 80.69 84.91 71.38 

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 19.46 2.93 - - 

รวม 104.09 83.62 84.91 71.38 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จ านวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปีก่อน  เนื่องจากปริมาณ
ขายไฟฟา้เพิ่มขึน้จ านวน 18.49 กิกะวตัต์ชัว่โมง และปริมาณการขาย   ไอน า้เพิ่มขึน้ จ านวน 0.32 ล้านตนั 
กอปรกับอตัราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน า้เฉลี่ยที่สงูขึน้ โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เท่ากบั 
0.38 หยวน (ปี 2559: เท่ากับ 0.36 หยวน) เพิ่มขึน้ 0.02 หยวน    หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 6  ราคาขาย
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เฉลี่ยไอน า้ต่อตนั เท่ากบั 93.77 หยวน (ปี 2559: เท่ากบั 83.69 หยวน) เพิ่มขึน้ 10.08 หยวน หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 12 โดยราคาขายดงักลา่วได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาตลาดของถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลิงหลกั
ของโรงไฟฟา้  
 
ปริมาณขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้จ านวน 146.15 กิกะวตัต์ชัว่โมง เกิดจากจ านวน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน ในไตรมาสนี ม้ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย์ที่ด าเนินการแล้วจ านวน 5 โครงการ (ปี 2559: จ านวน 3 โครงการ) 
 

2.2 ต้นทนุขายรวม 1,766  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 255 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 17  เป็นผลจากการเพิ่มขึน้

ของต้นทนุขายของธุรกิจไฟฟ้า ไอน า้ จ านวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุถ่านหินที่เป็น

เชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหิน ที่ 619 

หยวนต่อตนั (ปี 2559: ที่ 401 หยวนต่อตนั) ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนถ่านหินได้เร่ิม

ปรับตวัสงูขึน้ตัง้แตช่่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 

ต้นทุนขายของภาคธุรกิจถ่านหินในปีนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 
171 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลสุทธิจากปริมาณขาย
ถ่านหินที่ลดลงและต้นทุนเฉลี่ยต่อตันที่เพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกับปีก่อน  ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มขึน้  11.70 เหรียญสหรัฐ 
สว่นใหญ่เกิดจากเพิ่มขึน้ของอตัราการเปิดหน้าดินที่ขดุ
ขนต่อถ่านหิน 1 ตนั จาก 8.66 เป็น 11.24 และต้นทุน
ของน า้มนัเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้อนัเป็นผลจากราคาน า้มนัตลาดโลกที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี โดยต้นทนุเฉลี่ยตอ่
ลิตรของน า้มันเชือ้เพลิงในปีนี ้ เท่ากับ 0.53 เหรียญสหรัฐ (ปี 2559: ต้นทุนเฉลี่ยต่อลิตร 0.42 เหรียญสหรัฐ) 
ตลอดจนปริมาณผลิตถ่านหินที่ลดลง เนื่องจากภาวะฝนตกหนกัในสาธารณรัฐอินโดนีเซียสทุธิกบัการลดลงจาก
ต้นทนุการผลติอื่นจากโครงการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตอ่เนื่องจากปีก่อน 
ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้ 5.14 เหรียญออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปีก่อน  โดย
เหมือง Mandalong และเหมือง Springvale ปริมาณผลิตน้อยกว่าแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากการผลิตถ่านหินท่ียากขึน้ 
โดยมีสาเหตจุากสภาพทางธรณีวิทยาของชัน้หินใต้ดินในเหมือง ตลอดจนปัญหาก๊าซในชัน้หิน  

2.3 ก าไรขัน้ต้นรวมจ านวน 1,111 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 363 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 48  อตัราสว่นการ
ท าก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 39 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อย
ละ 40 และธุรกิจไฟฟา้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 24 (ปี 2559: อตัราสว่นการท าก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขายรวม คิดเป็น
ร้อยละ 33 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 33 และธุรกิจไฟฟา้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 35) การปรับตวั
ที่สงูขึน้ของราคาตลาดของถ่านหินสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของธุรกิจไฟฟา้ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ ท าให้อตัราก าไร
ขัน้ต้นของธุรกิจไฟฟา้ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 
ต้นทุนขาย 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ปี 2560 

  
ปี 2559 

ธุรกิจถา่นหิน 1,560 1,389 
ธุรกิจไฟฟา้ ไอน า้ 144 101 
ก๊าซ 24 8 
อื่นๆ 38 13 

รวม 1,766 1,511 
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2.4 คา่ใช้จ่ายในการขาย 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11 เป็นผลจากปริมาณขายถ่าน
หินสง่ออกที่ลดลงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีผลให้คา่ใช้จ่ายลดลงจ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
คา่ใช้จ่ายในการขายของเหมืองในประเทศออสเตรเลยีเพิ่มขึน้ จ านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีปริมาณขาย
ถ่านหินสง่ออกเพิ่มขึน้ อีกทัง้มีการขนถ่านหินจากเหมืองฝ่ังตะวนัตกเพื่อสง่ให้โรงไฟฟา้ในประเทศมีจ านวนมากขึน้
กวา่ปีก่อน  

