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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 บริ ษัท เหมืองบ้ านปู จากัด ได้ รับการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ด้ วยทุนจดทะเบียน
25 ล้ านบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื ้ออภิญญกุล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้ าทาสัญญาเช่าช่วงการทาเหมือง
ถ่านหินที่เหมืองบ้ านปู (BP-1) อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด โดยเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)”
ต่อมาบริษัทฯ ได้ ขยายการทาเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทังในประเทศไทยและในสาธารณรั
้
ฐอินโดนีเซีย เพื่อทาการ
ผลิตและจาหน่ายถ่านหินทังในประเทศไทยและตลาดต่
้
างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายถ่านหิน บริ ษัทฯ ได้ ทา
การขยายธุรกิจเข้ าไปในการรับจ้ างขุดขนดินและถ่านหินให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (สัญญาได้สิ้นสุดลงเมือ่
เดือนกันยายน 2544) การผลิตและจาหน่ายแร่อตุ สาหกรรม การให้ บริ การท่าเรื อ (ซึ่ งต่อมา บริ ษัทฯ ได้จาหน่ายธุรกิ จ
ท่าเรื อและธุรกิ จแร่ ) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน ้า
ตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษของการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ได้
พิสจู น์ถึงความเป็ นหนึง่ ในผู้นาด้ านพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่สงั่ สมประสบการณ์ทางด้ านอุตสาหกรรมถ่านหิน
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้ วยความมุง่ มัน่ เสริ มสร้ างศักยภาพอย่างต่อเนื่องของบ้ านปูฯ
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ คงทังในด้
้ านการผลิตและการบริ หารจัดการ โดยใช้ ความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และคุณค่า
แบบเอเชีย (Asian Value) เป็ นพลังขับเคลือ่ นไปสูอ่ ตุ สาหกรรมพลังงานโลกในฐานะ “โฉมหน้ าพลังงานแห่ งเอเชีย”
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ ผ่านการลงทุนในประเทศ
ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศมองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา
นับตังแต่
้ ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นากรอบกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในการสร้ างมูลค่าในระยะยาวแก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียและผู้ถือหุ้น โดยแนวคิดหลักของกลยุทธ์ใหม่ที่ขบั เคลือ่ นบ้ านปูฯ ไปสูก่ ารเป็ นธุรกิจที่ Greener & Smarter มุง่
ดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและมีความชาญฉลาดในการดาเนินธุรกิจยิง่ ขึ ้น
ปั จจุบนั ธุรกิจของกลุม่ บ้ านปูฯ ได้ ขยายห่วงโซ่ธุรกิจจากผู้ผลิตเชื ้อเพลิงพลังงานเป็ นผู้จดั หาพลังงานครบวงจร
ครอบคลุมทังธุ
้ รกิจต้ นน ้า (Up-stream) ได้ แก่ ธุรกิจถ่านหินและพลังงานทางเลือกอื่นๆ ธุรกิจกลางน ้า (Mid-stream) ได้ แก่
ธุรกิจการขนส่งและการตลาด รวมถึงธุรกิจปลายน ้า (Down-stream) ได้ แก่ ธุรกิจไฟฟ้าทังจากเชื
้
้อเพลิงพื ้นฐานและ
พลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้ องการด้ านพลังงาน และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
เป็ นผู้นาด้ านพลังงานแห่งเอเชียที่มงุ่ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยัง่ ยืน ตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพื่อส่งมอบ
พลังงานที่มนั่ คงและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมแก่ผ้ บู ริ โภค
ธุรกิจต้ นนา้ (Up-Stream)
 ธุรกิจถ่ านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดาเนินการมานานกว่า 30 ปี มีฐานการผลิตอยูท่ ี่
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ถ่านหินที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายไปยังลูกค้ าภาคอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ ถา่ นหินเป็ นเชื ้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
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 ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจสารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติจากชันหิ
้ นดินดาน ปั จจุบนั มีฐาน
การผลิตอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา
โดยก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จะถูกรวบรวมผ่านเครื อข่ายขนส่งก๊ าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่และรายย่อยต่อไป
ธุรกิจกลางนา้ (Mid-Stream)
 ธุรกิจซือ้ ขายถ่ านหิน (Coal Trading) ธุรกิจจัดหาถ่านหิน เพือ่ ตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการใช้ ถา่ นหินที่มี
คุณภาพหลากหลาย ผ่านเครื อข่ายขนส่งถ่านหินทังทางบกและทางน
้
้าของบริ ษัทฯ เช่น ท่าเทียบเรื อน ้าลึกใน
อินโดนีเซียที่มคี วามเหมาะสมทังในเชิ
้ งภูมิศาสตร์ ของทาเลที่ตงและความสามารถในการรองรั
ั้
บเรื อขนส่งสินค้ า
ทางทะเลขนาดใหญ่
ธุรกิจปลายนา้ (Down-Stream)
 ธุรกิจไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงพืน้ ฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้ นการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าให้ มีคณ
ุ ภาพและมัน่ คง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal
Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม (High Efficiency Low Emission:
HELE) ปั จจุบนั บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ ถา่ นหินเป็ นเชื ้อเพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทังนี
้ ้โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนร่วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ด้ วยการจาหน่ายไอน ้าและน ้าเย็นให้
ลูกค้ าบริ เวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้ วย
 ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลังงานที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อมและช่วยตอบสนองสังคมคาร์ บอนตา่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทงในญี
ั ้ ่ปนและจี
ุ่
น ซึง่ ส่วนหนึง่ อยูร่ ะหว่างขันตอนการก่
้
อสร้ าง โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะมีสดั ส่วนของ
ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้ อยละ 20 ภายในปี 2568
 ธุรกิจระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Solution) บริษัทฯ เริ่ มดาเนินธุรกิจ Smart Energy ในเดือน
สิงหาคม 2560 ในนาม “บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี” ซึง่ นับเป็ นธุรกิจใหม่ของบ้ านปูฯ ทีเ่ น้ นตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ ารายย่อยภายใต้ กลยุทธ์ “Greener & Smarter” ผ่านการบริ การวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Solar Rooftop) ปั จจุบนั มีกาลังผลิตติดตังแล้
้ วประมาณ 12 เมกะวัตต์ นอกจากนี ้
บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จีฯ ถือหุ้นร้ อยละ 25.7 ในบริ ษัท Sunseap ซึง่ เป็ นบริ ษัทชันน
้ าด้ านโซลาร์ รูฟท็อปในสิงคโปร์
จากการถือหุ้นดังกล่าวทาให้ มีกาลังผลิตติดตังจากโซลาร์
้
รูฟท็อป เพิ่มขึ ้นเป็ น 85 เมกะวัตต์ จากประเทศไทย
สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย กัมพูชา และอินเดีย
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1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ผู้นาด้ านพลังงานแห่ งเอเชีย ที่ม่ ุงมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”

พันธกิจ


มุง่ สร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนและความไว้ วางใจให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย ด้ วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม



ขับเคลือ่ นการพัฒนาและผสานนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืนทางพลังงานอย่างครบวงจรด้ วยเทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบ



เพิ่มความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร ความเป็ นเลิศในการดาเนินงาน และยึดมัน่ ในอุดมการณ์ของบ้ านปูฯ
ในการเป็ นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ เป็ นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 - ปี 2560) รวมทัง้ เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ปี 2558
o วันที่ 15 มกราคม 2558 บริ ษัท Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ได้ รับการอนุมตั ิให้ จดั ตังจากกระทรวงพาณิ
้
ชย์ของ
มณฑลซานซี (Shanxi Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,500 ล้ านหยวน และเป็ นการร่วม
ทุนในธุรกิจพลังงานระหว่าง Banpu Power Investment Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และ Shanxi Lu’an Mining
(Group) Co., Ltd. และ Gemeng International Energy Co., Ltd. โดยกลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียน เป็ นการร่วมทุนและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 1,320 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 กลุม่
บริ ษัทได้ ชาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ วจานวน 9.75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
o เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
1.20 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
(ซึง่ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70
บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับ
เครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2558
o วันที่ 9 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้ นางสมฤดี ชัยมงคล เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
แทนนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 10 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป
o วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 กลุม่ บริ ษัทซื ้อเงินลงทุนเพิ่มใน Akira Energy Limited ในสัดส่วนร้ อยละ 40 จาก
บุคคลภายนอก ที่ราคา 115 ล้ านบาท เทียบเท่ากับ 3.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การซื ้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited
ทาให้ สดั ส่วนเพิ่มจากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 100 มีผลทาให้ Akira Energy Limited เปลีย่ นสถานะจากการร่วมค้ าเป็ น
บริ ษัทย่อยของกลุม่ บริษัท
o วันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 บริษัท หงสาพาวเวอร์ จากัด (“หงสา”) ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนโดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าปากเหมืองใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ใ่ นแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โรงไฟฟ้ามีกาลังการผลิตติดตัง้ 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วย หน่วยการผลิต 3 หน่วย กาลังการผลิต
หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยการผลิตที่ 1 ตามกาหนดการ หน่วยการผลิตที่ 2 เริ่ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 จะเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2559
o วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) และแผนการเข้ าจดทะเบียนของบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (“BPP”) (“แผนการเข้ าจด
ทะเบียนฯ”) จานวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกจะมีสดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเพิ่มทุน และบริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นทีม่ ีอานาจควบคุมใน BPP ในสัดส่วนที่ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 65 ของ
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ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิม่ ทุน การเสนอขายหุ้นภายใต้ แผนการเข้ าจดทะเบียนฯ
(Dilution) ต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ ใน BPP

ข้ างต้ นจะส่งผลกระทบ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 BPP ได้ ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น (ในจานวนดังกล่าว BPP จะเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (pre-emptive
rights)) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของ BPP ทีจ่ ะออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ BPP มี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชนเป็ นครัง้ แรก IPO เพื่อ (ก) การชาระคืนเงิน
กู้ยืม (ข) การลงทุนขยายธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศ และ (ค) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
o วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไร
สะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 2,581,878,550 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน 1,290.94 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 25 กันยายน 2558
o วันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริ ษัท Banpu Coal LLC (“BLLC”) เป็ นบริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 จด
ทะเบียนในประเทศมองโกเลีย ได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมทะเบียนการค้ าและธุรกิจ ประเทศมองโกเลีย และได้
ชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว ทังนี
้ ้บริ ษัท BLLC มิได้ ดาเนินธุรกิจธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และธุรกิจใดๆ มานานหลายปี แล้ ว
ดังนันการเลิ
้
กบริ ษัทดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ แต่ประการใด
o กลุม่ บริ ษัทเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน PT. Indo Tambangraya Mekah Tbk ("ITM") ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ
บริ ษัทฯ จากร้ อยละ 65.00 เป็ นร้ อยละ 65.14
o ในระหว่างปี 2558 กลุม่ บริ ษัทได้ ทาสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตังบริ
้ ษัท บีพีพีอาร์ จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 75
ของทุนจดทะเบียน โดยมีมลู ค่าตามราคาทุนจานวน 2,078 เหรี ยญสหรัฐ
o ในระหว่างปี 2558 กลุม่ บริ ษัทได้ ซื ้อเงินลงทุนใน Hokkaido Solar Estate จากบุคคลภายนอกเป็ นจานวนเงิน 1.67
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้ า
o วันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันของ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ซึง่ อันดับเครดิตสะท้ อนถึงความเป็ นผู้นาของบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมถ่านหินในแถบเอเชียแปซิฟิกตลอดจนความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้ า สภาพคล่อง
ทางการเงินที่ดี ตลอดจนรายได้ เงินปั นผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงแผนการนาบริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความสาเร็ จในการลดภาระ
หนี ้ของบริ ษัทด้ วย ในขณะที่ภาวะอุปทานส่วนเกินในอุตสาหกรรมถ่านหินทาให้ ความต้ องการใช้ ถา่ นหินทัว่ โลกชะลอ
ตัวลงโดยเฉพาะในประเทศจีนซึง่ เป็ นผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ที่สดุ ในโลก ตลอดจนมาตรการทีเ่ ข้ มงวดของประเทศต่างๆ
ที่จะกาหนดใช้ เพื่อลดก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่ออันดับเครดิตของบริษัทฯ
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ปี 2559
o เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
1.00 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.50 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.50 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึ่งผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้
รับเครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
o ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ (Board of Commissioners) ของ PT. Indo Tambangraya Megak Tbk. (ITM)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย คณะอนุก รรมการมี ม ติ อ นุมัติ ให้ ซื อ้ หุ้น คื น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียดังนี ้
ก) ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สาหรับหุ้นทุนซื ้อคืนจานวน 112,992,500
หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นไม่เกินจานวน 1.36 ล้ านล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย และ
ข) ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สาหรับหุ้นทุนซื ้อคืนจานวน 89,678,400 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นไม่เกินจานวน 1.19 ล้ านล้ านรูเปี ยห์อินโดนีเซีย
บริ ษัท ITM ดาเนินการซื ้อหุ้นคืนจานวน 33,369,100 หุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 0.26 ล้ านล้ านรู เปี ยห์อินโดนีเซีย หรื อ
เทียบเท่ากับ 19.21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง่ ทาให้ สดั ส่วนการลงทุน
ของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 65.14 เป็ นร้ อยละ 68.09
o วันที่ 2 มีนาคม 2559 บริ ษัท หงสาพาวเวอร์ จากัด (หงสา) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนโดยบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในขณะนัน)
้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ได้ เริ่ ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับหน่วยการผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 3 เป็ นไปตามกาหนดการ และเป็ นการเริ่ มดาเนินการเชิง
พาณิชย์อย่างสมบูรณ์ของโรงไฟฟ้าหงสาทัง้ 3 หน่วยการผลิต ซึง่ โรงไฟฟ้ามีกาลังการผลิตติดตัง้ 1,878 เมกะวัตต์
ประกอบด้ วย หน่วยการผลิต 3 หน่วย กาลังการผลิตหน่วยละ 626 เมกะวัตต์
o วันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (“ที่ประชุม
สามัญ”) พิจารณาอนุมตั ดิ งั นี ้
1.) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็ นจานวน
2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริษัทจานวน
823,026,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
2.) การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 3 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ BANPUW3) จานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ดังกล่าว
เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
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3.) การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็ นจานวน
5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่จานวน 2,581,878,550 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่ม
ทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริ ษัทจะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Right
Offering)
o วันที่ 11 มีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับทราบการลาออกของนายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
และนายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยการ
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ มีผลตังแต่
้ หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป ซึง่ เป็ นตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดีของบริ ษัทฯ ที่กาหนดให้ กรรมการเกษี ยณเมื่ออายุครบ 72 ปี บริ บรู ณ์
o วันที่ 19 เมษายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ นาเสนอพัฒนาการของแผนกลยุทธ์ และการลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ โดยทีบ่ ริ ษัท
ยังคงเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่อง แผนกลยุทธ์ที่ได้ พฒ
ั นาเพิ่มเติมให้
ความสาคัญมากขึ ้นกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม และการ
สร้ างความเชื่อมโยงของระบบห่วงโซ่อปุ ทานพลังงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนงานดังกล่าว ธุรกิจไฟฟ้าของบริ ษัทฯ จะ
ยังคงเน้ นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซที่ต่า (High-efficiency, lowemissions : HELE) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปด้ วยกัน นอกจากนี ้ธุรกิจใหม่ที่บริ ษัทฯ ให้
ความสนใจในการศึกษาลงทุนจะครอบคลุมถึงธุรกิจก๊ าซธรรมชาติต้นน ้าที่ใช้ เทคโนโลยีสารวจและขุดเจาะแบบ
unconventional รวมถึงธุรกิจที่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานพลังงานและนวัตกรรมของเทคโนโลยี
พลังงานอื่นๆ ด้ วย
การลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาตินนั ้ บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนด้ วยการถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
29.4 ในสินทรัพย์ Chaffee Corners Joint Exploration Agreement (JEA) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตก๊ าซที่มีต้นทุนการผลิตต่า มีแหล่ง
ผลิตอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่ง Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา มูลค่าการ
ลงทุนจานวน 109.53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ อนึง่ แหล่ง Marcellus เป็ นแหล่งก๊ าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กาและ
มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับต้ นๆ ของทัว่ โลกด้ วยเช่นกัน ส่วนสินทรัพย์ Chaffee Corners JEA นันมี
้ ปริ มาณสารองก๊ าซ
ธรรมชาติ “P1” จานวน 156 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ
o วันที่ 19 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ก) ให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,404,904,790
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็ นการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายจานวน 823,026,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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ข)

ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม จ านวน
2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 2 หุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 5 บาท
หุ้นสามัญจานวนไม่เกิ น 1,290,939,275 หุ้น จะถูกจัดสรรโดยการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญ
(BANPU-W3) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเสนอขายโดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย โดยมีราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในราคา 5 บาทต่อหุ้น

บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นสาหรั บหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,290,939,725 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering)
รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 6,454.7 ล้ านบาท และบริ ษัทดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่
7 มิถนุ ายน 2559 มีผลทาให้ ทนุ ที่ชาระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 3,872,817,825 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
ต่อหุ้น)
o วันที่ 28 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ และแต่งตังนายรั
้
ตน์ พานิชพันธ์ เป็ นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 28 เมษายน 2559
เป็ นต้ นไป
o วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จานวน 823,026,240 บาท จากทุน
จดทะเบียนจานวน 3,404,904,790 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ทีย่ งั ไม่ได้ จาหน่าย จานวน 823,026,240 หุ้น ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จานวน 2,581,878,550 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 2,581,878,550 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
5,163,757,100 บาท ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
o วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 บริ ษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท
ได้ ทาสัญญาเพื่อครอบครองสิทธิในการซื ้อหุ้นในอนาคตในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจานวน 4 โครงการในมณฑลซานตง ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังหมด
้
78.5 เมกะวัตต์
การซื ้อหุ้นภายใต้ สญ
ั ญานี ้จะกระทาบนเงื่อนไขที่โครงการโรงไฟฟ้าทังหมดได้
้
ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์และเริ่ มจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้ าสูเ่ ครื อข่ายสายส่งเรี ยบร้ อยแล้ ว
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการทัง้ 4 ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานตง มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังหมด
้
90 เมกะวัตต์
ได้ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ตามกาหนดการแล้ วจานวน 3 โครงการ รวมเป็ น 70 เมกะวัตต์ ดังนี ้
1) โครงการ Jinshan ขนาด 30 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ วันที่ 29 เมษายน 2559
2) โครงการ Huineng โครงการที่ 1 ขนาด 10 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ วันที่ 29 เมษายน 2559
และโครงการที่ 2 ขนาด 10 เมกะวัตต์ เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2559
3) โครงการ Haoyuan ขนาด 20 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
โครงการที่ 4 คือ โครงการ Hui’en ขนาด 20 เมกะวัตต์ เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559
o วันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) มีระยะเวลาในการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ กาหนดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญใน
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วันที่ 5 กันยายน 2559, วันที่ 2 ธันวาคม 2559, วันที่ 3 มีนาคม 2560, และวันที่ 5 มิถนุ ายน 2560 โดยมีราคาใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในราคา 5 บาทต่อหุ้น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) ได้ มกี ารใช้ สทิ ธิครัง้ แรกจานวน
993,887,223 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.99 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ออกและเสนอขาย มูลค่ารวมทัง้
สิ ้นจานวน 4,969.44 ล้ านบาท ส่งผลให้ ทนุ ที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทเพิม่ ขึ ้นจานวน 993.89 ล้ านบาท และ
บริ ษัทดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มีผลทาให้ ทนุ ที่ชาระแล้ วของ
บริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 4,866,705,048 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 จานวนการใช้ สทิ ธิในครัง้ ที่ 2 จานวน 70,464,974 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
5.46 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ได้ ออกและเสนอขาย เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นจานวน 352.32 ล้ านบาท เมื่อรวม
การใช้ สทิ ธิทงั ้ 2 ครัง้ มีผลทาให้ จานวนการใช้ สทิ ธิคิดเป็ นร้ อยละ 82.45 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
หรื อ
1,064,352,197 หน่วย ส่งผลให้ ทนุ ที่ออกและชาระแล้ วของบริษัทเพิ่มขึ ้นจานวน 70.46 ล้ านบาท และบริ ษัท
ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 มีผลทาให้ ทนุ ที่ชาระแล้ วของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้นเป็ น 4,937,170,022 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
o วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไร
สะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สาหรับหุ้นจานวน
4,866,705,048 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 1,216.64 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนามารวม
คานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 23
กันยายน 2559
o เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ทาการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นวันแรก โดยออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชน จานวน 648,492,500 หุ้น ด้ วยราคา
เสนอขายที่ 21 บาทต่อหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 195,072,871 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัททีม่ ีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้น และหุ้นสามัญจานวน 453,419,629 หุ้น เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
หลังจากการเสนอขายหุ้นแล้ วบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้ อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 78.71
o วันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" หรื อ "คงที่" ซึง่ อันดับเครดิตสะท้ อนถึงความ
เป็ นผู้นาของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้ าและแหล่ง
ถ่านหิน ความยืดหยุน่ ทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นหลังการนาบริ ษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และรายได้ เงินปั นผลที่
แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า
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ปี 2560
o เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บริษัท Banpu North America Corporation (“BNAC”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อ
สิทธิการได้ รับผลประโยชน์ในสัดส่วนร้ อยละ 10.24 ในแหล่งก๊ าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Northeast Pennsylvania Corner shale gas portfolio ‘NEPA CORNERS-I’) โดยมีมลู ค่าการลงทุนจานวน 63
ล้ านเหรียญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 2,230 ล้ านบาท
และวันที่ 16 มีนาคม 2560 บริ ษัท BNAC ได้ ลงทุนเพิ่มในแหล่งก๊ าซธรรมชาติ Marcellus Shale นี ้ (NEPA CORNERS-II)
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 12.8 โดยมีมลู ค่าการลงทุนเพิม่ จานวน 15.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 568 ล้ านบาท ซึง่
รายละเอียดของแหล่งดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริ ษัทลงทุนทัง้ 2 ครัง้ นี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลประโยชน์ในแหล่งก๊ าซธรรมชาติ
NEPA I และ II ดังนี ้
- ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 166 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ จากการประเมินโดย
บริ ษัทที่ปรึกษา
- ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติคดิ ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 22.5 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดยปริมาณการผลิต
ที่คิดเป็ นรายได้ สทุ ธิเท่ากับ 18.75 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน จานวนหลุมเจาะมากกว่า 170 หลุมเจาะ บนเนื ้อที่
ประมาณ 10,000 เอเคอร์ ในบริ เวณ Marcellus Shale
o เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 บริ ษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ได้ เข้ าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ภายใต้ โครงสร้ างการ
ลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม จานวน 2 โครงการ
ได้ แก่ โครงการชิราคาวะ จังหวัดมิยะงิ กาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และโครงการคุโรคาวะ จังหวัดฟุกุชิมะ กาลัง
การผลิต 18.9 เมกะวัตต์
o เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
นามารวมคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึ่งผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน
2560
o เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ รายงาน
ความคืบหน้ าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กาลังการผลิต 50 เมกะ
วัตต์ ได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์และโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว จึงทาให้ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังหมด
้
140 เมกะวัตต์
o เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จากัด (“BRE”) เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) (“BPP”) ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 ได้ จาหน่ายเงินลงทุนร้ อยละ 100 ของบริ ษัท ไทยโซล่าร์ คอนซัล
แตนท์ จากัด ให้ แก่ผ้ พู ฒ
ั นาโครงการรายหนึง่ โดยมีมลู ค่าการซื ้อขาย 10 ล้ านบาท
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o เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) มีการใช้ สทิ ธิในครัง้ ที่ 3 จานวน
123,464,191 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.56 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ได้ ออกและเสนอขาย เป็ นมูลค่า
617.32 ล้ านบาท เมื่อรวมการใช้ สทิ ธิทงั ้ 3 ครัง้ มีผลทาให้ จานวนการใช้ สทิ ธิคดิ เป็ นร้ อยละ 92.01 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงหมด
ั้
หรื อ 1,187,816,388 หน่วย ส่งผลให้ ทนุ ที่ออกและชาระแล้ วของบริษัทเพิ่มขึ ้นจานวน 123.46
ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผลทาให้ ทนุ ที่
ชาระแล้ วของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,060,634,213 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
o วันที่ 30 มีนาคม 2560 บริ ษัท BPP ได้ ลงนามในสัญญาเพื่อสิทธิในการลงทุน ในสัดส่วนร้ อยละ 100 เพื่อพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu ขนาด 10 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชน
จีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 60 ล้ านหยวน
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริ ษัท BPP ได้ รายงานความคืบหน้ าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu มี
กาลังการผลิต เพิ่มขึน้ เป็ นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ และได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการเชิ งพาณิ ชย์ แล้ ว จึงทาให้ โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังหมด
้
152.09 เมกะวัตต์ ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โรงไฟฟ้า Huineng ขนาด 21.50 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559
โรงไฟฟ้า Jinshan ขนาด 28.95 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2559
โรงไฟฟ้า Haoyuan ขนาด 20.00 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2559
โรงไฟฟ้า Hui’en ขนาด 19.70 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560
โรงไฟฟ้า Deyuan ขนาด 51.64 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
โรงไฟฟ้า Xingyu ขนาด 10.30 เมกะวัตต์ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560

o เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุน
สารอง โดยการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิและมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน จึงได้
จัดสรรเงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้น จานวน 72,731,610 บาท ทังนี
้ ้เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ห้ าของกาไรสุทธิประจาปี
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,500,000 บาท จากเดิม
5,163,757,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,165,257,100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) โดยการ
ออกหุ้นเพิ่มทุนจานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังการปรับสิทธิการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิจากเดิม 1 อัตราการใช้ สทิ ธิ ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้ สทิ ธิ 5 บาทต่อหุ้น เป็ นอัตราใหม่ 1.0145 อัตราการใช้ สทิ ธิ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้ สทิ ธิ 4.93 บาทต่อหุ้น และบริ ษัทจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
o เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทจานวน 10,000 ล้ านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน และชาระคืนเงินต้ นทังหมดในวั
้
นครบกาหนด อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อปี ครบ
กาหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน 2570
o เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริ ษัท Zouping Peak CHP Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70 ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายสินทรัพย์กบั บริ ษัท Xiwang Group Co., Ltd.
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ซึง่ เป็ นผู้ร่วมทุนเดิม เพื่อการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วม ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็ นเงิน
ลงทุนทังสิ
้ ้นจานวน 220 ล้ านหยวน หรื อเทียบเท่าประมาณ 1,104 ล้ านบาท โดยการลงทุนครัง้ นี ้เพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้า 25
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน ้าจานวน 220 ตันต่อชัว่ โมง ทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ โรงไฟฟ้าโจวผิง เพิม่ เป็ น 125
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน ้าเป็ น 670 ตันต่อชัว่ โมง
o เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัท BNAC ได้ เข้ าซื ้อสัดส่วนผลประโยชน์เพื่อร่วมลงทุนในบริ เวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
แหล่งก๊ าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NEPA CORNERS-III) โดยมีมลู ค่าการ
ลงทุนจานวน 16.25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 565 ล้ านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ ผลประโยชน์ที่สาคัญดังนี ้
- ผลประโยชน์ในหลุมผลิตจานวน 34 หลุม
- ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติ คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 6 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
- ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 33 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ
- ครอบคลุมพื ้นที่การผลิตก๊ าซธรรมชาติเกือบ 1,000 เอเคอร์ ในบริ เวณ Marcellus Shale
o เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) มีการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายจานวน
99,992,461 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.75 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ได้ ออกและเสนอขาย เป็ นมูลค่า
500.38 ล้ านบาท เมื่อรวมการใช้ สทิ ธิทงั ้ 4 ครัง้ มีผลทาให้ จานวนการใช้ สทิ ธิคดิ เป็ นร้ อยละ 99.76 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงหมด
ั้
หรื อ 1,287,808,849 หน่วย โดยจานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรเพื่อการใช้ สทิ ธิครัง้ นี ้ 101,291,302 หุ้น
และบริ ษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 มีผลทาให้ ทนุ ที่ชาระแล้ วของ
บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,161,925,515 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
o เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริ ษัท BPP ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ รายงานความคืบหน้ าการลงทุนและ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริ ษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”)
ภายใต้ โครงสร้ างการลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปนุ่ โดยเข้ าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 เพื่อพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการฮิโรชิมา่ จังหวัดฮิโรชิมา่ กาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ และโครงการเคเซนนุมะ จังหวัดมิยางิ กาลังการผลิต 20 เมกะวัตต์
และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัท BRS ได้ เข้ าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 เพื่อพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ เติมจานวน 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการยามางาตะ ไออีเดะ กาลังการผลิตขนาด
200 เมกะวัตต์ และได้ รับสิทธิในการลงทุนเพิม่ เติมร้ อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้ าง และอีกร้ อยละ 15 เมื่อ
โครงการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ จึงทาให้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนรวม
ุ่
ทังสิ
้ ้น 13 โครงการ มีกาลังผลิตรวม 358.4 เมกะวัตต์ เป็ นกาลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริ ษัท BPP ลงทุนจานวน 233.3 เม
กะวัตต์
o เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ จดั ตัง้ บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด (“BPIN”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทีม่ ีสดั ส่วนการ
ถือหุ้นร้ อยละ 100 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจผู้ให้ บริ การด้ านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
แบบครบวงจรด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทังนี
้ ้ BPIN จะเป็ นหน่วยธุรกิจที่สาคัญสาหรับกลุม่ บ้ านปูในการขยายการลงทุนไปยัง
ส่วนปลายน ้าของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทีใ่ ช้ เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นการต่อยอดธุรกิจให้ แก่
บริ ษัทฯ เพื่อพัฒนาสูก่ ารเป็ นบริ ษัทพลังงานอย่างเต็มรูปแบบตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
o วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไร
สะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สาหรับหุ้นจานวน
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5,161,925,515 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 1,548.58 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนามารวม
คานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 29
กันยายน 2560
o เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด (“BPIN”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญา
ซื ้อขายผ่านบริ ษัทย่อย BPIN Investment Co., Ltd. (“BPINI”) เพื่อทาการเข้ าซื ้อหุ้นจานวนร้ อยละ 25.70 โดยเป็ นหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ออกใหม่ในบริ ษัท Sunseap Group Pte Ltd. (“Sunseap”) ซึง่ เป็ นผู้นาด้ านการให้ บริ การพลังงานสะอาดแบบครบวงจร
ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสิงคโปร์ การลงทุนครัง้ นี ้มีมลู ค่าประมาณ 75 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (หรื อเทียบเท่าประมาณ 55.7 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,860 ล้ านบาท) ภายหลังการซื ้อหุ้นลุลว่ งแล้ วจะมีผลให้ BPIN Investment เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ
ใน Sunseap
o เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 บริ ษัท BNAC ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายเพื่อทาการเข้ าซื ้อสัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่งก๊ าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NEPA
CORNERS-IIII) โดยในครัง้ นี ้เป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนและเป็ นผู้ดาเนินการผลิต ทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนจานวน 210 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 7,000 ล้ านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ ผลประโยชน์ที่สาคัญดังนี ้
- ผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจานวนหลุมทังหมด
้ 112 หลุม
- ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติ คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 100 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
- ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 414 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ
- ครอบคลุมพื ้นที่การผลิตก๊ าซธรรมชาติประมาณ 32,350 เอเคอร์ ในบริ เวณ Marcellus Shale
o เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัท PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 68.09 ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อหุ้นเพือ่ ครอบครองหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70 ในเหมืองถ่านหิน
PT Tepian Indah Sukses (“TIS”) ซึง่ ถือสิทธิการทาเหมืองถ่านหินประเภท Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mining
Business License (ใบอนุญาตธุรกิจการทาเหมือง) โดยมีมลู ค่าการลงทุนจานวน 9.5 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่า
ประมาณ 314 ล้ านบาท เหมืองถ่านหิน TIS ได้ ระบุปริ มาณสารองถ่านหินจานวน 4.7 ล้ านตัน (ตามสัดส่วนร้ อยละ 100) โดย
เป็ นการประเมินตามหลักเกณฑ์ The Joint Ore Reserve Committee (JORC) มีเนื ้อที่สมั ปทานจานวน 2,065 เฮคตาร์ ตังอยู
้ ่
ในเขตตะวันออกของกาลิมนั ตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถ่านหินจัดเป็ นประเภทคุณภาพดีด้วยค่าความร้ อนประมาณ 6,400
กิโลแคลอรี ตอ่ กิโลกรัม ปริมาณการผลิตคาดการณ์ไว้ ที่ 2 ล้ านตันต่อปี โดยเริ่มผลิตในปี 2562
o เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 บริ ษัท BNAC ได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายเพื่อทาการเข้ าซื ้อสัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่งก๊ าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา (NEPA
CORNERS-V) โดยในครัง้ นี ้เป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนและเป็ นผู้ดาเนินการผลิต ที่มีมลู ค่าการลงทุนจานวน 105 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าประมาณ 3,500 ล้ านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ ผลประโยชน์ที่สาคัญดังนี ้
- ผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 88 ของจานวนหลุมทังหมด
้ 35 หลุม
- ปริ มาณการผลิตก๊ าซธรรมชาติ คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 52 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
- ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 292 พันล้ านลูกบาศก์ฟตุ
- ครอบคลุมพื ้นที่การผลิตก๊ าซธรรมชาติประมาณ 6,700 เอเคอร์ ในบริเวณ Marcellus Shale
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o วันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท ทริสเรทติ ้ง จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ด้ วยแนวโน้ มอันดับเครดิต "Stable" หรื อ "คงที่" ซึง่ อันดับเครดิตสะท้ อนถึงความ
เป็ นผู้นาของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้ าและแหล่ง
ถ่านหิน และรายได้ เงินปั นผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า
o เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.35 บาท จึงเสนอให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกาไรทีไ่ ด้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
นามารวมคานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน
2561
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาเนินธุรกิจหลักที่สาคัญ คือ ธุรกิจถ่านหิน (Coal
Business) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานอื่น (Renewable and Other Energy
Business) รายละเอียดดังนี ้

ธุรกิจถ่ านหิน

ธุรกิจไฟฟ้ า

ธุรกิจอื่น

ธุรกิจถ่ านหิน (Coal Business) ประกอบด้ วยบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1)

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

พลังงาน

2)

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

3)

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

ศึกษาการลงทุน

4)

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

5)

บริ ษัท บ้ านปู โคลเซลล์ จากัด

ค้ าถ่านหิน

6)

Banpu Coal Investment Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

7)

Banpu Singapore Pte. Ltd.

ค้ าถ่านหิน

8)

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน
ต่างประเทศ

9)

Hebi Zhong Tai Mining Co. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
75.00%
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal, Inc.)
25.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
50.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
50.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Coal Investment
Co.,Ltd.)
40.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู มินเนอรัล)
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บริษัท
10) PT.Indo Tambangraya Megah Tbk

11) PT.Kitadin
12) PT.Indominco Mandiri

ลักษณะธุรกิจ
Construction, trading,
transportation,
industry, repair and
services related to coal
mining and electricity
business
ผลิตถ่านหิน, จาหน่าย และ
ให้ บริ การ ทาเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

13) PT.Jorong Barutama Greston

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

14) PT.Trubaindo Coal Mining

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

15) PT.Bharinto Ekatama

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

16) PT. ITM Indonesia

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

17) PT Tambang Raya Usaha Tama

Mining Support services

18) PT. ITM Batubara Utama

Coal mining business

19) PT. ITM Energi Utma

Energy business

20) PT. Tepian Indah Sukses

Coal mining in Indonesia

สัดส่ วนการถือหุ้น
68.09%
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)

99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk
0.01%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.00%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
1.00%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin)
99.99%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
70.00%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
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บริษัท
21) BMS Coal Sales Pte. Ltd.