2.5 คา่ใช้จา่ยในการบริหารรวม 218 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จ านวน 58 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 36 
เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี ้

2.5.1 เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ จากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเนื่องจากทีจ่ านวนพนกังาน
เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปตามการขยายตวัของกลุม่บริษัท โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในสว่นของส านกังานใหญ่ 

2.5.2  การตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐของลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมของบริษัทยอ่ย
แหง่หนึง่ โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ คงค้าง 

2.5.3 คา่ภาษีที่ดินของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิม่ขึน้ จ านวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ  

2.5.4 คา่ที่ปรึกษาและคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ เพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นไปตามการลงทนุท่ี
เพิ่มขึน้ของกลุม่บริษัท 

2.5.5 เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น อนัเนื่องจากการแขง็คา่ขึน้ของเงินสกลุบาทตอ่สกลุเงิน
เหรียญสหรัฐ ท าให้เมื่อแปลงคา่จ านวนเงินคา่ใช้จ่ายทีเ่ป็นสกลุเงินบาทมาเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐมี
จ านวนเพิ่มขึน้ โดยอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ของปีนีอ้ยูท่ี่ 33.94 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ (ปี 2559: 35.30 
บาทตอ่เหรียญสหรัฐ) 

2.6 คา่ภาคหลวงรวม 268 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 49 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 23 เป็นผลสทุธิจากราคาขาย
ถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้ และปริมาณการขายที่ลดลง เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2.7 การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมค้า จ านวน 205 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรของ 
BLCP จ านวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ   โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 66 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 94 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากธุรกิจพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและอื่นๆ จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  
การรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากการร่วมค้า เพิ่มขึน้ 87 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 73 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็น
ผลสทุธิของการเพิ่มขึน้ของสว่นแบง่ก าไรจากธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการปรับตัวที่สูงขึน้ของราคาตลาดถ่านหิน   โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐจากการด าเนินงานที่ดีขึน้ และธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น  2 ล้านเหรียญสหรัฐ สทุธิกบัการลดลงของสว่นแบง่ก าไรจาก BLCP จ านวน 15 ล้านบาท 
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2.8 รายจ่ายอื่นๆ จ านวน 53 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย  
2.8.1 รายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2.8.2  ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย  

 ขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จริง จ านวน 23.50 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากสญัญาขายถ่านหินล่วงหน้า 

จ านวน 12.73 ล้านเหรียญสหรัฐ สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ จ านวน 6.70 ล้านเหรียญสหรัฐ

และสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 10.93 ล้านเหรียญสหรัฐ และสทุธิกบัผลก าไรจาก

สญัญาซือ้น า้มันล่วงหน้า จ านวน 4.95 ล้านเหรียญสหรัฐ สญัญาขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า 

จ านวน 0.17 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญา cross currency swap จ านวน 1.74 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 

 ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริง จ านวน 2.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยก าไรจากการ

เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 0.93 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

สญัญาขายก๊าซธรรมชาติลว่งหน้า จ านวน 2.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีผลขาดทนุจากการ

เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า 0.95 ล้านเหรียญ

สหรัฐ สญัญาขายถ่านหินลว่งหน้า จ านวน 0.36 ล้านเหรียญสหรัฐ สญัญาซือ้น า้มนัลว่งหน้า 0.07 

ล้านเหรียญสหรัฐ   

2.8.3 ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่เป็นผลขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่
เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาท จากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุล
เหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปีก่อน (อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 32.68 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:  35.83 บาท)  

2.8.4 รายได้คา่บริหารจดัการและอื่นๆ จ านวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2.9 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 134 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย  

2.9.1 ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี จ านวน 117 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจถ่านหิน 

2.9.2 การรับรู้คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้จ านวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่เกิดจากของรายการบนัทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดจากขาดทนุสะสมทางภาษีที่จะใช้ได้ในอนาคตในปีก่อน ซึ่งไม่
มีรายการนีใ้นปีนี ้

2.9.3     เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย จากการจ่ายช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืม
จากบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท จ านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรับ
จ านวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีปีก่อนหน้านีไ้ด้มีการปรับปรุงภาษีที่เก่ียวข้องกับค่าวิจัยและ
พฒันาของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยีเพิ่มขึน้ จ านวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ไมม่ีในปีนี ้
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2.10 ก าไรสทุธิรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 234 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จ านวน 186 
ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นอตัราร้อยละ 395 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) เทา่กบั 0.046 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  หรือเทียบเทา่  1.550 บาทตอ่หุ้น ปี 2559 : ก าไร
ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.013 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น หรือเทียบเทา่ 0.462 บาทตอ่หุ้น 

 
 
3. งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 

3.1 สนิทรัพย์รวมจ านวน 8,223 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 1,250 
ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอยีดของการเพิม่ขึน้และลดลงที่มี
สาระส าคญัดงันี ้
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 683 ล้านเหรียญ