ลักษณะธุรกิจ
Coal trading including coal
agent and coal blending

22) Hunnu Coal Pty Limited

Coal mining and trading

23) Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Coal trading

24) BP Overseas Development Company

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

Limited
25) Asian American Coal, Inc.
26) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
27) Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
28) Phu Fai Mining Company Limited
29) Banpu Australia Co. Pty. Ltd.
30) Banpu Australia Resources Pty. Ltd.
31) Centennial Coal Company Limited
32) Centennial Inglenook Pty Limited
33) Centennial Coal Sales & Marketing

Pty Limited
34) Centennial Northern Coal Services Pty
Limited
35) Centennial Airly Pty Limited
36) Berrima Coal Pty Limited
37) Centennial Angus Place Pty Limited
38) Centennial Coal Infrastructure Pty

Limited
39) Centennial Fassifern Pty Limited
40) Centennial Northern Mining Services

Pty Limited
41) Centennial Mandalong Pty Limited
42) Centennial Mannering Pty Limited

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))

100.00%
(ถือหุ้นโดย BP Overseas Development
Company Limited)
100.00%
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal, Inc.)
45.00%
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal Inc.)
37.50%
Mining Concession
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
100.00%
Investment in coal mining in
(ถือหุ้นโดย Banpu Singapore Pte.,Ltd.)
Australia
100.00%
Investment in coal mining
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Pty. Ltd.)
100.00%
Coal Mining and Marketing
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Pty. Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Coal Marketing
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Employer Company for
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
Newstan Washery
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Dormant
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Coal exporting logistics
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
and infrastructure
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Employer Company for
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
Newstan
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
Coal Mining
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
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บริษัท

44) Centennial Myuna Pty Limited

ลักษณะธุรกิจ
Coal Mining
(now Dormant)
Coal Mining

45) Centennial Newstan Pty Limited

Coal Mining

46) Centennial Springvale Holding Pty

Coal Mining

Limited
47) Charbon Coal Pty Limited

Coal Mining

48) Ivanhoe Coal Pty Limited

Coal Mining

49) Coalex Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

50) Centennial Clarence Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

51) Hartley Valley Coal Company Pty

Dormant

43) Centennial Munmorah Pty Limited

Limited
52) Powercoal Employee Entitlements

Employee Trust Company
Company Pty Limited
Ex Powercoal
53) Centennial Drilling Services Pty Limited Drilling Services
54) Powercoal Pty Limited

Dormant Holding company

55) Elcom Collieries Pty Limited

Dormant

56) Huntley Colliery Pty Limited

Dormant

57) Mandalong Pastoral Management Pty

Dormant

Limited
58) Collieries Superannuation Pty Limited

Superannuation Company
(Dormant)
59) Powercoal Superannuation Pty Limited Superannuation Company
(Dormant)
60) Centennial Springvale Pty Limited
Coal Mining
61) Springvale Coal Pty Limited

Coal Mining

62) Boulder Mining Pty Limited

Coal Mining

63) Springvale Coal Sales Pty Limited

Coal Marketing

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Fassifern Pty
Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale
Holding Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale Pty
Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale
Holdings Pty Limited)
50.00%
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale
Holdings Pty Limited)
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

64) Clarence Coal Investments Pty Limited Coal Mining - Clarence JV

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Co. Pty
Limited)
16.66%
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
99.99%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC)

65) Clarence Colliery Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

66) Clarence Coal Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

67) AFE Investments Pty Limited

Mining Investment

68) Port Kembla Coal Terminal Limited

Ship loading Coal Port

69) Hunnu Investment Pte. Ltd.

Foreign Trade

70) Hunnu Resources LLC

Foreign Trade

71) Munkh Sumber Uul LLC

Foreign Trade

72) Golden Gobi Mining LLC

75) Hunnu Power LLC

Foreign Trade, Minerals
exploration
Foreign Trade, Minerals
exploration
Foreign Trade, Minerals
exploration, Minerals mining
Foreign Trade

76) Borganchan LLC

Foreign Trade

77) Munkhnoyon Suvraga LLC

Foreign Trade, Minerals
mining, Tourism and
Construction
Foreign Trade, Minerals
100.00%
exploration, Minerals mining (ถือหุ้นโดย Hunnu Investment Pte. Ltd.)
Foreign Trade, Minerals
100.00%
exploration
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC)
Foreign Trade, Minerals
80.00%
exploration, Minerals mining
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC)

73) Great East Minerals LLC
74) Bilegt Khairkhan Uul LLC

78) Hunnu Altai LLC
79) Hunnu Altai Minerals LLC
80) Hunnu Gobi Altai LLC

ธุรกิจไฟฟ้ า (Power Business) ประกอบด้ วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท
81) บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด(มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

82) บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

สัดส่ วนการถือหุ้น
78.64%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
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บริษัท
83) บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จากัด
84) บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จากัด
85) Banpu Power International Ltd.
86) Banpu Power Investment Co., Ltd.
87) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co.,

Ltd
88) Banpu Investment (China) Co., Ltd.
89) Zouping Peak Pte. Ltd.
90) Pan-Western Energy corporation LLC
91) BPP Renewable Investment (China)

Co., Ltd.
92) Macao Deyuan Energy-Saving &

Environmental Protection Technology
Co., Ltd

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
(ถือหุ้นโดย Banpu Power
International Ltd. )
100.00%
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
(ถื
อ
หุ
้
น
โดย
Banpu
Power Investment
ไฟฟ้าและไอน ้า
Co., Ltd. )
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ถือหุ้นโดย BPP Renewable Energy Co.,
Ltd)
100.00%
Environmental Protection
(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Energy
Technology development
Co., Ltd)
70.00%
(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.)

93) Zouping Peak CHP Co., Ltd.

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน ้า

94) Banpu Power Trading (Shandong)

Power trading

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

Power trading

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

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

Ltd.
96) Tangshan Banpu Heat and Power

Co., Ltd.

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน ้า

87.92%
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy
corporation LLC)
12.08%
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment (China)
Co., Ltd.)
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

97) PT. ITM Banpu Power

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

98) บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

99) Hongsa Power Company Limited

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

100) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

101) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

102) Weifang Tian’en Jinshan

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

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

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

Ltd.
105) Jiaxing Deyuan Energy-Saving

Technology Co., Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

สัดส่ วนการถือหุ้น
70.00%
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
30.00%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ )
50.00%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์
จากัด)
40.00%
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
30.00%
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)

ธุรกิจอื่น (New Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท
106) บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วสิ เซส

จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

107) บริ ษัท บีโอจี จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

108) บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

Investment in oil and gas
business
110) บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอรวิสเซส (ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
แลนด์) จากัด
ทดแทน
109) Banpu North America Corporation

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))
99.99%
(ถือหุ้นโดย บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บีโอจี)
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง
เซอร์ วสิ เซส)
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บริษัท
111) บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง

จากัด
112) Banpu Energy Services Japan

Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน
Consultancy services to
the operator of power
generation in Japan

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง
เซอร์ วสิ เซส)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์)
75.00%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์)
75.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส(ไทยแลนด์))

113) Aura Land Development Pte. Ltd.

Investment in property for
solar energy business

114) บริ ษัท บีพีพีอาร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจบริ การให้
คาปรึกษา แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ผลิตไฟฟ้า

115) Hokkaido Solar Estate

Land owner of Solar project

116) Aizu Land Solar GK

Land owner of Solar project

117) BPPR Japan Co., Ltd.

Consultancy services to
the operator of power
generation in Japan

118) Banpu Renewable Singapore Ptd. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

119) Aizu Energy Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

120) Akira Energy Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

121) PT. Gas Emas

Fuel Distributor for Mining
Business

122) Akira Energy (South) Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
75.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้ านปู รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี)
75.00%
(ถือหุ้นโดย PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited)

123) BPIN Investment Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

(ถือหุ้นโดย บจก.อินฟิ เนอร์ จี)

124) บริ ษัท เออร์ เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

125) Sunseap Group Pte. Ltd.

Investment in renewable
energy business

60.00%
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้ านปู เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์)
100.00%
(ถือหุ้นโดย Aura Land Development
Pte. Ltd)
100.00%
(ถือหุ้นโดย บจก.บีพีพีอาร์ )

100.00%

22.50%
(ถือหุ้นโดย บจก.อินฟิ เนอร์ จี)
28.86%
(ถือหุ้นโดย BPIN Investment Co., Ltd)
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o นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุม่
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ครอบคลุมตังแต่
้ ธุรกิจจัดหาพลังงานต้ นน ้า ธุรกิจ
ให้ บริ การขนส่งพลังงานกลางน ้า และธุรกิจผลิตและบริ การพลังงานปลายน ้า โดยมีความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาด้ านพลังงาน
แห่งเอเชียทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยัง่ ยืน ตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพื่อส่งมอบพลังงานที่มนั่ คงและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมให้ แก่ทกุ คนในภูมิภาค
ธุรกิจต้ นนา้
(Up-stream)

 ธุรกิจถ่ านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ที่ดาเนินการมานานกว่า 30 ปี มีฐาน
การผลิตอยูท่ ี่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ถ่านหินที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายไป
ยังลูกค้ าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
 ธุ ร กิ จ ก๊ าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ จ ากชัน้
หินดินดาน ปั จจุบันมีฐานการผลิตอยู่ที่สหรั ฐอเมริ กา โดยก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จะถูก
รวบรวมผ่านเครื อข่ายขนส่งก๊ าซธรรมชาติภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อ
จาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่และรายย่อยต่อไป

ธุรกิจกลางนา้
(Mid-stream)

ธุรกิจปลายนา้
(Down-stream)

 ธุ รกิ จ ซื อ้ ขายถ่ า นหิน (Coal Trading) ธุรกิ จจัดหาถ่านหิน เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ าที่
ต้ องการใช้ ถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพหลากหลาย ผ่านเครื อข่ายขนส่งถ่านหินทังทางบกและทางน
้
้า
ของบริ ษัทฯ เช่น ท่าเทียบเรื อน ้าลึกในอินโดนีเซียที่มีความเหมาะสมทังในเชิ
้ งภูมิศาสตร์ ของ
ทาเลที่ตงและความสามารถในการรองรั
ั้
บเรื อขนส่งสินค้ าทางทะเลขนาดใหญ่
 ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า จากเชื อ้ เพลิ ง พื น้ ฐาน (Conventional Power Plant) ธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น การน า
นวัต กรรมทางเทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อ ส่ง เสริ ม การผลิต ไฟฟ้า ให้ มี คุณ ภาพและมั่น คง เช่น
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพสูง
และเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทังนี
้ ้โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อนร่ วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้ วยการจาหน่ายไอน ้าและน ้า
เย็นให้ ลกู ค้ าบริ เวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้ วย
 ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลังงานที่
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและช่วยตอบสนองสังคมคาร์ บอนต่า ปั จจุบันบริ ษัทฯ ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงในญี
ั ้ ่ปนและจี
ุ่
น ซึง่ ส่วนหนึง่ อยูร่ ะหว่างขันตอนการ
้
ก่อสร้ าง โดยมีเป้าหมายที่จะมีสดั ส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า
ร้ อยละ 20 ภายในปี 2568
 ธุ รกิจระบบพลังงานอัจฉริ ยะ (Smart Energy Solution) ธุรกิ จใหม่ของบริ ษัทฯ ที่เน้ น
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ารายย่อยภายใต้ กลยุทธ์ “Greener & Smarter” ผ่านการ
บริ การวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Solar Rooftop) ปั จจุบนั
ให้ บริ การลูกค้ าในไทยและสิงคโปร์
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โครงสร้ างกลุ่มบ้ านปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป)

28.86%

100.00%
99.99%

BPIN Investment
Co., Ltd

Sunseap Group
Pte. Ltd.

100.00%

22.50%

Banpu Australia
Resources Pty. Ltd.
100.00%

100.00%
BP Overseas
Development
Company Limited

100.00%
AFE Investments
Pty Limited

100.00%

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

Asian American
Coal, Inc.

45.00%

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

75.00%

100.00%

25.00%
Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Centennial Coal
Co., Ltd.

Banpu
Australia Co. Pty Ltd.

อ้ างอิงหน้ าที3่ 27
PT. Gas Emas
75.00%

99.99%
99.99%

PT. ITM Indonesia

99.99%

0.01%

99.99%

PT.Indominco
Mandiri
68.09%

100.00%
Banpu Coal Investment
Company Limited

99.99%
50.00%

50.00%

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

99.99%

PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk

100.00%
BMS Coal Sales
Pte. Ltd.
100.00%
Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd.

PT.Bharinto
Ekatama

Hunnu Coal Pty Ltd

PT.Jorong
Barutama Greston

รายละเอียดหน้4าที่ 28

1.00%

0.01%

99.99%

0.01%

99.99%
PT ITM Batubara
Utama

40.00%

0.01%

99.99%

PT Tambang Raya
Usaha Tama

100.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.

99.99%
PT.Trubaindo
Coal Mining
99.00%

0.01%

0.01%

99.99%
PT.Kitadin
99.99%

PT ITM Energi
Utama

99.99%

รายละเอียดหน้ าที่ 26

70.00%

PT Tepian Indah
Sukses
70.00%

78.64%

รายละเอียดหน้ าที่ 26

99.99%

30.00%

PT. ITM Banpu
Pow er

100.00%
Banpu North America
Corporation
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99.99%

อ้ างอิงจากหน้ าที่ 251
75.00%
Aura Land
Development
Pte. Ltd.
99.99%

99.99%

100.00%
Aizu Land Solar GK

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

100.00%
BPPR
Japan Co., Ltd.

60.00%

Hokkaido Solar
Estate

100.00%

100.00%

100.00%
Anqiu Huineng
New Energy Co., Ltd.

BPP Renew able
Investment (China)
Co., Ltd.

100.00%

30.00%
PT. ITM Banpu
Pow er *
78.64%

99.99%

40.00%
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Hongsa Pow er
Company Limited
37.50%
Phu Fai Mining
Company Limited
99.99%

100.00%

Banpu Pow er
International Limited
100.00%

Banpu Pow er
Investment Co., Ltd.

100.00%

Weif ang Tian’en Jinshan
Comprehensiv e
Energy Co., Ltd.

Macao Deyuan Energy saving
& Environmental protection
Technology Co., Ltd

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

100.00%
Banpu Renew able
Singapore Pte. Ltd.

100.00%
Anqiu City Hui’en PV
Technology Co., Ltd.

75.00%

100.00%
Jiaxing Deyuan
Technology Co., Ltd.

Aizu Energy
Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

Akira Energy
Limited

Akira Energy (South)
Limited

50.00%

100.00%

70.00%
Zouping Peak
CHP Co., Ltd.

Zouping Peak
Pte. Ltd.
100.00%

100.00%

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Banpu Pow er Trading
(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Investment
(China) Co., Ltd.

12.08%

100.00%

Note :
* PT. ITM Banpu Pow er
70.00%
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
30.00%

Banpu Pow er Trading
(Shandong) Co., Ltd.

Pan-Western Energy
Corporation LLC
87.92%

Tangshan Banpu
Heat and Pow er
Co., Ltd.

30.00%
Shanxi Lu Guang
Pow er Co., Ltd.
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80.00%
Hunnu Gobi Altai LLC
100.00%
Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%
Hunnu Altai LLC
100.00%
Hunnu Altai Minerals LLC

100.00%
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Munkh Sumber Uul LLC
100.00%
Golden Gobi Mining LLC

Hunnu
Coal Pty
Ltd.

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

100.00%
Hunnu Power LLC
100.00%
Hunnu Resources LLC

100.00%
Borganchan LLC

100.00%
Munkhnoyon Suvraga LLC
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา สาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
o บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ

รายได้ จากการขาย:
1. ถ่านหินในประเทศ
2. ถ่านหินนาเข้ า
3. รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการขาย

ดาเนินการ
%
ปี 2560
โดย การถือหุ้น รายได้
ของ (ล้ านเหรียญ %
บริ ษัท สหรัฐฯ)
BP
BP
BP

100.00
100.00
100.00

97.20 99.46
0.53
0.54
97.73 100.00

ปี 2559

รายได้
(ล้ านเหรียญ
สหรัฐฯ)

ปี 2558

%

0.09
0.12
77.88 99.33
0.43
0.55
78.40 100.00

รายได้
(ล้ านเหรียญ
สหรัฐฯ)

%

0.47
0.32
146.05 99.44
0.35
0.24
146.87 100.00

o บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ดาเนินการ
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
%
โดย การถือหุ้น รายได้
รายได้
รายได้
ของ (ล้ านเหรียญ % (ล้ านเหรียญ % (ล้ านเหรียญ %
บริ ษัท สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
สหรัฐฯ)
รายได้ จากการขาย – ในประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศไทย/นาเข้ า
BP
97.20
3.38
77.97
3.45
146.52
5.92

2. ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

BMC
BPI
CMMC
Indominco
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY

3. ถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
4. รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการขาย - ในประเทศ
รายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ
Indominco
Kitadin

Bharinto

Trubaindo
Jorong

CEY
BMC
BIC
BNAC

99.99
99.99
100.00
68.09
68.08
68.09
68.09
100.00

68.09
68.09
68.08
68.09
68.09
100.00
99.99
78.64
100.00

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

86.05
111.33
19.08
51.63
17.00
469.32
78.34
929.95

2.99
3.87
0.66
1.79
0.59
16.31
2.72
32.33

54.72
107.39
19.18
46.36
14.82
379.16
25.00
724.60

2.42
4.75
0.85
2.05
0.66
16.78
1.11
32.07

41.37
6.68
0.02
150.60
21.41
24.71
17.33
343.74
22.39
774.77

1.67
0.27
0.00
6.08
0.86
1.00
0.70
13.88
0.90
31.28

638.74 22.20
67.31
2.34
183.14
6.37
411.54 14.31
26.07
0.91
413.18 14.36
169.75
5.90
36.96
1.28
1,946.69 67.67
2,876.64 100.00

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

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

204.66
3,081.30

118.37
2,377.58

51.87
2,528.45

หมายเหตุ : 1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย บริการอื่นๆ
2. บริษัทฯ มิได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของรายได้ จากการขาย ที่มสี ดั ส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าร้ อยละ 50
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. ธุรกิจถ่ านหิน (Coal Business)
ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงแข็ง โดยทัว่ ไปมีสเี ข้ มตังแต่
้ สนี ้าตาลถึงดาสนิท กระบวนการผลิตถ่านหินจะเริ่ มจากการสารวจ
หาแหล่งถ่านหินที่มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ทาการผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถ่านหิน การนาถ่านหินที่ได้ มาบด
ให้ มีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการ และกองเก็บไว้ ทเี่ หมืองเพื่อรอส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป
เหมืองถ่ านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2560 มีการผลิตรวม 22.1 ล้ านตัน ประกอบด้ วย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดาเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
68.09 ตังอยู
้ ใ่ นอาเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมนั ตัน
ตะวันออก (Bontang, East Kalimantan Province)
มีปริ มาณถ่านหินสารอง (Reserves) 70.1 ล้ านตัน
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2560 มี
ปริ มาณการผลิต 13.0 ล้ านตัน
เหมืองอินโดมินโคมีทา่ เรื อขนส่งที่สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ
20 ล้ านตันต่อปี
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดาเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining ซึง่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
68.09 ตังอยู
้ ใ่ นอาเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมนั
ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan) มี
ปริ มาณถ่านหินสารอง (Reserves) 38.1 ล้ านตัน
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2560 มี
ปริ มาณการผลิต 4.9 ล้ านตัน

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดาเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 68.09 ตังอยู
้ บ่ ริ เวณอาเภอตานาห์ลาอุท
จังหวัดกาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South
Kalimantan Province) มีปริ มาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 6.0 ล้ านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine) ปี 2560 มีปริ มาณการผลิต 0.9
ล้ านตัน
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4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดาเนินการโดย PT. Kitadin
ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 68.09 ตังอยู
้ ใ่ นอาเภอ
บอนตัง และอาเภอกูไตการ์ ตาเนอการา จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara,
East Kalimantan)
มีปริ มาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 3.2 ล้ านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine) ปี 2560 มีปริ มาณการผลิต 0.9
ล้ านตัน
5) เหมืองถ่านหินบาริ นโต (Bharinto) ดาเนินการโดย
PT.Bharinto Ekatama ซึง่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
68.08 ตังอยู
้ ใ่ นเขตรอยต่อของอาเภอบาริ โตเหนือ
จังหวัดกาลิมนั ตันกลาง (North Barito, Central
Kalimantan) กับอาเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมนั
ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มี
ปริ มาณถ่านหินสารอง (Reserves) 136.1 ล้ านตัน
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2560 มี
ปริ มาณการผลิต 2.4 ล้ านตัน

เหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
Centennial เป็ นหนึง่ ในผู้ดาเนินการเหมืองถ่านหินใต้ ดินที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในรัฐ New South Wales ประมาณร้ อยละ 40
ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในรัฐ New South Wales ใช้ ถา่ นหินที่ผลิตและจาหน่ายขึ ้นโดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในการดาเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของรัฐ New South Wales ในปี 2560 มีปริ มาณการผลิตรวม 14.7 ล้ านตัน ประกอบด้ วยเหมือง
ดังต่อไปนี ้
1) เหมือง Airly
เหมือง Airly ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
้ ่
ใกล้ เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินด้ านตะวันตกของรัฐ
New South Wales มีปริ มาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 36.6 ล้ านตัน ปี 2560 มีปริ มาณการผลิต
0.9 ล้ านตัน เหมือง Airly ใช้ เทคโนโลยีการทาเหมืองใต้
ดิน แบบ continuous miner
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2) เหมือง Angus Place
เหมือง Angus Place เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 50) และ SK Kores
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 50) โดยมี Centennial เป็ นผู้
ดาเนินงาน เหมือง Angus Place ตังอยู
้ ใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหิน
สารอง (Reserves) 55.8 ล้ านตัน ตังแต่
้ สิ ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป เหมืองได้ เข้ าสูก่ ารพักการ
ผลิต (Care & Maintenance) เพื่อนาเครื่ องจักรและ
บุคลากรมาขยายการผลิตที่เหมือง Springvale และจะ
กลับมาดาเนินการผลิตที่เหมือง Angus Place อีกครัง้
ภายหลัง
3) เหมือง Springvale
เหมือง Springvale เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 50) และ SK Kores
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 50) โดยมี Centennial เป็ นผู้
ดาเนินงาน เหมือง Springvale ตังอยู
้ ใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหิน
สารอง (Reserves) 31.6 ล้ านตัน ปี 2560 มีปริ มาณการ
ผลิต 4.0 ล้ านตัน เหมือง Springvale ใช้ เทคโนโลยีการ
ทาเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินทีใ่ ช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนสาหรับตลาดทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ และมีสายพานสาหรับขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้ า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศโดยเฉพาะ โดย
มี Lidsdale Sliding ที่ได้ รับการขยายกาลังการขนส่งแล้ วเพือ่ ให้ สามารถรองรับปริ มาณการส่งออกถ่านหินที่
เพิ่มขึ ้นต่อไป
4) เหมือง Charbon
เหมือง Charbon เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 95) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 5) ตังอยู
้ ท่ เี่ มือง Kandos ใน
เขตถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales ปี 2558
เป็ นปี สดุ ท้ ายในการดาเนินการผลิต ต่อจากนันเหมื
้ อง
Charbon ได้ เข้ าสูก่ ระบวนการฟื น้ ฟูสภาพพื ้นที่ภายหลัง
การทาเหมือง
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5) เหมือง Clarence
เหมือง Clarence เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 85) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 15) บริ หารงานโดย
Centennial เหมือง Clarence ตังอยู
้ ใ่ กล้ เมือง Lithgow
ในเขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริ มาณ
ถ่านหินสารอง (Reserves) 35.9 ล้ านตัน ปี 2560 มี
ปริ มาณการผลิต 2.6 ล้ านตัน
เหมือง Clarence เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Clarence เป็ นเหมือง
ที่เน้ นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรื อ Kembla เป็ นหลัก

6) เหมือง Mandalong
เหมือง Mandalong บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
้ ่
ใกล้ เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 81.6 ล้ านตัน ปี 2560 มีปริ มาณ
การผลิต 5.5 ล้ านตัน เหมือง Mandalong เป็ นเหมืองใต้ ดิน
แบบ Longwall Mining มีกาลังการผลิตสูง สามารถขุดชัน้
ถ่านหินความหนากว่า 5 เมตร โดยถ่านหินที่ผลิตได้ จะใช้
สาหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออกผ่าน
ท่าเรื อ Newcastle
7) เหมือง Mannering
เหมือง Mannering บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
้ ่
บนบริ เวณชันถ่
้ านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิวคาส
เซิล รัฐ New South Wales ขณะนี ้อยูใ่ นแผนของการพัก
การผลิต (Care & Maintenance)
ในปี 2556 เหมือง Mannering ได้ เริ่ มโครงการเพื่อสร้ างมูลค่า โดยให้ เหมืองใกล้ เคียงเข้ ามาช่วยดาเนินการผลิต
และส่งมอบถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ ทาให้ บริ ษัทยังสามารถเพิ่มมูลค่าของปริ มาณสารองถ่านหิน และ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย
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8) เหมือง Myuna
เหมือง Myuna ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
้ ่
บริ เวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 42.0 ล้ านตัน ปี 2560 มีปริ มาณการผลิต 1.7
ล้ านตัน ใช้ วิธีการทาเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous
Mining ใช้ สายพานสาหรับลาเลียงถ่านหินให้ ลกู ค้ าหลัก
โดยตรงซึง่ อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
9) Northern Coal Services (NCS)
Northern Coal Services เป็ นโรงล้ างถ่านหิน ตังอยู
้ ใ่ น
เขตถ่านหินนิวคาสเซิลของรัฐ New South Wales
เนื่องจากที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ทา่ เรื อ Newcastle NCS ล้ างถ่าน
หินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
และถ่านหินโค้ ก
ประเภท Semi-Soft ที่ขดุ ขึ ้นจากเหมืองต่างๆ เพื่อเตรี ยม
สาหรับการส่งต่อไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
การเชื่อมต่อกับรถไฟรางคูท่ าให้ การขนส่งสินค้ าไปยัง
ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน Newcastle เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
Northern Coal Services มีกาลังการผลิตประมาณ 4 ล้ านตันต่อปี และมีเส้ นทางลาเลียงที่ใช้ สาหรับส่งออก
และจัดส่งไปที่ลกู ค้ าในประเทศโดยเฉพาะ
โครงการในอนาคต
1. Newstan Extension
โครงการ Newstan Extension เป็ นโครงการสารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้ ประโยชน์ โครงสร้ าง
พื ้นฐานของจากเหมืองที่มีอยู่ เพื่อขยายปริมาณสารองถ่านหินและกาลังการผลิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทา
Feasibility Study ถ่านหินสารองที่มีคณ
ุ สมบัติของถ่านหินโค้ กประเภท Semi-Soft
2. Mandalong Southern Extension
โครงการ Mandalong South เป็ นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปั จจุบนั ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการเจาะ
สารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการเป็ นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบให้ มีประสิทธิภาพ
โดยการเชื่อมรวมกับเหมือง Mandalong ในปัจจุบนั
3. Neubeck
โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่ นเขตตะวันตกของรัฐ New South Wales ใกล้ กบั โรงไฟฟ้าทีเ่ ป็ นลูกค้ าในประเทศ
คุณภาพถ่านหิน สามารถใช้ ได้ กบั ตลาดในประเทศและสาหรับการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไปยัง
ท่าเรื อ Kembla ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการพัฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)
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o การลงทุนเหมืองถ่ านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดย BP Overseas
Development Co., Ltd. (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ)
ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้ อยละ 100
บริ ษัท AACI จัดตังขึ
้ ้นเพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาและร่วม
ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กับ Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd.
ซึง่ เป็ นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมจัดตังบริ
้ ษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45 และ 55 ตามลาดับ
เหมือง Gaohe เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานซี (Shanxi) มีปริ มาณสารองถ่านหิน
(Reserves) 144.4 ล้ านตัน ปี 2560 มีปริ มาณการผลิต 9.0 ล้ านตัน
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี )้ โดย Banpu Mineral Company Limited
(ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ ร่วมทุนกับ Hebi Coal and
Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 60
ตามลาดับ จัดตังบริ
้ ษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
(HZTM) เพื่อดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายถ่านหินจาก
เหมือง Hebi (เฮ่อปี )้ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลเหอหนาน (Henan) เป็ น
เหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining มีปริ มาณสารองถ่านหิน
(Reserves) 18.5 ล้ านตัน ปี 2560 มีปริ มาณการผลิต 1.3 ล้ านตัน
แหล่ งถ่ านหินในประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลียมีแหล่งสารองถ่านหินขนาดใหญ่ทมี่ ีโอกาสที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งส่งออกถ่านหินที่สาคัญในอนาคต
มีพรมแดนอยูต่ ิดกับสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นประเทศที่มีอตุ สาหกรรมหนักที่มีการใช้ ถ่าน
หินมากเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก บริ ษัทฯ ได้ ครอบครองแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลียเมื่อปี 2554 โดยผ่านการซื ้อ
หุ้นทังหมดของ
้
Hunnu Coal Pty., Ltd. โดยบริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุมพื ้นที่ South Gobi, Middle Gobi และ
ภาคตะวันตกของประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยโครงการหลักๆ ที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
1. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัด South Gobi ทางทิศใต้ ของ
ประเทศมองโกเลีย ใกล้ พรมแดนของจีน (เขตปกครองตนเอง
จังหวัด Inner Mongolia) ได้ รับประทานบัตรในปี 2554 มีอายุ
ประทานบัตร 30 ปี ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนาและ
ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเพิม่ มูลค่าของถ่านหินทีม่ ีอยู่ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดในประเทศจีน
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โดยได้ มีการติดตังเตาทดลอง
้
(Pilot Plant) ในโครงการนาร่องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ในขบวนการผลิตจะเป็ นการแยก
น ้ามันทาร์ ออกจากถ่านหิน (Coal to coal tar) ซึง่ จากการทดลองเบื ้องต้ นสามารถผลิตน ้ามันทาร์ ได้ ปริ มาณรวม
5,000 ลิตร ซึง่ เป็ นการยืนยันว่าถ่านหินจากแหล่ง Tsant Uul สามารถแยกน ้ามันทาร์ ออกมาได้ รวมทังก
้ าลังศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการเพิม่ มูลค่าของน ้ามันทาร์ ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊ สที่ได้ จากกระบวนการผลิตเพื่อเตรี ยม
สาหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ในลาดับต่อไป

2. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs ตังอยู
้ ท่ จี่ งั หวัด Gobi Altai ทางทิศตะวันตก
ของประเทศมองโกเลีย มีถา่ นหินทังประเภท
้
Coking coal และ
Thermal coal บริ ษัทฯ ได้ รับการอนุมตั ิเปลีย่ นสถานะจากอาชญา
บัตรสารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ ว และกาลังศึกษาเพื่อยื่นขอ
อนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทาเหมืองให้
แล้ วเสร็ จในปี 2560

3. Unst Khudag
โครงการ Unst Khudag ตังอยู
้ ท่ จี่ งั หวัด Middle Gobi ทางตอน
กลางของประเทศมองโกเลีย โดยมีถา่ นหินประเภท Thermal
coal ในปี 2558 ได้ รับการอนุมตั ิเปลีย่ นสถานะจากอาชญาบัตร
สารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ ว มีอายุประทานบัตร 30 ปี และ
สามารถต่ออายุประทานบัตรได้ เมื่อหมดอายุ
ในปี 2559 ได้ ทาการศึกษาและยืน่ ขออนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการทาเหมือง และได้ รับอนุมตั ิ
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังศึ
้ กษาปริ มาณสารองน ้าดิบเพื่อใช้ ในโครงการ นอกจากนี ้ยัง
ได้ ทาการศึกษาความเป็ นได้ เบื ้องต้ นทางด้ านวิศวกรรม การลงทุน และต้ นทุนการผลิตในการเปลีย่ นถ่านหินให้ เป็ น
เคมีภณ
ั ฑ์และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงทาการศึกษาตลาดของเคมีภณ
ั ฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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2. ธุรกิจไฟฟ้ า (Power Business)
2.1 โรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงหลัก
1.) Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) BPP ถือหุ้นร้ อย
ละ 100 ของทุนชาระแล้ ว ในบริ ษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึง่ จดทะเบียนอยูใ่ นประเทศ
สิงคโปร์ โดยผ่านบริ ษัท บ้ านปู พาวเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 แห่ง ซึง่ มี
กาลังการผลิตไฟฟ้า 298 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตไอน ้า 1,168 ตันต่อชัว่ โมง รวมเป็ น 509 เมกะวัตต์
เทียบเท่า มีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)
ตังอยู
้ ใ่ นเขตล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ ย
เป็ นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอน ้า โดยใช้ ถ่านหิน
เป็ นเชื ้อเพลิง มีกาลังการผลิตติดตังจ
้ านวน 100 เมกะ
วัตต์ และกาลังการผลิตไอน ้า 128 ตันต่อชัว่ โมง รวม
เป็ น 123 เมกะวัตต์เทียบเท่า

2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ ้งติ ้ง (Zhengding)
ตังอยู
้ ใ่ นเขตเจิ ้งติ ้ง เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย
เป็ นโรงไฟฟ้าที่ผลิตทังไฟฟ้
้ า ไอน ้า น ้าร้ อน และน ้าเย็น
โดยใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง มีกาลังการผลิตติดตัง้
จานวน 73 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน ้า 370
ตันต่อชัว่ โมง รวมเป็ น 139 เมกะวัตต์เทียบเท่า
3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง (Zouping)
ตังอยู
้ ใ่ นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็ น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทังไฟฟ้
้ าและไอน ้า โดยใช้ ถา่ นหินเป็ น
เชื ้อเพลิงมีกาลังการผลิตติดตังจ
้ านวน 125 เมกะวัตต์
และกาลังการผลิตไอน ้า 670 ตันต่อชัว่ โมง รวมเป็ น
247 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดย BPIC ถือหุ้นที่ร้อยละ 70
จึงทาให้ มกี าลังการผลิตเท่ากับ 173 เมกะวัตต์
เทียบเท่า ตามสัดส่วนการลงทุน
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2.) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) BPP ถือหุ้นร้ อยละ 50 ของ
ทุนชาระแล้ ว ในบริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนขนาด
1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วยโรงไฟฟ้าขนาดกาลังผลิตติดตัง้
717 เมกะวัตต์ จานวน 2 หน่วย โดยใช้ ถา่ นหินคุณภาพดีชนิด
บิทมู ินสั (Bituminous) เป็ นเชื ้อเพลิง โดยการนาเข้ าจากประเทศออสเตรเลียเป็ นหลัก ตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตังแต่
้ วนั เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า
BLCP เริ่ มก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2546 และเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์สาหรับหน่วยการผลิตที่หนึง่
เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปั จจุบนั
โรงไฟฟ้า BLCP ได้ เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้ วเป็ นเวลา 11 ปี
3.) Hongsa Power Company Limited (HPC)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP)
(ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64)
ได้ ร่วมทุนกับบริ ษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (RATCH) และ Lao
Holding State Enterprise (LHSE) ซึง่ เป็ น
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อร่วมจัดตัง้
Hongsa Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดยทังสอง
้
บริ ษัทมีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวตั ถุประสงค์ดาเนินโรงไฟฟ้าหง
สาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสาคัญการร่วมทุนสรุปได้ ดงั นี ้
- HPC ได้ รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ เป็ นผู้ที่มีสทิ ธิในการพัฒนา ก่อสร้ าง และประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าหงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกาหนด 25 ปี นบั
แต่วนั เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
ดังนี ้ BPP ถือหุ้นร้ อยละ 40 RATCH ถือหุ้นร้ อยละ 40 และ LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 20
-

PFMC ได้ รับสัมปทานในการทาเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดั ส่วนถือหุ้นดังนี ้ BPP ถือหุ้นร้ อยละ 37.5
RATCH ถือหุ้นร้ อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 25

โรงไฟฟ้าหงสาเป็ นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้ พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกาลังการผลิตติดตังรวมจ
้
านวน 1,878 เม
กะวัตต์ ประกอบด้ วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจานวน 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2558 และหน่วยการผลิตที่ 3 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
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4.) โครงการโรงไฟฟ้ าซานซีล่ กู วง (Shanxi Lu Guang)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) BPP ถือหุ้น
ร้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ วในบริ ษัท BPIC ที่ได้ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์
ตังอยู
้ ใ่ นเมืองฉางจื ้อ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3
กิโลเมตร) ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย Banpu Power Investment Co., Ltd. ร้ อยละ 30 บริ ษัท
Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ร้ อยละ 35 และ บริ ษัท Shanxi Lu’an Mining Group
“Lu’an” ร้ อยละ 35
อนึง่ Lu’an เป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมทุนในบริ ษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึง่ ถือหุ้นและดาเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย Lu’an ร้ อยละ 55 และบริ ษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้ อมร้ อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ได้ รับอนุมตั ิโครงการขันสุ
้ ดท้ ายจากคณะกรรมการการพัฒนา
และปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 และอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ทังนี
้ ้บริษัทฯ คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วงจะสามารถเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2562 เมื่อเปิ ดดาเนินการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วงจะจาหน่ายไฟฟ้าให้ แก่มณฑล
หูเป่ ย
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของโครงการโรงไฟฟ้ า Shanxi Lu Guang:
กาลังการผลิต
: 1,320 เมกะวัตต์ (2 x 660 เมกะวัตต์)
เทคโนโลยีการผลิต
: เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอัลตรา-ซูเปอร์ คริ ทิเคิล (Ultra-super critical)
ปริ มาณการใช้ ถ่านหิน
: ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้ านตันต่อปี
แหล่งถ่านหิน
: จากเหมือง Gaohe (ใช้ สายพานในการลาเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an
และจากเหมืองอื่นๆ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
: Gemeng (ร้ อยละ 35), Lu’an (ร้ อยละ 35), และ บ้ านปู พาวเวอร์ (ร้ อยละ 30)
มูลค่าโครงการ
: ประมาณ 5,200 ล้ านหยวน (เทียบเท่ากับ 800 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)
เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2562

2.2 โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.) โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทีบ่ ริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) BPP ถือหุ้นร้ อย
ละ 100 ของทุนชาระแล้ วในบริ ษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) โดยลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 6 โครงการ รวมกาลังการผลิต
ทังสิ
้ ้น 152.09 เมกะวัตต์ ได้ แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน
โครงการเต๋อหยวน และ โครงการซิงหยู๋
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1.