สหรัฐเพิ่มขึน้ 228 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 50  
(ดคู าอธิบายในข้อ 4  เร่ืองงบกระแสเงินสดรวม)  

 เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องที่คาดวา่จะได้รับ
ช าระภายในหนึ่งปีและสว่นที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการ
ที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 218 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทัง้สิน้จ านวน 240 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ตามล าดบั เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าซึ่งด าเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึน้ 16 ล้าน
เหรียญสหรัฐเป็นผลสทุธิจากการรับรู้รายได้เงินปันผลค้างรับจากการประกาศจ่ายปันผลเพิ่มเติมในระหว่าง
ปีจ านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และการได้รับเงินปันผลจ านวน   91  ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปีจ านวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน  1,170  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 279 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 31 จากการลงทุนเพิ่มจ านวน 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นและในธุรกิจพลงังานสะอาดที่ประเทศสงิคโปร์  และการรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้าสทุธิกับการ
รับเงินปันผลในระหว่างปีจ านวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการลดลงจากการขายเงินลงทนุ ราชสีมา 
กรีน เอ็นเนอจี ้จ านวน 2 ล้านบาท และมีผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ 
ณ วนัสิน้ปี จ านวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 เงินลงทนุอื่นสทุธิ จ านวน 112 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลงทนุในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement 
เพิ่มขึน้จ านวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ 
ณ วนัสิน้ปี จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิจ านวน 1,779 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 495 ล้านเหรียญสหรัฐจากการ
ลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย
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จ านวน 241 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการลงทุนเพิ่มของธุรกิจก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกาและธุรกิจ
พลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน จ านวน 360 ล้านเหรียญสหรัฐ บนัทกึคา่เสือ่มราคาจ านวน 165 ล้าน
เหรียญสหรัฐ รวมถึงก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน และอื่นๆ
จ านวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
2.3 หนีส้นิรวมจ านวน 5,013 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 778 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิม่ขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 419 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 136 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการกู้ เงิน
เพิ่มจ านวน 1,186 ล้านเหรียญสหรัฐ ช าระคืนเงินกู้จ านวน 1,062 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปีจ านวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีสทุธิ จ านวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 176 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 54 เป็นผลการลดลงสทุธิจากจ่ายช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวที่ถึงก าหนดจ านวน 330 
ล้านเหรียญสหรัฐ และการจดัประเภทรายการจากเงินกู้ ระยะยาวเป็นเงินกู้ ระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี
จ านวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง จ านวน 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  

 ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจ านวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้จ านวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ  สว่น
ใหญ่มาจากคา่เปิดหน้าดิน คา่ขดุขน และคา่ขนสง่ถ่านหินของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,691 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 307 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อย
ละ 22 จากการกู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวน 814 ล้านเหรียญสหรัฐ สทุธิจากจ่ายช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวก่อนก าหนด
จ านวน 380 ล้านเหรียญสหรัฐ และการจัดประเภทรายการจากเงินกู้ ระยะยาวเป็นเงินกู้ ระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทัง้มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้
จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 26 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จ านวน 168 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการจดัประเภทรายการ
จากหุ้นกู้มาเป็นหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 154 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทัง้มีผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 หุ้นกู้  จ านวน 1,426 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 238 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการออกหุ้นกู้ ใหมใ่น
ระหว่างปี จ านวน 286 ล้านเหรียญสหรัฐ การจดัประเภทรายการจากหุ้นกู้ ไปเป็นหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระใน
หนึ่งปีจ านวน 154 ล้านเหรียญสหรัฐและผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลง
คา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 106 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 หนีส้นิอนพุนัธ์การเงินรวม จ านวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง จากการ
ปรับมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน ณ วนัสิน้ปี ซึง่ประกอบด้วยผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง
จากสญัญา Cross Currency Swap จ านวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้
จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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2.4 สว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,211 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้ 473  ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่เป็นผลจาก  
 เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิปี 2560 จ านวน  233 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เพิ่มขึน้จากการเพิม่ทนุจ านวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(BANPU-W3) ในระหวา่งปี  
 เพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขายและตราสารอนพุนัธ์ที่เป็นการปอ้งกนั

ความเสีย่งทางการเงิน และอื่นๆ จ านวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เพิ่มขึน้จากสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน  138 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เพิ่มขึน้จากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที่แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ จ านวน  192 

ล้านเหรียญสหรัฐ  
 ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 160 ล้านเหรียญสหรัฐ 

3.4 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส าหรับ    งบการเงินรวม 
เทา่กบั 0.99 เทา่ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559: 0.99 เทา่)   

 
 
 

4. งบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปีสิน้สุดวนัที่ 31ธันวาคม  2559 

งบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้รวม 228 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวม
ผลก าไรของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยแยกเป็น 
 
4.1 เงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 344 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกิจกรรมด าเนินงานท่ีส าคญัดงันี ้

 รับเงินจากการขายถา่นหิน จ านวน 2,772 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายช าระเจ้าหนี ้จ านวน 1,648 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายดอกเบีย้จ านวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายคา่ภาคหลวงจ านวน  275  ล้านเหรียญสหรัฐ 
 อื่นๆจ านวน  295  ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

4.2 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 514 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสาระส าคญัดงันี ้ 
 ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ การลงทนุในโครงการระหวา่งด าเนินการ จ านวน 241 ล้านเหรียญสหรัฐ  
   ลงทนุเพิ่มในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ 
   ลงทนุเพิ่มในธุรกิจพลงังานสะอาดในประเทศสงิคโปร์จ านวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ธุรกิจเหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีจ านวน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจ านวน 280 ล้านเหรียญสหรัฐ และอื่นๆ จ านวน 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 เงินให้กู้แกกิ่จการท่ีเก่ียวข้องกนัและบริษัทอื่น จ านวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายคา่พฒันาโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินปันผลรับจากในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมค้า จ านวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ดอกเบีย้รับและอื่นๆ จ านวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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4.3 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 387 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย 
 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคารและอื่นๆ จ านวน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  จ านวน 286 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดรับจากการเพิม่ทนุจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัระหวา่งปี จ านวน 36 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคาร จ านวน 1,775  ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายเงินปันผล จ านวน 160 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 

5. สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร  

งบการเงินในปี 2560 รายงานก าไรสทุธิจ านวน 234 ล้านเหรียญสหรัฐ ก าไรสทุธิปรับสงูขึน้กวา่ 4 เทา่ตวัจากจ านวน 47 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากก าไรที่สงูขึน้ของธุรกิจถ่านหินและปริมาณขายไฟฟา้ที่สม ่าเสมอของธุรกิจไฟฟา้ 
อนึง่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเร่ิมสร้างกระแสเงินสดอยา่งมีสาระส าคญัจากการเข้าซือ้สนิทรัพย์หลายรายการในปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้
ก าไรสทุธิก่อนหกัผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจะคิดเป็น 310 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 59 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) คิดเป็น 968 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 79 จากปีก่อนหน้า 
ประกอบด้วย EBITDA  จากธุรกิจถ่านหิน 789 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 109 จากปีก่อนหน้า EBITDA จากธุรกิจ
ไฟฟา้จ านวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐซึง่ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้าและ EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 25 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
 
ในไตรมาส 4/2560 ก าไรสทุธิคิดเป็น 66 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากไตรมาสก่อนหน้า ก าไรสทุธิก่อนหกัผล
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็น 88 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากไตรมาส
ก่อนหน้า 
 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่มราคา (EBITDA) ในไตรมาส 4/2560 คิดเป็น 274 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึน้ร้อยละ 27  จากปีก่อนหน้า ประกอบด้วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 243 ล้านเหรียญ
สหรัฐเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึน้ร้อยละ 45 จากปีก่อนหน้า EBITDA จากธุรกิจไฟฟา้คิดเป็น 24 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ปรับลดลงร้อยละ 33 จากไตรมาสก่อนหน้าและลดลงร้อยละ 48 จากปีก่อนหน้า และ EBITDA จากธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติคิดเป็น 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
จากสภาวะความต้องการใช้ถ่านหินที่เติบโตตอ่เนื่อง ประกอบกบัปริมาณการผลติที่คอ่นข้างจ ากดัสง่ผลให้ราคาตลาดถ่าน
หินทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูตลอดช่วงปี 2560 ซึง่สง่ผลดีตอ่เนื่องแก่ผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินของบริษัทในทัง้ 3 ประเทศ 
ในไตรมาส 4/2560 ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียบนัทกึยอดขายจ านวน 6.38 ล้านตนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากไตรมาส
ก่อนหน้าด้วยราคาขายเฉลีย่สงูสดุในรอบปีที่ 81.8 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ต้นทนุขายปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อนหน้า
เป็น 44.7 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัเป็นผลจากต้นทนุน า้มนัดีเซลที่ราคาสงูขึน้ร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 0.57 เหรียญ
สหรัฐตอ่ลติร สว่นอตัราการท าก าไรขัน้ต้นเฉลีย่ทรงตวัที่ร้อยละ 43 
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ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลยี รายงานปริมาณขายจ านวน 3.61 ล้านตนัในไตรมาส 4/2560 ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยแบง่เป็นการขายในประเทศร้อยละ 62 และสง่ออกร้อยละ 38 ของปริมาณขายรวม ราคาขายเฉลีย่ปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้าคิดเป็น 93.55 เหรียญออสเตรเลยีตอ่ตนั ต้นทนุขายเฉลีย่ปรับสงูขึน้ร้อยละ 11 เป็น 60.08 
เหรียญออสเตรเลยีตอ่ตนัเป็นผลจากสภาพธรณีที่ไมเ่อือ้อ านวยนกั อตัราก าไรขัน้ต้นจึงออ่นตวัลงคิดเป็นร้อยละ 36 เทียบกบั
ร้อยละ 40 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการด าเนินงานที่ดีตอ่เนื่องจากราคาขายถ่านหินในประเทศที่ปรับสงูขึน้ตาม
ปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึน้ในช่วงเข้าสูฤ่ดหูนาว ยงัผลให้มีการรับรู้สว่นแบง่ก าไรจ านวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส
นี ้
 