โครงการจินซาน ตังอยู
้ ท่ เี่ มืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิต
ทังสิ
้ ้น 28.95 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มรับรู้ผลประกอบการจากการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกันยายน
2559 ซึง่ มีโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี

2.

โครงการฮุ่ยเหนิง ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิต
ทังสิ
้ ้น 21.51 เมกะวัตต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้ วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีกาลังการ
ผลิต 10.42 เมกะวัตต์ และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มีกาลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มรับรู้ผล
ประกอบการจากการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559 ซึง่ มีโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้า
ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี

3.

โครงการเฮ่ าหยวน ตังอยู
้ ท่ เี่ มืองไทอัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิต
ทังสิ
้ ้น 20.00 เมกะวัตต์ โดยเริ่มรับรู้ผลประกอบการจากการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม
2559 ซึง่ มีโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี

4.

โครงการฮุ่ยเอิน ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิตทังสิ
้ ้น
19.70 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มรับรู้ผลประกอบการจากการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560
ซึง่ มีโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี

5.

โครงการเต๋ อหยวน ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองเจียซาน มณฑลเจ้ อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิต
ทังสิ
้ ้น 51.64 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มรับรู้ผลประกอบการจากการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา
20 ปี

6.

โครงการซิงหยู๋ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองไทอัน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิตทังสิ
้ ้น
10.30 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มรับรู้ผลประกอบการจากการดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึง่
มีโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็ นระยะเวลา 20 ปี

2.) โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) กลุม่ บริ ษัทได้
เริ่ มขยายฐานการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทไปยังกลุม่ การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตังแต่
้ ต้นปี 2557 โดย BPP
ได้ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนผ่
ุ่ านบริ ษัทย่อย ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ลงทุน
ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 13 โครงการ ดังนี ้
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1. โครงการโอลิมเปี ย (Olympia) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ ีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทังสิ
้ ้น
10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 40 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย
ประกอบด้ วย 5 โครงการ ได้ แก่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดอิบารากิ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวัตต์
(กระแสสลับ) เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556
โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดอิบารากิ จังหวัดกุนมะ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะ
วัตต์ (กระแสสลับ) เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดกุนมะ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวัตต์
(กระแสสลับ) เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
โรงไฟฟ้าซากุระ 1 ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดโทชิงิ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558
โรงไฟฟ้าซากุระ 2 ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดโทชิงิ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558

2. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ฮิโนะ (Hino) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ ีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้า 3.50 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้ อย
ละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อวาจิ (Awaji) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ ีกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. โครงการนาริไอสึ (Nari Aizu) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
กาลังการผลิตติดตัง้ 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดฟุกชุ ิมะ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริษัทฯ ลงทุน
ในสัดส่วนร้ อยละ 75 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
5. โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีกาลังการผลิตติดตัง้ 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทฯ
ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
6. โครงการมุกะวะ (Mukawa) อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
กาลังการผลิตติดตัง้ 17.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุน
ในสัดส่วนร้ อยละ 56 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2561
7. โครงการยาบูกิ (Yabuki) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 7.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งบริ ษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 75 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2562
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8. โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มีกาลังการผลิตติดตัง้ 18.90 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2562
9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มีกาลังการผลิตติดตัง้ 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดฟุกชุ ิมะ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุน
ในสัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2562
10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มีกาลังการผลิตติดตัง้ 20.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2562
11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มี
กาลังการผลิตติดตัง้ 8.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2562
12. โครงการโอนามิ (Onami) อยู่ระหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกาลัง
การผลิตติดตัง้ 16.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ่ในจังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งบริ ษัทฯ ลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 75 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2563
13. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) อยูร่ ะหว่างการพัฒนา เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีกาลังการผลิตติดตัง้ 200.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปนุ่
ซึง่ บริ ษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 51 และได้ รับสิทธิ์ในการลงทุนเพิ่มเติมร้ อยละ 34 เมื่อโครงการเริ่ มก่อสร้ าง
และอีกร้ อยละ 15 เมื่อโครงการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในปี
2566
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3. ธุรกิจอื่น (New Business)
1. ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ (Gas Business)
ก๊ าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงที่สาคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ ความร้ อน โดยก๊ าซธรรมชาติจะถูก
เก็บกักไว้ ใต้ ดินในชันหิ
้ น การที่จะได้ มาซึง่ ก๊ าซธรรมชาตินนจะประกอบด้
ั้
วยกระบวนการเจาะสารวจและผลิตที่ต้อง
อาศัยความชานาญและเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อน เพื่อที่จะทาให้ ได้ มาซึง่ ก๊ าซธรรมชาติที่มีคณ
ุ ภาพก่อนที่จะส่งต่อไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อนทีเ่ กี่ยวข้ องผ่านทางระบบท่อต่อไป
การลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2559 โดยได้ เลือกเข้ าลงทุนใน
ธุรกิจต้ นน ้า (Upstream) ผ่านกองทุนที่ได้ รับการจัดตังโดยมี
้
แนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ที่มคี วามเสีย่ งตา่ แต่ให้
ได้ รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในอนาคต
จากการฟื น้ ตัวของราคาก๊ าซธรรมชาติที่มีความต้ องการปริ มาณก๊ าซ
ธรรมชาติที่สงู ขึ ้นทังจากในประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กาและตลาดโลก ข้ อมูลเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้
ลงทุนผ่านกองทุนโดยใช้ เงินลงทุนทังสิ
้ ้น 417 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ก่อนการเข้ าทาสัญญาในโครงการ NEPA Corners5) ซึง่ ทังหมดเป็
้
นการลงทุนในแหล่งผลิตก๊ าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) มีกาลังการผลิตตามสัดส่วนรวม
ทังสิ
้ ้น 149.5 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริ มาณสารอง (P1) ที่ 769,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่ง Marcellus มลรัฐเพนซิลเวเนีย โดยที่แหล่งดังกล่าวเป็ นแหล่งที่มตี ้ นทุนการผลิตตา่ ใน
ขณะที่มีปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติใหญ่ที่สดุ ของสหรัฐอเมริกา
โครงการ Chaffee Corners
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในโครงการ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนใน
สัญญาร่วมสารวจ (JEA) ร้ อยละ 29.4 ผ่านกองทุนและจะถือสิทธิร่วมกับผู้ร่วมลงทุนอีกสองราย โดยหนึง่ ในนันคื
้ อ
บริ ษัท Repsol ทีถ่ ือครองสิทธิร้อยละ 65.4 โดยทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ดาเนินการผลิตก๊ าซธรรมชาติภายใต้ สญ
ั ญาร่วมสารวจ
และหน้ าที่ในการขายให้ กบั ผู้รับซื ้อในประเทศเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึง่ หากพิจารณา
ตามสัดส่วนการถือครองพบว่ากองทุนที่ร่วมจัดตังโดยบริ
้
ษัทฯ นันจะได้
้
รับปริ มาณสารองที่ 156,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ
โดยมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือครองรวมทังสิ
้ ้น 21 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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โครงการ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2
บริ ษัทฯ ได้ ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 63 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-1 ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนในฐานะผู้ร่วมลงทุนในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) ร้ อยละ 10.24 ผ่าน
กองทุน ซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ที่ได้ มีการดาเนินงานผลิตอยูก่ ่อนแล้ ว โดยมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนที่
บริ ษัทจะได้ รับ 18 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริ มาณสารอง (P1) ที่ 133,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ซึง่ ต่อมาบริ ษัทฯ ได้
เข้ าทาสัญญาเพื่อซื ้อสัดส่วนเพิ่มในเดือนมีนาคม 2560 ภายใต้ โครงการ NEPA Corners-2 ด้ วยมูลค่า 15.75 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ทาให้ เมื่อการซื ้อขายแล้ วเสร็ จโครงการทังสองจะท
้
าให้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนในสัญญาร่วมดาเนินงาน
รวมกันร้ อยละ 12.8 มีกาลังการผลิตรวมตามสัดส่วนที่จะได้ รับ 22.5 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริ มาณสารองที่
166,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ
โครงการ NEPA Corners-3
บริ ษัทฯ ได้ ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 16.25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือน
พฤษภาคม 2560 โดยเป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนในฐานะผู้ร่วมลงทุนในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) ผ่านกองทุนใน
สินทรัพย์ที่ได้ มีการดาเนินงานผลิตอยูก่ ่อนแล้ ว โดยมีบริษัท Warren Resources เป็ นผู้ดาเนินการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
โครงการ NEPA Corners-3 จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับบริ มาณก๊ าซตามสัดส่วนที่ 6 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริ มาณ
สารองที่ 33,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ
โครงการ NEPA Corners-4
บริ ษัทฯ ได้ ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 210 ล้ านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-4 ในเดือน
ตุลาคม 2560 โดยเป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนกว่าร้ อยละ 80 ในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) เพื่อเริ่มดาเนินงานในฐานะ
ผู้ผลิตเป็ นครัง้ แรกผ่านกองทุนที่ได้ รับการจัดตังเช่
้ นเดียวกับการลงทุนทังหมดก่
้
อนหน้ า
การเข้ าลงทุนในโครงการ
NEPA Corners-4 จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับบริ มาณก๊ าซตามสัดส่วนที่ 100 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริ มาณสารอง
(P1) ที่ 414,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ นอกจากนี ้กองทุนยังได้ มกี ารจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอีกด้ วย

โครงการ NEPA Corners-5
บริ ษัทฯ ได้ ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 105 ล้ านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-5 ในเดือน
ธันวาคม 2560 โดยเป็ นการเข้ าซื ้อสัดส่วนกว่าร้ อยละ 88 ในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) เพื่อเริ่มดาเนินงานในฐานะ
ผู้ผลิตเช่นเดียวกับการลงทุนในโครงการ NEPA Corners-4 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการ NEPA Corners-5
ยังคงอยูใ่ นระหว่างการดาเนินงานและการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาสแรกของปี
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2561 การเข้ าลงทุนในโครงการ NEPA Corners-5 จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับบริ มาณก๊ าซตามสัดส่วนที่ 52 ล้ านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน และมีปริ มาณสารองที่ 292,000 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ
2. ธุรกิจบริการด้ านการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร
ภายใต้ แนวคิดการเป็ นผู้นาในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรของบริ ษัทฯ
ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบ พร้ อมมุง่ มัน่ สร้ างพลังงานสะอาดที่ยงั่ ยืน จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการนาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้ าน
พลังงานมากกว่า 30 ปี ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบริ หารธุรกิจ SOLAR FARM ใน
ประเทศจีนและญี่ปนมาต่
ุ่
อยอดเป็ นธุรกิจพลังงานสะอาดสาหรับประเทศไทยในอนาคต
บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด (BPIN) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจผู้ให้ บริ การด้ านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบ
วงจรอย่างมืออาชีพ ตังแต่
้ การให้ คาปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซ่อมบารุง สาหรับอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจขนาดใหญ่ทตี่ ้ องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า
รวมถึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการช่วยกันดูแลโลกอย่างยัง่ ยืนด้ วยการใช้
พลังงานสะอาด
การลงทุนใน ซันซีป กรุ๊ ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้นาด้ านการให้ บริการพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
สิงคโปร์
บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด (BPIN) ผู้
ให้ บริ การด้ านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบครบวงจร One Stop Service
ด้ วยเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัยภายใต้ แนวคิด
“Go Green Together” ได้ เข้ าซื ้อหุ้นผ่านบริษัท
ลูก BPIN Investment Co., Ltd. จานวนร้ อยละ
25.7 ของซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte
Ltd.) ผู้นาด้ านการให้ บริ การพลังงานแสงอาทิตย์
รายใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่ เป็ นหุ้นเพิ่มทุนที่
ออกใหม่มลู ค่าประมาณ 75 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (หรื อเทียบเท่าประมาณ 55.7 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
1,860 ล้ านบาท) ซึง่ ภายหลังการซื ้อหุ้นครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัท BPIN Investment เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุ ใน ซันซีป
กรุ๊ป ที่ปัจจุบนั มีกาลังการผลิตในอยูท่ ี่ประมาณ 93.3 เมกะวัตต์ และจะเพิม่ ขึ ้นเป็ นประมาณ 182.9 เมกะวัตต์จาก
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา การลงทุนครัง้ นี ้จะทาให้ บ้านปู อินฟิ เนอร์ จีฯ ได้ สดั ส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้นอีก 47 เมกะวัตต์ จากโครงการที่ได้ เซ็นสัญญา
ณ สิ ้นปี 2560 BPIN มีสดั ส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จานวน 97 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย
การผลิต 300 เมกะวัตต์ ที่ตงไว้
ั ้ ในอีก 5 ปี ข้างหน้ า
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายการตลาด
1. การตลาดธุรกิจถ่ านหิน
นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทฯ มีความชัดเจนแห่งนโยบายการดาเนินงานด้ านการตลาดเพื่อเป้าหมายแห่งความสาเร็จร่วมกันที่
ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ และสนับสนุนนโยบายการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. ขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย
2. สร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ าและบริ การ
3. สร้ างความพร้ อมทางการตลาด เพื่อให้ เป็ นทางเลือกทีด่ ีที่สดุ อยูเ่ สมอ
4. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ ความเคารพต่อลูกค้ า คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
5. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และมีความเป็ นมืออาชีพ
1.1 ตลาดถ่ านหินโลก
อุปสงค์ (Demand)
ความต้ องการถ่านหินนาเข้ าชนิดใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนมีการฟื น้ ตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2560
จากนโยบายการปรับโครงสร้ างธุรกิจถ่านหินในจีน การหยุดเดินเครื่ องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศเกาหลี
ใต้ และญี่ปนุ่ และการเติบโตของการนาเข้ าถ่านหินของประเทศเกาหลีใต้ ในขณะที่การผลิตถ่านหินของ
ประเทศผู้สง่ ออกหลักในเอเชียประสบปั ญหาการผลิตทังสภาพอากาศไม่
้
เอื ้ออานวยและการประท้ วงของ
คนงานเหมืองทาให้ เกิดภาวะอุปทานตึงตัวขึ ้นในเอเชีย เปิ ดโอกาสให้ ถา่ นหินจากประเทศโคลอมเบียและ
สหรัฐอเมริ กาเข้ ามาจาหน่ายในเอเชียมากขึ ้น
ราคาถ่านหินได้ ปรับตัว สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงปลายปี
2560
จีน นโยบายการปรับโครงสร้ างธุรกิจถ่านหินของจีนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความผันผวนในธุรกิจ
ถ่านหินในปี 2560 โดยในช่วงปลายปี 2559 ราคาถ่านหินในจีนได้ ปรับตัวขึ ้นไปสูงมากจากการทีร่ ัฐบาลจีน
ได้ ลดกาลังการผลิตถ่านหินมากเกินไป ถึงแม้ รัฐบาลจีนได้ ผอ่ นคลายนโยบายการลดกาลังการผลิตและ
พยายามผลักดันให้ ผ้ ผู ลิตเพิ่มกาลังการผลิตถ่านหินให้ เพียงพอต่อความต้ องการ แต่การเพิม่ ปริ มาณการ
ผลิตทาได้ ช้าทาให้ เกินภาวะอุปทานตึงตัวขึ ้น ดังนันในช่
้ วงต้ นปี 2560 รัฐบาลจีนจึงได้ ออกมาตรการกาหนด
ราคาถ่านหินเพื่อทาให้ ราคาถ่านหินมีเสถียรภาพ โดยกาหนดช่วงราคาถ่านหินในตลาดจร (Spot Market)
ไว้ ที่ 500-570 หยวนต่อตัน สาหรับถ่านหินที่มีคา่ ความร้ อน 5,500 kcal/kg (net as received basis) ถ้ า
ราคาถ่านหินอยูใ่ นช่วง 470-500 หรื อ 570-600 หยวนต่อตัน รัฐบาลจีนจะติดตามการเคลือ่ นไหวราคาอย่าง
ใกล้ ชิดและส่งสัญญานมาตรการบางอย่างกรณีจาเป็ น ถ้ าราคาถ่านหินต่ากว่า 470 หยวนต่อตัน หรื อสูงกว่า
600 หยวนต่อตัน รัฐบาลจีนจะเข้ าแทรกแทรงราคา
การผ่อนคลายนโยบายการลดกาลังการผลิตและการกาหนดมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ ราคาถ่านหิน
ในจีนปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 แต่ราคาถ่านหินได้ เริ่มปรับตัวขึ ้นในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการเพิ่ม
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ปริ มาณการผลิตยังทาได้ อย่างช้ าๆ เพราะรัฐบาลจีนได้ มีการประกาศให้ มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยใน
การทาเหมือง สืบเนื่องจากการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทาเหมืองและมีผ้ เู สียชีวิตหลายคนในช่วงปลายปี 2559
ปริ มาณการนาเข้ าถ่านหินในช่วงครึ่งปี แรกเพิม่ ขึ ้นมากเนื่องจากการผลิตถ่านหินในประเทศไม่เพียงพอกับ
ความต้ องการ
ในช่วงครึ่งปี หลังรัฐบาลจีนได้ กาหนดมาตราการหลายมาตรการเพื่อควบคุมการนาเข้ าถ่านหินและ
ช่วยปกป้องอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศ โดยประกาศห้ ามการขนถ่ายถ่านหินนาเข้ าผ่านท่าเรื อที่บริ หาร
โดยรัฐบาลท้ องถิ่น (second-tier ports) โดยให้ ขนถ่ายได้ เฉพาะท่าเรื อที่บริ หารโดยรัฐบาลกลาง (first-tier
ports) มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มีทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหิน
ประมาณ 10 ท่า ที่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการนี ้ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลท้ องถิ่นได้ ชะลอการบังคับใช้
มาตรการนี ้ไปจนถึงเดือนกันยายนเพื่อให้ ผ้ นู าเข้ าถ่านหินได้ ปรับตัว
โดยภาพรวมแล้ วมาตรการนี ้ไม่ได้
กระทบกับการนาเข้ ามากนักเพราะผู้ใช้ ถ่านหินสามารถนาเข้ าถ่านหินผ่าน first-tier ports ได้ เพียงแต่ต้อง
เสียค่าขนส่งในประเทศมากขึ ้น
นอกจากนี ้รัฐบาลจีนได้ กาหนดให้ มีความเข้ มงวดการดาเนินพิธีการของศุลกากรมากขึ ้น
ทาให้
ระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินพิธีการของศุลกากรเพิ่มขึ ้นจากประมาณ 2-4 สัปดาห์เป็ นประมาณ 2 เดือน
การเข้ มงวดการดาเนินพิธีการทางศุลกากรส่งผลให้ เรื อบรรทุกถ่านหินต้ องมาจอดรอนานขึ ้นและทาให้ การ
นาเข้ าถ่านหินลดลง
มาตรการการจากัดการนาเข้ าถ่านหินทาให้ ราคาถ่านหินในประเทศจีนเพิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ปลายปี 2560 ทีม่ ีความต้ องการใช้ ถา่ นหินเพิ่มขึ ้นมากในช่วงฤดูหนาว ในขณะที่การผลิตภายในประเทศยัง
ไม่เพียงพอกับความต้ องการ ถึงแม้ รัฐบาลจะมีมาตรการกาหนดช่วงราคาถ่านหินก็ตาม รัฐบาลได้ ผลักดันให้
ผู้ผลิตถ่านหินและผู้ใช้ ถา่ นหินทาสัญญาซื ้อขายถ่านหินระยะยาวในปริ มาณที่มากขึ ้นเป็ นอย่างน้ อยร้ อยละ
75 ของปริมาณที่ต้องการใช้ ในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าประมาณร้ อยละ 5 เพื่อลดความต้ องการ
ถ่านหินในตลาดจรลง และรัฐบาลจะติดตามปริ มาณการส่งมอบถ่านหินในสัญญาอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ ผ้ ผู ลิต
ส่งมอบถ่านหินให้ ครบตามสัญญาเพราะราคาถ่านหินในสัญญาระยะยาวตา่ กว่าราคาถ่านหินในตลาดจร
มาก แต่ราคาถ่านหินยังคงปรับตัวขึ ้นเพราะผู้ผลิตส่งมอบถ่านหินตามสัญญาระยะยาวทาให้ มีปริมาณถ่าน
หินที่มาขายในตลาดจรได้ น้อยลง ราคาถ่านหินในตลาดจรจึงปรับตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายปี 2560
รัฐบาลจีนได้ ตดั สินในผ่อนคลายมาตรการจากัดการนาเข้ าไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ มี
ถ่านหินพอเพียงกับการใช้ งานในช่วงฤดูหนาว
อินเดีย การนาเข้ าถ่านหินของอินเดียได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล
อินเดียที่ต้องการให้ มีการลดการนาเข้ าถ่านหิน โดยการผลักดันให้ มีการผลิตถ่านหินในประเทศมากขึ ้นและ
ให้ โรงไฟฟ้าของรัฐบาลใช้ ถา่ นหินที่ผลิตในประเทศและลดการนาเข้ าลง ในไตรมาสแรกของปี 2560 การ
นาเข้ าถ่านหินของอินเดียลดลงอย่างมากเพราะนอกจากการผลักดันจากรัฐบาลแล้ ว
การชะลอตัวทาง
เศษฐกิจที่เป็ นผลกระทบจากการยกเลิกการใช้ ธนบัตรใบละ 500 และ 1,000 รูปี ในช่วงปลายปี 2559 ที่
ส่งผลให้ กาลังซื ้อของผู้ใช้ ถา่ นหินบางส่วนลดลง แต่สถานการณ์เริ่มดีขึ ้นตังแต่
้ ไตรมาสที่ 2 ทาให้ การใช้ ถ่าน
หินเริ่ มฟื น้ ตัว ในช่วงครึ่งปี หลังเหมืองถ่านหินหลายเหมืองในอินเดียประสบกับภาวะน ้าท่วมทาให้ กระทบกับ
การผลิต ในขณะที่รางรถไฟก็ถกู น ้าท่วมเช่นกันทาให้ ไม่สามารถขนถ่านหินมายังโรงไฟฟ้าได้ อย่างพอเพียง
ในขณะที่เกิดคลืน่ ความร้ อนในบางส่วนของประเทศทาให้ การใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายโรง
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ต้ องหยุดเดินเครื่ องเพราะไม่มีถา่ นหินใช้ ในขณะที่บางโรงมีสต๊ อกถ่านหินตา่ มาก ผู้ผลิตถ่านหินหลักของ
อินเดียคือ Coal India Limited จึงต้ องพยายามส่งถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าเป็ นอันดับแรก ทาให้ ถ่านหินที่จะ
มาส่งมอบให้ กบั ผู้ใช้ ถา่ นหินอื่นๆ ลดลง ผู้ใช้ ถ่านหินในภาคเอกชนจึงต้ องหันไปใช้ ถ่านหินนาเข้ าแทน
อีกปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ ความต้ องการใช้ ถ่านหินในอินเดียเพิ่มขึ ้นคือการห้ ามใช้ petroleum coke ใน
เมืองหลวง Delhi และบริ เวณใกล้ เคียง จากผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมเพราะ petroleum coke มีปริ มาณ
กามะถันสูง ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ petroleum coke ต้ องหันมาใช้ ถา่ นหินค่าความร้ อนสูงจากสหรัฐอเมริ กาและ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แทน ยกเว้ นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ยงั สามารถใช้ petroleum coke ต่อไปได้ เพราะ
มีระบบดักจับกามะถันในกระบวนการผลิต
เกาหลีใต้ มีการใช้ ถ่านหินนาเข้ าเพิ่มขึ ้นมากในปี 2560 จากการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่และ
การหยุดเดินเครื่ องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลายโรงเพื่อทาการซ่อมบารุง ในขณะที่ชว่ งครึ่งปี หลังรัฐบาลเกาหลี
ใต้ ได้ สงั่ ให้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทกุ โรงหลังจากที่ตรวจพบความบกพร่อง
ของชิ ้นส่วนบางอย่าง ทาให้ ต้องหยุดเดินเครื่ องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 10 โรงเป็ นเวลาประมาณ 145 วันในช่วงที่
มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าสูง ทาให้ ต้องเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าก๊ าซและโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ ้นมาทดแทน ทาให้
ความต้ องการใช้ ถ่านหินเพิม่ มากขึ ้น
ตลาดเอเชียเหนืออื่นๆ ได้ แก่ ญี่ปนและไต้
ุ่
หวัน มีการนาเข้ าถ่านหินเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ญี่ปนยั
ุ่ งคงหยุด
เดินเครื่ องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สว่ นใหญ่ของประเทศอยู่ ในขณะที่ไต้ หวันมีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
ทาให้ การใช้ ถา่ นหินเพิ่มสูงขึ ้น มีเพียงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่มีการใช้ ถา่ นหินลดลงเนื่องจากมีแผนที่จะ
ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความต้ องการใช้ ถ่านหินในยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในมาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียตนามและกัมพูชา ในขณะที่ความต้ องการใช้ ถ่านหินในเอเชียใต้
ได้ เพิ่มขึ ้นมากจากการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในปากีสถาน
ยุโรป ตลาดถ่านหินในยุโรปในปี 2560 มีการเติบโตขึ ้นเช่นกันจากการหยุดเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ในฝรั่งเศส การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนลดลง และมีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในตุรกี ในขณะ
ที่การใช้ ถา่ นหินในเยอรมนีลดลงเนื่องจากมีการเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ราคาก๊ าซธรรมชาติมี
ราคาถูกทาให้ ผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซธรรมชาติมากขึ ้น และมีการปิ ดโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในฝรั่งเศสได้ หยุดเดินเครื่ องในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อตรวจสอบด้ านความปลอดภัย ทาให้ ต้องเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าอื่นๆ ขึ ้นมาทดแทน ทาให้
ต้ องใช้ ถา่ นหินเพิ่มขึ ้น 3-4 ล้ านตันในช่วงเวลาดังกล่าว และในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 หน่วยงานควบคุม
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ของฝรั่งเศสได้ สงั่ ให้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กาลังผลิตรวม 3.6 GW หยุดเดินเครื่ อง
ชัว่ คราวตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ทาให้ คา่ ไฟฟ้าในยุโรป
พุง่ ขึ ้น และต้ องเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าถ่านหินมาทดแทน
อุปทาน (Supply)
ในด้ านการผลิต อินโดนีเซียและออสเตรเลียซึง่ เป็ นผู้ผลิตหลักในเอเชีย ยังไม่สามารถเพิ่มปริ มาณการ
ผลิตมาตอบสนองความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากของจีนและเกาหลีใต้ ได้ ทาให้ มีถา่ นหินจากทวีปอเมริ กา
เข้ ามาจาหน่ายในเอเชีย
อินโดนีเซียมีฝนตกเกือบตลอดทังปี
้ ทาให้ ผ้ ผู ลิตส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ในขณะที่ผ้ ผู ลิตขนาดกลางและขนาดเล็กทีต่ ้ องการขยายกาลังการผลิตหรื อที่หยุดผลิตไปและต้ องการ
กลับมาผลิตใหม่ก็ไม่สามารถเพิม่ กาลังการผลิตได้ ตามแผนจากฝนที่ตกหนัก ในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
เพิ่มความเข้ มงวดกับเหมืองที่ผิดกฏหมายมากขึ ้น อีกทังความต้
้
องการใช้ ถา่ นหินภายในอินโดนีเซียเองก็
เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ทาให้ จากัดการเติบโตของการส่งออก
ออสเตรเลียได้ รับผลกระทบจากไซโคลน Debbie ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ทาให้ เกิดน ้าท่วมใหญ่
และรางรถไฟที่ใช้ ขนส่งถ่านหินได้ รับความเสียหายต้ องใช้ เวลาปิ ดซ่อมประมาณ 5-6 สัปดาห์ คาดว่าจะ
กระทบต่อการส่งออกถ่านหินประมาณ 4 ล้ านตัน และในช่วงครึ่งปี หลังมีการหยุดงานประท้ วงของแรงงาน
ในเหมืองถ่านหิน 6 แห่ง ทาให้ ภาพรวมการส่งออกทังปี
้ ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า
โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา ใน ซึง่ เป็ นผู้สง่ ออกถ่านหินหลักไปยังตลาดยุโรป ได้ สง่ ออกถ่านหิน
เข้ ามาจาหน่ายในเอเชียเพราะราคาถ่านในเอเชียสูงขึ ้นมากทาให้ เกิดอุปทานตึงตัวในตลาดยุโรปเช่นกัน
นอกจากนันแล้
้ วโคลอมเบียยังประสบกับภาวะฝนตกหนักในช่วงครึ่งปี หลังทาให้ การผลิตลดลง และการ
ส่งออกถ่านหินของโคลอมเบียตา่ กว่าปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่สหรัฐอเมริ กาได้ ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่
ปรับตัวสูงขึ ้น ส่งออกถ่านหินมาขายได้ มากขึ ้น
ในปี 2560 บริ ษัทฯ จาหน่ายถ่านหินที่ผลิตจาก
ประเทศอินโดนีเซียจานวน 23.2 ล้ านตัน
ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากได้ รับผลกระทบ
จากฝนตกหนักตลอดทังปี
้ บริ ษัทฯ คงปริ มาณ
การขายถ่านหินไปยังญี่ปนไว้
ุ่ ในปริ มาณที่
ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากเป็ นตลาดที่
ให้ ราคาสูง มีสดั ส่วนการขายไปตลาดญี่ปนุ่
ร้ อยละ 23 ของปริ มาณการจาหน่ายถ่านหิน
ทังหมด
้
รองลงมาได้ แก่จีนและไทย มีสดั ส่วน
การขายร้ อยละ 18 และร้ อยละ 12 ตามลาดับ
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ในปี นี ้บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มเจาะตลาดเวียตนามซึง่ เป็ นตลาดทีค่ าดว่าจะมีการเติบโตสูงในอนาคต ในขณะเดียวกัน
ก็ยงั คงรักษาฐานลูกค้ าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไว้ เพราะอยูใ่ กล้ แหล่งผลิตของบริ ษัทฯ และเพิ่มปริ มาณ
การขายในตลาดเอเชียใต้ มากขึ ้นเพราะเป็ นอีกตลาดที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงในอนาคตเช่ นกัน
1.2 ตลาดถ่ านหินในประเทศอินโดนีเซีย
การผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกันจากความต้ องการถ่านหินใน
ตลาดโลกและความต้ องการถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึ ้น อย่างไรก็ตามการผลิตถ่านหินใน
อินโดนีเซียได้ รับผลกระทบจากการที่มีฝนตกหนักในบริ เวณแหล่งผลิตถ่านหินหลักเกือบตลอดทังปี
้ ทาให้
ผู้ผลิตถ่านหินส่วนใหญ่ไม่สามารถเพิ่มปริ มาณการผลิตได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภาพรวมการผลิตถ่านหิน
ในอินโดนีเซียในปี 2560 มีปริ มาณการผลิตอยูท่ ี่ประมาณ 506 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.5 จากปี ก่อนหน้ า
ในปี 2560 คาดว่าอินโดนีเซียจะส่งถ่านหินออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศประมาณ 390 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.3 จากปี ก่อนหน้ า คิดเป็ นร้ อยละ 77 ของปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ผลิตในอินโดนีเซีย โดย
ส่งไปจาหน่ายยัง จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นส่วนใหญ่
การฟื น้ ตัวของความต้ องการถ่านหินของจีนเป็ นส่วนสาคัญทีช่ ่วยตัวผลักดันการส่งออกถ่านหินของ
อินโดนีเซีย ความต้ องการใช้ ถา่ นหินในอินโดนีเซียเองอยูท่ ี่ประมาณ 104 ล้ านตัน เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 8.7 จากปี
ก่อนหน้ า จากการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ จะมีหลายโครงการล่าช้ ากว่ากาหนดก็ตาม
ทังนี
้ ้การใช้ ถา่ นหินในอินโดนีเซียกว่าร้ อยละ 80 ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เหลือจะใช้ ในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ จาหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซียจานวน 2.5 ล้ านตัน คิดเป็ นร้ อยละ 11 ของ
ปริ มาณการจาหน่ายถ่านหินทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จากอินโดนีเซีย แต่คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ
2.4 ของความต้ องการใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียเท่านัน้ โดยมีลกู ค้ าหลักเป็ นกลุม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียมีสดั ส่วนร้ อยละ 65 ของปริ มาณการจาหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซีย รองลงมาเป็ นการ
จาหน่ายให้ กบั อุตสาหกรรมกระดาษร้ อยละ 13 อุตสาหกรรมผลิตโลหะร้ อยละ 10 โรงงานปูนซีเมนต์ร้อยละ
6 และอื่นๆ อีกร้ อยละ 6
ในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียมีความพยายามในการออกมาตรการควบคุมการผลิตถ่านหินจากเหมือง
ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฏหมายมากขึ ้น โดยกาหนดให้ ผ้ ูผลิตถ่านหินทุกรายจะต้ องขอใบอนุญาต Clean and Clear
(CNC) การจะได้ ใบอนุญาต CNC ผู้ผลิตจะต้ องจ่ายค่าภาคหลวงแร่และปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดด้ าน
สิง่ แวดล้ อมอย่างถูกต้ อง ผู้ผลิตที่ไม่ได้ รับใบอนุญาต CNC จะไม่อนุญาตให้ ผลิตถ่านหิน ในช่วงปลายปี
2560 มีผ้ ผู ลิตประมาณ 150 รายอยูใ่ นข่ายที่อาจจะถูกยกเลิกประทานบัตรการทาเหมือง
รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายที่จะเก็บถ่านหินไว้ ใช้ ในประเทศในระยะยาวเนื่องจากคาดการณ์วา่ ความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในทศวรรษหน้ า จึงมีความพยายามที่จะ
ควบคุมปริ มาณการผลิตถ่านหินทังประเทศไว้
้
ที่ 400 ล้ านตันตังแต่
้ ปี 2562 เป็ นต้ นไป แต่นบั ตังแต่
้ ปี 2552
หลังจากทีม่ ีการประกาศใช้ กฏหมายเหมืองแร่ใหม่ในอินโดนีเซีย มีการกระจายอานาจในการออกประทาน
บัตรเหมืองแร่ไปยังรัฐบาลท้ องถิ่น มีการออกประทานบัตรเหมืองใหม่หลายพันใบในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ซึง่ เหมืองเหล่านี ้ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั กิ ารผลิตจากรัฐบาลกลางเหมือนกับประทานบัตรที่มมี าก่อน
หน้ า ทาให้ รัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมการผลิตจากเหมืองเหล่านี ้ได้ รัฐบาลกลางสามารถควบคุมการ
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ผลิตได้ จากเหมืองที่ได้ รับประทานบัตรก่อนหน้ านี ้เท่านันซึ
้ ง่ มีปริ มาณการผลิต รวมประมาณร้ อยละ 70 ของ
ปริ มาณการผลิตถ่านหินทังประเทศ
้
จึงเป็ นการยากที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะคุมการผลิตให้ อยูใ่ นระดับ 400
ล้ านตันในปี 2562 ได้
ในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ มีการออกกฏหมายให้ ใช้ เรื อที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียในการ
บรรทุกถ่านหินและให้ ใช้ บริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียในการทาประกันภัยทังการขน
้
ถ่านหินภายในประเทศและการส่งออก ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ
คาดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะทบทวนการบังคับใช้ กฎหมายนี ้
เพราะเรื อบรรทุกถ่านหินที่จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซียมีปริ มาณไม่พอเพียงทีจ่ ะตอบสนองความต้ องการส่งออกถ่านหินของผู้สง่ ออกอยูม่ าก
ซึง่ ถ้ าบังคับใช้ จริ งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้สง่ ออกถ่านหิน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
การนาเข้ าถ่านหินของจีนและเกาหลีใต้ ที่เพิ่มขึ ้นมากในปี นี ้ในขณะที่อปุ ทานในเอเชียได้ รับผลกระทบจาก
หลายปั จจัยทาให้ ไม่สามารถเพิม่ การผลิตขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการได้ ทนั
บริ ษัทฯ เองก็ได้ รับ
ผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในอินโดนีเซียทาให้ ผลิตถ่านได้ น้อยลง บริ ษัทฯ จึงต้ องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
การแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของตลาดและความความคาดหวังของลูกค้ า กลยุทธ์หลักๆ
ของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
o การมุ่งเน้ นตลาดที่ให้ ราคาสูง
บริ ษัทฯ ได้ คงปริ มาณการขายในตลาดที่ให้ ราคาสูงเช่นตลาดญี่ปนไว้
ุ่ ทงๆ
ั ้ ที่ปริ มาณการผลิตโดยรวม
ของบริ ษัทฯ ลดลง ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ มกี ารปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มปริ มาณการขายเข้ า
ไปในตลาดเกาหลีใต้ และไต้ หวันมากขึ ้นเพราะเป็ นตลาดที่มีความต้ องการสูง
o การขยายตลาดเพิ่ม
บริ ษัทฯ ได้ ขยายตลาดเข้ าไปในเวียตนามซึ่งเป็ นตลาดที่มีการเติบโตสูงและอยู่ใกล้ กบั แหล่งผลิตของ
บริ ษัทฯในอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ พยายามเพิ่มความแข็งแกร่ งในตลาดเอเชียใต้ เพื่อ
รองรับการขยายตลาดในอนาคต
o การพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพถ่านหินที่จะขายให้ เหมาะกับตลาดเป้าหมายเพื่อเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์โดยรวม โดยบริษัทฯ ได้ มกี ารซื ้อถ่านหินจากแหล่งภายนอกเข้ ามาใช้ ในการปรับปรุง
คุณภาพถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ของบริ ษัทฯ ในอินโดนีเซียเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพถ่านหินตรงตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ พร้ อมทังได้
้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทานทังระบบ
้
ทาให้ สามารถวาง
แผนการผลิต การกองเก็บ การขนส่งและการผสมถ่านหินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ จึงสามารถ
ส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าได้ อย่างถูกต้ อง เเม่นยา ทังปริ
้ มาณและคุณภาพ
o ความยืดหยุ่นและความมั่นคงในการส่ งมอบ
จากการที่บริ ษัทฯ มีทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินเอง ทาให้ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดระยะเวลาที่
ลูกค้ าจะนาเรื อเข้ ามารับถ่านหินที่ทา่ เรื อของบริษัทฯ ถือเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าในการ
หาเช่าเรื อบรรทุกถ่านหินหรื อเปลีย่ นเรื อบรรทุกถ่านหิน
และช่วยให้ ลกู ค้ าบริ หารจัดการเรื อบรรทุก
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ถ่านหินและต้ นทุนค่าขนส่งได้ ดขี ึ ้น และการที่บริ ษัทฯมีพื ้นที่กองเก็บถ่านหินขนาดใหญ่ที่ทา่ เรือของ
บริ ษัทฯเองทาให้ บริษัทฯ สามารถสต๊ อกถ่านหินไว้ ลว่ งหน้ าได้ พอเพียงกับความต้ องการ ทาให้ มีความ
มัน่ คงในการส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบหลักของบริ ษัทฯ อย่างหนึง่ เพราะมีผ้ ผู ลิตใน
อินโดนีเซียไม่กี่รายทีม่ ีทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่เอง
คู่แข่ งขันที่สาคัญ
คูแ่ ข่งขันที่สาคัญในตลาดถ่านหินอินโดนีเซียยังคงเป็ นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ เช่น PT Bumi
Resources, PT Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT
Golden Energy Mines เป็ นต้ น และคูแ่ ข่งขันรายเล็กอีกเป็ นจานวนมาก ผู้ผลิตที่มีเหมืองถ่านหินจะมีความ
ได้ เปรี ยบเพราะสามารถเสนอขายให้ กบั โรงไฟฟ้าของรัฐบาลซึง่ เป็ นผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ได้ เพราะต้ องมี
ปริ มาณสารองถ่านหินทีเ่ พียงพอครอบคลุมระยะเวลาส่งมอบถ่านหิน การแข่งขันราคาจะไม่รุนแรงมากนัก
เพราะมักจะใช้ ราคาอ้ างอิงที่รัฐบาลกาหนด
คูแ่ ข่งขันที่สาคัญในตลาดโลกนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียด้ วยกันเองแล้ ว
ยังมีผ้ คู ้ าและ
ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลีย แอฟริ กาใต้ รัสเซีย โคลอมเบีย และสหรัฐอเมริ กา ทีม่ ีอยูเ่ ป็ นจานวน
มาก โดยในปี 2560 นี ้ได้ มผี ้ คู ้ าถ่านหินระดับโลกนาถ่านหินจากโคลอมเบียและสหรัฐอเมริ กา เข้ ามา
จาหน่ายในเอเชียมากขึ ้นเพราะราคาถ่านหินในเอเชียปรับตัวขึ ้นไปสูงมากและปริ มาณถ่านหินที่ผลิตใน
เอเชียเองไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
นโยบายด้ านราคา
ราคาจาหน่ายถ่านหินจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มกี ารเสนอขาย โดยจะมีการปรับราคา
ถ่านหินไปตามคุณภาพถ่านหินทีจ่ ะจาหน่ายจริ ง
และจะต้ องไม่ต่ากว่าราคาขันต
้ า่ ที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
กาหนด ถ่านหินคุณภาพดีจะเสนอขายไปยังตลาดทีใ่ ห้ ราคาส่วนเพิ่มจากราคาอ้ างอิง ในขณะที่ถ่านหิน
คุณภาพต่าจะมีสว่ นลดตามคุณภาพจริ งของถ่านหินทีจ่ าหน่าย ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มการสัดส่วนการ
จาหน่ายถ่านหินแบบราคาเปลีย่ นแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรี ยกว่า Index Link ให้ มากขึ ้นเพื่อให้
สะท้ อนราคาในตลาดโลกมากขึ ้น ส่วนการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะใช้ ราคาอ้ างอิงทีก่ าหนดโดย
รัฐบาลเป็ นหลัก
ลักษณะของลูกค้ า
บริ ษัทฯ จาหน่ายถ่านหินกว่าร้ อยละ 80 ให้ กบั โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน จีน อินเดีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และในยุโรป ซึง่ เป็ นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะทาสัญญาขายไฟฟ้า
ให้ กบั รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงต้ องการผู้ขายถ่านหินที่มคี วามน่าเชื่อถือและมีความมัน่ คงในการส่งมอบ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จาหน่ายถ่านหินให้ กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้ วย เช่น ปูนซีเมนต์ ปิ โตรเคมี กระดาษ
พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น ลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะซื ้อถ่านหินในปริ มาณที่น้อยกว่ากลุม่ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
โดยทัว่ ไปจะเป็ นการทาสัญญาซื ้อถ่านหินระยะสันกั
้ บผู้ผลิตหรื อผู้ค้าถ่านหิน บางส่วนจะซื ้อในตลาดจร
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การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การจาหน่ายถ่านหินในต่างประเทศจะดาเนินการโดย BMS Coal Sales Pte Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทฯ ในเครือ
บ้ านปูที่จดั ตังขึ
้ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดยการจัดจาหน่ายถ่านหินส่วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ายตรงไปยังผู้ใช้
ปลายทางหรื อผู้ค้าถ่านหินในประเทศเป้าหมาย มีทงการเข้
ั้
าประมูลและการเจรจากับผู้ซื ้อโดยตรง ในบาง
ประเทศบริ ษัทฯ เสนอขายถ่านหินผ่านบริ ษัทเพื่อการค้ า (Trading Company) และให้ บริษัทเพื่อการค้ า
นาไปขายให้ กบั ผู้ใช้ ปลายทางอีกทอดหนึง่ เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาด
1.3 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่บริ ษัท Centennial Coal Company Limited ผลิตนันถู
้ กนาไปใช้ ในโรงไฟฟ้าใน New
South Wales ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงไฟฟ้าในเอเชียยังคงเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั
Centennial เป็ นผู้จดั ส่งประมาณร้ อยละ 80 ของปริ มาณเชื ้อเพลิงที่ต้องใช้ ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ใน
Western Region การขายถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าเหล่านี ้จะทาภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาวที่มกี ารกาหนด
ปริ มาณถ่านหินและราคาซื ้อขายล่วงหน้ า การทาสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทากับโรงไฟฟ้าใน New
South Wales มีข้อดีดงั นี ้
 ตาแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้ าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth) ทาให้ Centennial มีความได้ เปรียบในการขนส่งโดยมีถนนและสายพาน
เฉพาะสาหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนการขนส่งของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบต่อชุมชนท้ องถิ่น
 สัญญาเหล่านี ้อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย จึงช่วยจากัดความเสีย
่ งจากการเคลือ่ นไหวของ
อัตราแลกเปลีย่ น
 การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็ นธุรกิจที่ตอ
่ เนื่อง จึงสามารถสร้ างกระแสเงินสดจากผู้ซื ้อที่สว่ นใหญ่มี
อันดับความน่าเชื่อถือดีในระยะยาว ให้ แก่ Centennial ได้ อย่างต่อเนื่อง
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
 ราคาถ่านหินเปลีย
่ นแปลงจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้ นทุน ความขาดแคลนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่ยงั ถูกกว่าโดย
เปรี ยบเทียบจากการใช้ เชื ้อเพลิงประเภทอื่น เช่น ก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น
 การเพิม
่ ขีดความสามารถของโครงสร้ างพื ้นฐานเคยเป็ นข้ อจากัดต่อการส่งออกถ่านหิน
 โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่มน
ั่ คงมีความสาคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศ
เข้ ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื่อทาสัญญาระยะยาวโดยซื ้อถ่านหินที่
ราคาตลาด
 ขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทาเหมืองเริ่ มมีความยากขึ ้นในช่วง 4 ถึง 5 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้ โครงการขยาย
หรื อเพิ่มอุปทานถ่านหินเกิดขึ ้นได้ ยากยิ่งขึ ้น ดังนันโรงไฟฟ้
้
าในประเทศจึงอาจต้ องซื ้อถ่านหิ นใน
ราคาที่สงู ขึ ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสาหรับใช้ ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซื ้อจากแหล่ง
ถ่านหินปั จจุบนั ให้ มากที่สดุ รวมไปถึงการซื ้อถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยูใ่ กล้ กบั โรงไฟฟ้า
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อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลง
(เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ชดเชยกับการปรับตัวลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก ทาให้ การส่งออก
ถ่านหินราคาไม่ลดลงในสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียจึงเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่ช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ผลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