รายได้จากธุรกิจไฟฟา้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่ดีของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย
รับรู้ก าไรสทุธิจ านวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี ้ เป็นผลจากความต้องการใช้ไฟฟา้และไอน า้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงฤดหูนาว
ในขณะที่ยงัคงเผชิญกบัต้นทนุราคาถ่านหินในระดบัสงู ผลประกอบการของโรงไฟฟา้ BLCP สะท้อนถึงแผนการหยดุซอ่ม
บ ารุง Extended Major Overhaul ส าหรับหนว่ยผลติที่ 1 สว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟา้ BLCP จึงคิดเป็นผลขาดทนุจ านวน 5.8 
ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี ้ โรงไฟฟา้หงสามีผลการด าเนินงานราบร่ืนโดยมีอตัราการจ่ายไฟฟ้า Equivalent Availability 
Factor (EAF) ในระดบัสงูที่ร้อยละ 83 สง่ผลให้รายงานสว่นแบง่ก าไรจ านวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่รวมผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นจ านวน 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐจากคา่เงินบาทที่แข็งคา่ขึน้ 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  
 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 จ านวน 8,223 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือคิดเป็นร้อยละ 
18 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จากเงินสดที่เพิม่ขึน้
จ านวน 228 ล้านเหรียญสหรัฐ  เงินลงทนุในธุรกิจพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและในธุรกิจพลงังานสะอาดที่
ประเทศสงิคโปร์เพิม่ขึน้ 127 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ในสว่นของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้สทุธิ 495 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากการลงทนุเพิ่มในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของเหมือง
ถ่านหินในอินโดนเีซียและออสเตรเลยีจ านวน 241 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากการลงทนุในธุรกิจก๊าซในสหรัฐอเมริกาและธุรกิจ
พลงังานแสงอาทิตย์ในจีนจ านวน 360 ล้านเหรียญสหรัฐ  รวมถงึ
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากการแปลงคา่งบการเงิน
จ านวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ  ขณะที่มีการบนัทกึคา่เสือ่มราคา
จ านวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ   
 

 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 3,211 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 473 
ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  เพิม่ขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 จ านวน 234 
ล้านเหรียญสหรัฐ  จากการเพิ่มทนุจ านวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ  
จากสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 138 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  จากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที่
แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศจ านวน 192 ล้านเหรียญสหรัฐ  และ
เพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขายและตราสารอนพุนัธ์ที่เป็นการปอ้งกนัความเสีย่งทางการเงิน
จ านวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ในขณะท่ีลดลงจากเงินปันผลจา่ยจ านวน 160 ล้านเหรียญสหรัฐ   
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รายได้จากการขายรวม 
รายได้จากการขายรวม 2,877 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้จากปี 
2559 จ านวน 617 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 27  จาก
ราคาขายเฉลีย่ของถ่านหินท่ีปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องเมื่อเทียบ
กบัปีก่อน  
โดยที่ปริมาณขายถา่นหินส าหรับปี 2560 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 23.3 ล้านตนั จากเหมืองในประเทศออสเตรเลยี 13.4 
ล้านตนั  
ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ส าหรับปี 2560  จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซียเทา่กบั 74.55 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั  และจากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลยีเทา่กบั 86.13 เหรียญออสเตรเลยีตอ่ตนั   
   
   
  
 

ก าไรขัน้ต้นรวม 
ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 จ านวน 1,110 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ 362 ล้านเหรียญสหรัฐ 
อตัราสว่นการท าก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขายรวม (Gross Profit 
Margin) ส าหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 39  โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 40 ธุรกิจไฟฟา้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
24  และธุรกิจก๊าซมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 36 
โดยที่ธุรกิจถา่นหินมีอตัราก าไรขัน้ต้นในระดบัดกีวา่ปีก่อนจากส

ถาวะความต้องการใช้ถา่นหินท่ีเติบโตตอ่เนื่อง ประกอบกบั
ปริมาณการผลติ (Supply) ที่คอ่นข้างจ ากดั สง่ผลให้ราคาตลาด
ถ่านหินทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูตลอดช่วงปี 2560 
ในขณะเดียวกนัอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจไฟฟา้ลดลงจากปีก่อน 
จากผลกระทบจากราคาต้นทนุถา่นหินปรับตวัสงูขึน้  
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีผลก าไรสทุธิจ านวน 234 
ล้านเหรียญสหรัฐ ก าไรสทุธิปรับสงูขึน้กวา่ 4 เทา่ตวัจากจ านวน 47 
ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากก าไรที่สงูขึน้ของ
ธุรกิจถ่านหินและปริมาณขายไฟฟ้าที่สม ่าเสมอของธุรกิจไฟฟ้า 
อนึ่ง ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเร่ิมสร้างกระแสเงินสดอยา่งมีสาระส าคญั
จากการเข้าซือ้สนิทรัพย์หลายรายการในปีที่ผา่นมา  
ทัง้นีก้ าไรสทุธิก่อนหกัผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจะ
คิดเป็น 310 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 59 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า 
  