ดังนันความต้
้
องการใช้ พลังงานทีส่ งู ขึ ้นบวกกับความท้ าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ทเี่ พิ่มมาก
ขึ ้น จะทาให้ แหล่งถ่านหินที่มีอยูป่ ั จจุบนั มีมลู ค่ามากขึ ้น และจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้ สอดคล้ องและเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการถ่านหินที่ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาในประเทศเริ่ มหมดลง
Centennial
จะยังคงรักษาความสาคัญในการจัดส่งถ่านหินให้ แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ
เป็ นหนึง่ ใน
ยุทธศาสตร์ หลัก
1.4 ตลาดถ่ านหินในประเทศไทย
ตลาดถ่านหินในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินในภาคเอกชน
รวมประมาณ 19 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 0.34 ล้ านตันจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นกลุม่
ผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริ มาณการใช้ ถา่ นหินประมาณ
6.6 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 0.27 ล้ านตันจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ใน
ประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้ างภาครัฐ แต่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มกี ารแข่งขันสูง
มากเพราะมีกาลังการผลิตส่วนเกินมากทาให้ ผ้ ผู ลิตให้ ความสาคัญกับการลดต้ นทุนโดยเฉพาะต้ นทุน
เชื ้อเพลิงถ่านหิน ผู้ใช้ ถ่านหินในกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producers: IPPs) เป็ นกลุม่
ผู้ใช้ ที่มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี
2560 มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินรวม 5.01 ล้ านตัน ลดลง 0.08 ล้ านตันจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small
Power Producers : SPPs) มีปริ มาณ
การใช้ ถา่ นหินในช่วง 10 เดือนแรกของ
ปี 2560 ประมาณ 1.72 ล้ านตัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ
0.21 ล้ านตัน การชะลอตัวการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและการที่
ราคาถ่านหินปรับตัวขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ทาให้ ผ้ ผู ลิตใช้ ถ่านหินในสต๊ อกและยืด
ระยะเวลาการนาเข้ าออกไป
ที่เหลือเป็ นการใช้ ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ และอาหาร
เป็ นต้ น รวมถึงถ่านหินที่นาเข้ ามากองเก็บยังคลังสินค้ าของผู้ค้าถ่านหิน ซึง่ มีปริมาณรวมทังหมดประมาณ
้
5.64 ล้ านตันในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.35 ล้ านตัน จาก
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยและการส่งออกทาให้ ความต้ องการใช้ สนิ ค้ าในกลุม่ นี ้เพิม่ ขึ ้น ประกอบกับการที่
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ผู้ค้าถ่านหินต้ องนาเข้ าถ่านหินมาเติมสต๊ อกเพื่อรอการทยอยจาหน่ายให้ ลกู ค้ าหลังจากที่ได้ ชะลอการนาเข้ า
เมื่อปลายปี ที่แล้ ว ทาให้ ปริมาณการนาเข้ าเพิ่มขึ ้น
ลักษณะตลาดถ่านหินในไทยแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี ้
1. กลุม่ ผู้ใช้ ถา่ นหินรายใหญ่ที่มกี ารทาสัญญาซื ้อขายถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิตถ่านหินใน
ต่างประเทศ ผู้ซื ้อในกลุม่ นี ้ได้ แก่ กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPPs) ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ กลุม่ นี ้จะทา
สัญญาซื ้อถ่านหินครอบคลุมปริมาณการใช้ สว่ นใหญ่ของโรงไฟฟ้า จะมีปริ มาณเหลือสาหรับซื ้อในตลาดจร
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ทาให้ ไม่มกี ารแข่งขันมาก ปริ มาณถ่านหินในตลาดนี ้คิดเป็ นประมาณ 25% ของ
ปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ค้าขายกันในภาคเอกชน
2. กลุม่ ผู้ซื ้อถ่านหินขนาดกลางทีม่ ีการซื ้อถ่านหินในตลาดจรหรื อมีการทาสัญญาซื ้อขายถ่านหิน
ระยะสันกั
้ บผู้ขายถ่านหินทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ผู้ซื ้อในกลุม่ นี ้ได้ แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ รวมถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPPs) ผู้ใช้ ถ่านหินในกลุม่ นี ้
จะเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ มีปริมาณการใช้ สม่าเสมอ เป็ นบริ ษัทที่มีความมัน่ คง มีระบบการจัดซื ้อที่มี
มาตรฐาน โดยจะทาการซื ้อถ่านหินในแต่ละครัง้ ในปริมาณค่อนข้ างมากและส่วนใหญ่จะสามารถรับมอบ
ถ่านหินได้ ครัง้ ละลาเรื อ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ ามาแข่งขันได้ ปริ มาณ
ถ่านหินในตลาดนี ้มีประมาณ 45% ของปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
ค่ ้ าขายกันในภาคเอกชน
3. กลุม่ ผู้ซื ้อถ่านหินรายเล็ก ผู้ซื ้อในกลุม่ นี ้ได้ แก่โรงงานขนาดเล็กทีม่ ปี ริ มาณการซื ้อต่อครัง้ น้ อยและมี
พื ้นที่กองเก็บถ่านหินน้ อย ไม่สามารถนาเข้ าโดยตรงจากต่างประเทศได้ ผู้ซื ้อถ่านหินในกลุม่ นี ้มีเป็ นจานวน
มากและเป็ นตลาดที่มีราคาสูง
ผู้ขายถ่านหินให้ กบั ผู้ซื ้อในกลุม่ นี ้จะเป็ นผู้ค้าถ่านหินในประเทศเป็ นหลัก
เพราะต้ องมีที่กองเก็บถ่านหินและส่งมอบถ่านหินให้ กบั ผู้ซื ้อในลักษณะทยอยส่งมอบ
ตลาดนี ้จะมีการ
แข่งขันสูงเพราะมีผ้ ขู ายหลายราย ปริ มาณถ่านหินในตลาดนี ้มีประมาณ 30% ของปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่
ค้ าขายกันในภาคเอกชน
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
ตลาดถ่านหินในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงเพราะส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินนาเข้ า ทาให้ ผ้ ขู ายสามารถหาถ่าน
หินมาจาหน่ายได้ งา่ ย อีกทังผู
้ ้ ค้าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศได้ ให้ ความสนใจตลาดในประเทศไทย
มากขึ ้นเพราะมีขนาดตลาดที่คอ่ นข้ างใหญ่ ทาให้ ผ้ คู ้ าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ ามาเสนอราคา
แข่งขันกับผู้ค้าถ่านหินในประเทศมากขึ ้น การแข่งขันจึงมีความรุนแรงขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ กาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันหลักๆ ดังนี ้
 ความมั่นคงและความน่ าเชื่อถือในการส่ งมอบ
บริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหินของบริษัทฯ เองในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียที่มีปริ มาณสารองมาก
เพียงพอทีจ่ ะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในระยะยาวได้ อีกทังตลอดระยะเวลาที
้
่ผา่ นมาบริษัทฯ
ได้ แสดงให้ ลกู ค้ าเห็นว่าบริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพันธะสัญญาต่างๆ ทีม่ ีตอ่ ลูกค้ าทังในเรื
้ ่ องการส่ง
มอบสินค้ าที่ตรงตามข้ อตกลงทังปริ
้ มาณ คุณภาพ และระยะเวลาส่งมอบ ทาให้ บริษัทฯ ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ าในด้ านของความมัน่ คงในการส่งมอบ
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 ความสม่าเสมอของคุณภาพ
การที่บริ ษัทฯ มีแหล่งผลิตถ่านหินของตนเองทาให้ สามารถควบคุมคุณภาพถ่านหินได้ ทาให้ สร้ างความ
มัน่ ใจให้ ลกู ค้ าได้ วา่ บริ ษัทฯ
จะสามารถส่งมอบถ่านหินตามคุณภาพที่ตกลงกันไว้ ได้ ในระยะยาว
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ มีการซื ้อถ่านหินจากแหล่งผลิตภายนอกเพือ่ นามาช่วยปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน
ให้ มีความสม่าเสมอและตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ า
 ระบบบริหารคุณภาพและคลังสินค้ า (Coal Distribution Center)
บริ ษัทฯ ยังคงใช้ คลังสินค้ าทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ เป็ นศูนย์กระจายถ่านหินให้ กบั ลูกค้ า โดยเน้ นในเรื่ อง
ของระบบการบริ หารคลังสินค้ าทีม่ ีประสิทธิภาพและการป้องกันผลกระทบสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ มี
การพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ
อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของการรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อมเป็ น
ประจา พร้ อมทังดู
้ แลเรื่ องผลกระทบต่อชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าว่า
บริ ษัทฯ สามารถส่องมอบถ่านหินจากคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างยัง่ ยืน
คู่แข่ งขันที่สาคัญ
นอกจากผู้ประกอบการค้ าถ่านหินในประเทศแล้ ว ผู้ประกอบการค้ าถ่านหินจากต่างประเทศได้ ให้
ความสาคัญกับตลาดถ่านหินในประเทศไทยมากขึ ้น
โดยได้ เข้ ามาเสนอราคาถ่านหินแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการในประเทศมากขึ ้น คูแ่ ข่งที่เป็ นผู้ประกอบการค้ าถ่านหินในประเทศที่สาคัญในปี 2560 เช่น
บริ ษัท เอสซีจี เทรดดิ ้ง จากัด บริ ษัท ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด
(มหาชน) บริษัท อีสเทอร์ น เพิล จากัด บริ ษัท ซิงเฮงเส็ง จากัด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีผ้ คู ้ าถ่านหินรายเล็กอีก
เป็ นจานวนมากที่สามารถจัดหาถ่านหินเข้ ามาจาหน่ายได้ ง่ายเพราะเป็ นลักษณะซื ้อมาขายไป
สาหรับ
ผู้ประกอบการค้ าถ่านหินจากต่างประเทศ เช่น Rio Tinto, Glencore, PT Swiss Singapore, AVRA และ
ผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซีย เป็ นต้ น จะมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องการจัดหาถ่านหินและเรื อเดินสมุทรเพราะมี
ความสัมพันธ์กบั ผู้ผลิตถ่านหินและตัวแทนเรื อเดินสมุทรที่กว้ างขวางกว่า ทาให้ สามารถแข่งขันในตลาดผู้ซื ้อ
รายใหญ่และผู้ซื ้อที่สามารถรับมอบถ่านหินได้ ครัง้ ละลาเรื อได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาถ่านหินมีความผัน
ผวนสูง
นโยบายด้ านราคา
ราคาจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ จะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในขณะทีม่ ีการเสนอราคา ทังนี
้ ้จะ
ขึ ้นกับปริ มาณการซื ้อ ข้ อกาหนดด้ านคุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกับลูกค้ า โดยจะมีทงแบบราคาคงที
ั้
่
(Fixed Price) และราคาที่ปรับตามราคาถ่านหินในตลาดโลก (Index Link) โดยใช้ ราคาตลาดโลกในช่วงที่มี
การส่งมอบเป็ นตัวอ้ างอิง แบบราคาคงที่จะใช้ กบั การขายระยะสันที
้ ่มีการส่งมอบถ่านหินหลังจากตกลง
ราคากันไม่นานนัก ส่วนแบบ Index Link จะใช้ กบั การขายที่มีระยะเวลาการส่งมอบนานขึ ้น
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ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ ยังคงเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ใน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีความมัน่ คงและมี
ความต้ องการใช้ ถ่านหินสมา่ เสมอตลอดทังปี
้ การซื ้อถ่านหินส่วนใหญ่จะมีการทาสัญญาซื ้อขาย มีการ
กาหนดคุณภาพและปริ มาณการส่งมอบถ่านหินที่แน่นอน บริ ษัทฯ ได้ มีการทาสัญญาซื ้อขายถ่านหินกับ
ลูกค้ าบางรายในลักษณะทยอยส่งมอบจากคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ เพื่อช่วยบริ หารการกองเก็บ ลดภาระการ
สต๊ อกสินค้ าของลูกค้ า