    
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
 

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและ
คา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) จ านวน 968 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ 428 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 79 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน  
โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจ านวน 790 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  จากธุรกิจไฟฟา้จ านวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ  และจาก
ธุรกิจก๊าซจ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
 
  

 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีผลก าไรสทุธิตอ่หุ้น 
0.046 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  เพิม่ขึน้จากปีก่อนที่มีผลก าไรสทุธิตอ่
หุ้น 0.013 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  
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อัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อทุน 
 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ 0.99 เทา่ เทา่กบั ณ สิน้ปี 2559 
หนีส้นิสทุธิรวมจ านวน 3,169 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้จากปี 
2559 จ านวน 453 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวน 
228 ล้านเหรียญสหรัฐ  และการออกหุ้นกู้ใหมร่ะหวา่งปีจ านวน 
286 ล้านเหรียญสหรัฐ  และมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่
ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ของหุ้นกู้  ณ วนัสิน้ปี จ านวน 
160 ล้านเหรียญสหรัฐ    
ขณะที่เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 221 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

  

ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1) นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- เจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 

- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, USA 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุ่นที่ 3/2006 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program (LDP) - Enhancing Competitiveness       
รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง : 
0.60% 
คูส่มรส : 
0.13% 

เป็นอาของบคุคล
ในล าดบัที่ 7  
และล าดบัที่ 10 

 

2559 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2526 - เม.ย. 2558 
2558 – ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2526 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ  
เจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
ประธานคณะท างาน 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
คณะท างานเพ่ือการพฒันาความยัง่ยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2)  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
- รองประธานกรรมการบริษัท        
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการอิสระ 
วนัที่ 27 เมษายน  2548 
 

- ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
วนัที่ 4 พฤษภาคม 2548 

 
- กรรมการตรวจสอบ 
วนัที่ 30 เมษายน 2557 

 

70 - 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 14/2016         
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 
 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการบริษัท        
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ/ กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ/ กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ควอลติี ้เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2555 
 

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 

61 - อบรมหลกัสตูร Audit Committee Forum 2017          
  สมาคม สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร “วิธีปฏิบตัิส าหรับบอร์ด ในการก ากบัดแูล 
  การป้องกนัและรับมือภยัไซเบอร์”  ส านกังาน 
  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2558 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ/กรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 
ศาสตราจารย์ (ระดบั11) สาขา
เศรษฐศาสตร์  
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการสง่เสริม
และสนบัสนนุการวิจยั 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4) นายระวิ คอศิริ  
- กรรมการ  
  วนัที่ 6 เมษายน 2555 

 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ 
บาลและสรรหา 

 วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 

 68 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton 

  คณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
(NIDA) กบัThe Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน 

สถาบนัวิทยาการพลงังานรุ่นที่3 (วพน.3) 
 
 

ตนเอง : 
ไมมี่ 
คูส่มรส : 
0.02% 

- 2555 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2555 - 2559 
2544 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2555 - 2559 
2553 - 2560 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล
และสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Mining Company Limited 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Company Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

  66 - 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) รุ่นที่ 194/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย 
 

- - 2557 - ปัจจบุนั 
 
พ.ย. 2558 -
ปัจจบุนั  
 
ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ความเสี่ยง 
ที่ปรึกษาอาวโุสด้านภาษี 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
Grant Thornton ประเทศไทย  
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
Cambodia Development Research Institute 
(CDRI) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

 

69 - Civil Engineering,  Brawijaya University Malang  
Indonesia 

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

- - 2014 - Present 
 
 
 
Present 
 
2013 - Present 
2011 - 2014 
 
2013 - 2014 
1999 - 2013 
1999 - 2013 
 
 

Independent Director /  
Member of the Corporate 
Governance and 
Nomination Committee    
Chairman/ 
Member of Advisory Board 
President Commissioner 
Vice President- 
Commissioner 
Commissioner 
President Director 
Vice President  
 
 

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

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7)  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 

61 - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อบรมหลกัสตูรการลงทนุ Ultra Wealth –Invest Like a 

Master รุ่นที่ 2 
- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน   

(วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

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

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

- อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 
 
 

0.05% เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 1 
และเป็นลกูพ่ี 
ลกูน้องของบคุคล
ในล าดบัที่ 10 

 

2557 - ปัจจบุนั 
 
2525 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ / 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่ธุรกิจ
กลุม่งานอ้อย 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่        
กลุม่งานพฒันาและจดัการ
ด้านอ้อย 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
กลุม่มิตรผล 
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

 

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

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

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

ตนเอง : 
0.08% 
คูส่มรส : 
0.01% 

เป็นพี่ชายของ
บคุคลในล าดบั

ที่ 9 

2526 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2526 - 2556 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2556 
 
2552 - 2556 
 
 
 

 
 

 
 

กรรมการ  
ที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 
 
ประธานที่ปรึกษา 
 
 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ประจ า
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แหง่ชาต ิ
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 
 
สภาผู้แทนราษฎร 
 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรึกษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 

- 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) รุ่นที่ 23/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 8 (วตท.) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงาน 
  พฒันาเมือง (มหานคร รุ่น 1) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ  พลงังาน 
(วพน.รุ่น1) 

-  อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส. 17) 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที่ 1 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce 
and Trade รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- อบรมหลกัสตูร “การปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย
นวตักรรม” รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) 

- อบรมหลกัสตูร “การบริหารการทอ่งเที่ยว ส าหรับผู้บริหาร  
  ระดบัสงู (กสท.)#1 

ตนเอง : 
0.19% 
คูส่มรส : 
0.06% 

เป็นน้องชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 8 

2526 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2526 - 2559 
 

กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10) นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 

- Bachelor of Science (Finance) Babson College, 
Massachusetts, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 24/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

0.12% เป็นหลานชายของ
บคุคลในล าดบัที่ 1 

และเป็น
ลกูพ่ีลกูน้องของ
บคุคลในล าดบัที่ 7 

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

กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 
Graduate School of Business Administration, Boston, 
U.S.A. 

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

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 18 (วตท.)  

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ จากสถาบนัวิทยาการธุรกิจ
และอตุสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วธอ.) 

 
 
 

0.10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - 2558 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)                                                                      
 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
AFE Investments Pty. Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย-
แลนด์) จ ากดั 
Hunnu Coal Pty Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
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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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 

 
 
 

0.10% 
 
 

- ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  
BPIN Investment Company Limited  
บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
Sunseap Group Pte. Ltd. 
Banpu North America Corporation 
BOG Co., Ltd. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12) นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 19 เมษายน 2559 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  สรรหา 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- ที่ปรึกษา      
  วนัที่ 1 เมษายน 2557                                   
 

65 - วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- พาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Certificates in Project Investment Appraisal and 
Management and Global Leadership, Harvard 
University, USA 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 52/2006 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP)  รุ่นที่ 73/2006 

 
 

0.00 - 2559 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2555 - 2556 
 

กรรมการ / กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
PTT Chemical International Private 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. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13) นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 

- ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการและการบริหาร  หรือ 
Industrial Engineering and Management 
  สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (นกับริหาร)   
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 75/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 3/2006 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

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

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (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 จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
Hunnu Coal Pte. Ltd. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายวรวฒิุ ลีนานนท์ 
- ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556  
 
- ที่ปรึกษา  
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั    
  (มหาชน) 
 วนัที่ 10 กนัยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 
  บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Advanced Management Program (AMP173) 

Harvard Business School, U.S.A. 
- Directors Certificate Program   
  (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Orchestrating Winning Performance Program รุ่นที่ 
OWP 2/2013 สถาบนัการจดัการนานาชาติ (IMD SE 
Asia) 

 

- - ปัจจบุนั 
2556 - 2560 
2558 - 2560 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 

ที่ปรึกษา 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  
Hongsa Power Co., Ltd. 
Phufai Mining Co., Ltd. 
Banpu Engineering Services Co., Ltd. 
Banpu Energy Services (Thailand) Co., Ltd. 
Banpu Energy Services (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 
PT ITM Banpu Power 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15)  นายสธีุ สขุเรือน 
- ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่าย  

   การเงิน 
  วนัที่ 1 มกราคม 2552 

- ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ     
   - สายธุรกิจไฟฟา้ 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร    
  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั     
  (มหาชน) 
 วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 

53 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรม TLCA Executive Development Program         
รุ่นที่ 11 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรม Economic Leader Forum โดยสมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

- - 2552 - 2560 
 
 

ปัจจบุนั 
                                        

 
      ปัจจบุนั 

ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่าย
การเงิน 

 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ     
- สายธุรกิจไฟฟา้ 
 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)                                                     
 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
  
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16) นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  และพฒันาองค์กร 
 วนัที่ 1 มกราคม 2549 

59 
 

- Doctor of Philosophy in Strategic Management, 
  University of Northern Washington 
- M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU of 

Netherlands  
- Theology Study, Saint Sabriel’s Institution, India 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 

- - 2549 - 2560 
 
 
                            

 
 
 
 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - บริหารและพฒันา
องค์กร 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

 วนัที่ 1 มกราคม 2554 

59 - 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) รุ่นที่ 91/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 

0.00% - 2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - 2560 
2558 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร - แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 Banpu North America Corporation 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
Banpu  Australia Co. Pty., Ltd 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd 
บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั             
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จ ากดั                                        
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 
Banpu  Australia Resources Pty Limited   
Hunnu Coal Pty Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

  วนัที่ 1 มกราคม 2554 

59  0.00% - 2554 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 

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) จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18) นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส - 
องค์กรสมัพนัธ์ 

   วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552   

58 - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
  (การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00% - 2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19) นายเวโรจน์  ลิม้จรูญ 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส -
ทรัพยากรมนษุย์ 

 วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552 

57 - ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(สาขาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรพาณิชยศาสตร์บณัฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2552 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส -ทรัพยากรมนษุย์ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20) นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 
- ผู้อ านวยการอาวโุส - ฝ่ายการเงิน  

   วนัที่ 1 มกราคม 2561                 

47 - Master of Science, Thammasat University 
- บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Certification from IMD – Orchestrating 
Winning Performance in 2016 

- Certification  from IMD – Global Leadership 
Program for Strategic Leader in 2017 

- Certification from School of Tax 
- Certified Public Accountant (Thailand) (CPA) 

- - ปัจจบุนั 
 

2559 – 2560 
 

2552 – 2558 
 

ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่ายการเงิน 

 
ผู้อ านวยการอาวโุส – Controller 
 

ผู้อ านวยการ – ฝ่ายบญัช ี

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

 

หมายเหต ุ: นางสาวอริศรา สกลุการะเวก ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านาวยการอาวโุส - ฝ่ายการเงิน มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒิุทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางบญุศิริ  จารุศิริ 
- เลขานกุารบริษัท 
วนัที่ 27 สิงหาคม 2551 

60 - 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 - 2560 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

หมายเหต ุ:  นางบญุศิริ จารุศิริ  ลาออกจากต าแหน่งเลขานกุารบริษัท เน่ืองจากครบเกษียณอาย ุในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบญุศิริ จารุศิริ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึชว่ยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการเก่ียวกบั
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีต้องปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ์ 
- เลขานกุารบริษัท 
วนัที่ 1 มกราคม 2561 

43 - Master of Arts in Economics, State University 
of New York, Albany, USA  

- Master of Science in Finance, Bentley College, 
USA  

- Master in Business Administration,  
  Clark University, USA  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
  (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ)  
  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
 
 
 

- - 2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - 2558 
 
 
 

ผู้อ านวยการสายนกัลงทนุ-
สมัพนัธ์ 
ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 

หมายเหต ุ:  นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ์  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒิุทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นาย วรวิทย์ วรุตบางกรู 
-ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน      
 และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับแตง่ตัง้วนัที่ 1 เมษายน 2558 

39 -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขากลยทุธ์
องค์กร University of Southampton 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั 
อสัสมัชญั (ABAC) 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (Certified 
Public Accountant: CPA) 

 

- - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2558 
 
 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตัง้นายวรวิทย์ วรุตบางกรู ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2558 โดยมปีระสบการณ์กวา่ 12 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

BM
C 

BP
S 

BP
I 

BM
S 

CM
MC

 

BP
OD

 

BP
A 

BP
CI

 

BM
SC

S 

BP
P 

BP
PI

 

BP
CP

 

BP
IN

 

PW
E 

ZP
P 

AA
CI

 

 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 เอือ้อภิญญกลุ /, N    /      /       

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N    / /           / 
 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M / / / / / / / / / /  / /   / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O / / / / / / /  /        

 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O      /  /  /    / /  

 15. นายสธีุ สขุเรือน O  /  /      /       

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /  /  /  /  /    /    

 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O                 

 
 
 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

AA
CI

-S
aa

de
c 

AL
D 

ITM
G 

IM
M 

TC
M 

KT
D 

JB
G 

BE
K 

BP
AR

 

AF
EI

 

CE
Y 

HU
NN

U 

HU
NI

 

HG
A 

BE
S 

BD
C 

 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 เอือ้อภิญญกลุ /, N                 

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N /                

 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /  /      / / / / /   / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O  / /      / / / / /   / 
 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O               /  

 15. นายสธีุ สขุเรือน O             /    

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O         / /  / / /  / 
 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O                 

 
 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

BR
E 

BE
ST

 

BE
SJ

 

BO
G 
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AZ
E 

HS
EG
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BP
PR
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BP
PR

E 
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B 
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G 

BP
IN

I 

 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 เอือ้อภิญญกลุ /, N                 

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N                 

 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M    /    /    /    / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O            /     

 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O  / /    /  / /    /  / 
 15. นายสธีุ สขุเรือน O    /    /         

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O    /  /  /    /     

 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O                 
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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 เอือ้อภิญญกลุ /, N      

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N      

 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /      

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M   /   

 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /      

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O / /    

 14. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ O   / / / 
 15. นายสธีุ สขุเรือน O      

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O      

 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O      

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O      
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BP บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั (Banpu Minerals Co., Ltd.)  
BPS Banpu Singapore Pte., Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  
CMMC บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั (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 จ ากดั (มหาชน) (Banpu Power Plc.) 
BPPI บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Banpu Power International Ltd.) 
BPCP บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั (Banpu Coal Power Ltd.)  
BPIN บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
ZPP Zouping Peak Pte., Ltd. 
AACI Asian American Coal, Inc. 
AACI-Saadec 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 บ้านป ูเอ็นเนอจี เซอร์วสิเซส จ ากดั 
BDC บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
BRE บริษัท บ้านป ูรีนิเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั 
BEST บริษัท บ้านป ูเอ็นเนอจี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
BESJ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. 
BOG บริษัท บีโอจี จ ากดั 
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 จ ากดั  
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 จ ากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
 

 