2. การตลาดธุรกิจไฟฟ้ า
2.1 โรงไฟฟ้ าถ่ านหินในประเทศไทย
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่ องความสาคัญของสิง่ แวดล้ อมโดยมีการปรับปรุง
กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนมีการต่อต้ านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื ้นทีต่ า่ งๆ ทัว่
ประเทศ ซึง่ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมและการยอมรับของชุมชนเป็ นหลัก ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริ ษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมและการทาความเข้ าใจกับชุมชนในพื ้นที่ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนอยูใ่ น
ระดับที่ดี
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ เตรียมความพร้ อมที่จะเข้ าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิ ดรับข้ อเสนอ เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย และความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของประเทศ โดยคานึงถึงต้ นทุนของแต่ละประเภทเชื ้อเพลิง
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมถึงปริ มาณพลังงานสารองของประเทศ ซึง่ รวมถึงการพัฒนาโครงการใน
พื ้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
คู่แข่ งขันที่สาคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) บริ ษัทราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน) บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) บริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
และ บริ ษัท บีกริ ม จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

2.2 ธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษัทฯ ได้ บริ หารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มคี วามต้ องการไอน ้าและไอร้ อนสูง
บริ ษัทฯ จะผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอน ้าและไอร้ อนอย่างเต็มที่ และ เน้ นการบริ หารประสิทธิภาพของการ
ผลิตเพื่อให้ มีต้นทุนการผลิตตา่ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผ ลกระทบต่อราคา
ถ่านหินในประเทศ โดยในปี 2560 ราคาถ่านหินภายในประเทศจีนในช่วงครึ่งปี แรกยังคงอยูใ่ นระดับต่า แต่
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ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในช่วงครึ่งปี หลัง
จึงทาให้ ราคาเฉลีย่ ทังปี
้ ปรับตัวสูงขึ ้นใกล้ เคียงกับราคา
สูงสุดในรอบ 4 ปี ที่ผา่ นมา แม้ วา่ รัฐบาลได้ ประกาศปรับราคาค่าไฟในเดือนกรกฎาคม 2560 แต่ก็ยงั ไม่
สามารถสะท้ อนราคาต้ นทุนถ่านหินที่เพิ่มขึ ้น จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ ยังคงความสามารถทากาไรได้ จากการดาเนินธุรกิจ โดยเน้ นการบริ หารประสิทธิภาพและการ
ควบคุมต้ นทุนอย่างรัดกุม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีแผนในการขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ องการไอน ้าที่เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้ องถิ่นนัน้
ในปี 2560 รัฐบาลจีนได้ เพิม่ ความเข้ มงวดเกี่ยวกับนโยบายสิง่ แวดล้ อม และการควบคุมมลภาวะ โดยใน
เดือนตุลาคมที่ผา่ นมา ทางรัฐบาลจีนได้ เริ่ มแผนการลดปริ มาณมลพิษฝุ่ นละออง (PM) ในช่วงฤดูหนาวที่
ร้ อยละ 15 เทียบกับปี ก่อน ในพื ้นที่ที่มีการเผาไหม้ ถ่านหินสูง และจากัดการใช้ ถ่านหินเชื ้อเพลิงหลักใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อความสามารถการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ เนื่องจาก
กระบวณการผลิตของบริษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมปั จจุบนั อยูแ่ ล้ ว รวมถึงมีแผนปรับปรุงและ
เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมใหม่ทจี่ ะบังคับใช้ อกี ด้ วย
สาหรับโครงสร้ างอัตราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นนั ้ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
(1.) อัตราค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเชื่อมต่อเครื อข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และ
(2.) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (On-grid subsidy)
นอกจากนี ้ในบางพื ้นที่ยงั ได้ รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้ องถิ่น (Local subsidy) โดยค่าไฟฟ้าที่คิด
ณ จุดเชื่อมต่อเครื อข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน
ร่วมทัว่ ไป ซึง่ กาหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform
Comission “NDRC”) โดยจะถูกปรับตามราคาถ่านหิน เนื่องจากบางครัง้ ค่าไฟฟ้าที่คดิ ณ จุดเชื่อมต่อ
เครื อข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้ามีการเปลีย่ นแปลง ส่งผลให้ เงินสนับสนุนจะถูกปรับตามด้ วยเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ผลิต
ไฟฟ้าจะได้ รับค่าไฟฟ้าในระดับทีค่ อ่ นข้ างคงที่ (Feed-in Tariff)
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นกิจการที่
ได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาล โดยธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทัว่ ๆ ไป
และควบคุมมลภาวะได้ ดีกว่า ทาให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ ประกอบด้ วย การได้ การประกันการขายไฟฟ้า
ให้ กบั การไฟฟ้าท้ องถิ่น
ได้ รับสิทธิพิเศษในการเป็ นผู้ผลิตและส่งไอน ้าและความร้ อนในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับ
อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้ รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการเพิม่ สัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy) ตามแผนการกาหนดสัดส่วนพลังงาน (Energy mix) ที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ปั จจัยสาคัญที่
สามารถนามาใช้ กาหนดกลยุทธ์แข่งขัน มีดงั นี ้
 คุณภาพการให้ บริ การและการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพและบริ การ คือ จัดให้ มีความพร้ อมและความมัน่ คงในการผลิต
และจาหน่ายของทังไฟฟ้
้ าและไอน ้า เพื่อ ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้ อนในฤดูหนาวให้ กับลูกค้ า ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าบน
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พืน้ ฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ ร่วมกัน ทาให้ ได้ รับความเชื่อถือและความไว้ วางใจจาก
ลูกค้ า ในขณะเดียวกันได้ มีการทาสัญญากับลูกค้ าอุตสาหกรรมไอน ้าทาให้ สามารถปรับราคาไอน ้าได้
หากค่าเชื อ้ เพลิงเพิ่มสูงขึ ้นกว่าราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทาให้ บริ ษัทฯสามารถลดภาระในเรื่ อง
ต้ นทุนของค่าเชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้นได้
 การบริ หารต้ นทุน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ นทุนเชื ้อเพลิงถ่านหิน โดย
มีกลยุทธ์ การจัดซื ้อและสารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสารองไว้ ใช้ ในช่วงเวลาที่
ราคาสูงตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
 ความพร้ อมในการปรับตัวสูง
เนื่องจากตลาดในประเทศจี นมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริ ษัทฯ จึงมีการ
ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิด และคอยปรั บการดาเนินธุรกิ จให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาด หรื อ
สถานการณ์ ในช่วงนันๆ
้ เพื่อให้ สามารถเปิ ดรั บโอกาสทางธุรกิจหรื อลดผลกระทบต่อธุรกิ จได้ เช่น
โรงไฟฟ้าพลังงานร่ วมเจิ ้งติ ้ง มีการผลิตน ้าหล่อเย็น (Chilled water) เพื่อจาหน่ายในฤดูร้อนได้ อีกด้ วย
เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีความพร้ อมในการปรับเปลี่ยนการจาหน่ายทังไฟฟ้
้ า ไอน ้า น ้าร้ อน และน ้าเย็น
ตามปั จจัยต่างๆ เช่น ตามปริ มาณการผลิตไอน ้าที่เพิ่มขึ ้น หรื อเครื อข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าต้ องการการ
จ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม
 การดูแลและบารุงรักษาระบบอุปกรณ์ตา่ งๆ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างพัฒนาศูนย์ข้อมูล (O&M Data Center) เพื่อใช้ ในการบริ หารการดาเนินงานและ
ซ่อมบารุง
 การบริ หารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้ องถิ่นและชุมชน
บริ ษัทฯ สร้ างความสัมพันธ์ กับหน่วยงานราชการในท้ องถิ่ น บนพืน้ ฐานของความเป็ น พันธมิต รที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในการให้ บริ การสาธารณูปโภคพื ้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน ้า) ให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น สร้ าง
ความน่า เชื่ อถื อและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุ นกิ จกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึง เป็ นที่
ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็ นบริ ษัทตัวอย่างในท้ องถิ่น แม้ ในช่วงที่บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจาก
ปั จจัยภายนอก บริ ษัทฯ ยังคงได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้ องถิ่นได้ อย่างเต็มที่ เช่น การ
ให้ เงินสนับสนุนหรื ออนุมตั ิให้ ขึ ้นราคาไอน ้า เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ ้นมาก
 ความชัดเจนของนโยบายพลังงานของประเทศในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
การบริ หารจัดการทางด้ านพลังงานของประเทศ และการกาหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน
ทาให้ มีความเสีย่ งในการลงทุนต่า เนื่องจากมีการกาหนดมาตรฐานสาหรับราคาพลังงานหมุนเวียน และ
โครงสร้ างราคารั บซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้ วยรู ปแบบอัตรารั บซือ้ ไฟฟ้าคงที่ต ลอดอายุ
โครงการ พร้ อมด้ วยการให้ เงินอุดหนุนสาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตงแต่
ั ้ ปี 2556 เป็ น
ต้ นมา นอกจากนี ้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายจัดตัง้ การทดลองซื ้อขายคาร์ บอนเครดิต (Carbon Trading)
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เพื่อรองรับโนบายการลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในประเทศและสนับสนุนการลงทุนในพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ ้น
คู่แข่ งขันที่สาคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่นๆ

2.3 ธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้ าหงสาฯ)
บริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) BPP ถือ
หุ้นในบริ ษัท Hongsa Power Company Limited (HPC) และ บริ ษัท Phu Fai Mining Company Limited
(PFMC) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 37.50 ตามลาดับ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
้ ้น
751 เมกะวัตต์ ซึง่ จาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาว
ประเภท IPP และจาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้ กบั สปป.ลาว ในปี 2559 โรงไฟฟ้าหงสาได้ เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ วทังหมด
้
3 หน่วยการผลิต
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อชุมชนจากโรงไฟฟ้าหงสา บริ ษัทฯ จึงได้ มงุ่ เน้ นด้ านการ
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในพื ้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้คนในชุมชน
เหล่านัน้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้ อนออกมาในรู ปแบบของการคิดริ เริ่ มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ
เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ ายชุมชนบางส่วนพร้ อมกับการสร้ างที่อยู่
อาศัยใหม่ทดแทนในที่เหมาะสม และส่งเสริ มการพัฒนาอาชีพ เป็ นต้ น
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทุนในส่วนงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้ อม
ของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
นอกจากนี ้ยังมีการเตรี ยมความพร้ อมในการจัดหา
อุปกรณ์ในการซ่อมบารุง และ บารุงรักษาอุปกรณ์
คูแ่ ข่งขันที่สาคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่นๆ
2.4 ธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่น
บริ ษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริ ษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(“BPP”) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 78.64) บริ ษัทฯ ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่
ปั จจุบนั มีกาลังการผลิตติดตังตามสั
้
ดส่วนการลงทุนที่เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ วรวม 12.6 เมกะวัตต์ และโครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนา 220.7 เมกะวัตต์
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กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทฯ เริ่ มลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ ประกอบกับศึกษาและเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการ ทังด้
้ านพันธมิตร ทีมงาน และบุคลากร
ต่างๆ เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปนอย่
ุ่ างชัดเจน นอกจากนีก้ าร
สนับสนุนของรัฐบาล และการส่งเสริ มการลงทุนของสถาบันการเงินต่างๆ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถ
ขับเคลือ่ นธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ ว
 ระยะเวลาพัฒนาโครงการสัน
้
บริ ษัทฯ สามารถเริ่ มต้ นดาเนินการผลิต จาหน่ายกระแสไฟฟ้า และสร้ างผลตอบแทนได้ รวดเร็ วและคืน
ทุนได้ ในเวลาอันสันกว่
้ าโครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน
 ความสามารถด้ านการบริ หารการลงทุน
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน การบริ หารต้ นทุนทาง
การเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว
 ความชัดเจนในนโยบายทางพลังงานของประเทศ
การบริ หารจัดการทางด้ านพลังงานของประเทศ และการกาหนดนโยบายทางพลังงานที่มีความชัดเจน
ทาให้ มคี วามเสีย่ งในการลงทุนตา่ เนื่องจากมีการกาหนดโครงสร้ างราคารับซื ้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff
(FIT) ด้ วยรูปแบบอัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงทีต่ ลอดอายุโครงการ
คู่แข่ งขันที่สาคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้ องถิ่นในประเทศญี่ปนและจากต่
ุ่
างประเทศ
3. การตลาดธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีความต้ องการใช้ ก๊าซธรรมชาติอย่างมาก โดยในปี 2560 นันก๊
้ าซธรรมชาติถือเป็ น
เชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐ
นอกจากนี ้ความต้ องการก๊ าซธรรมชาติโดยรวมมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่องอย่างมีนยั สาคัญภายในอีกสามปี ข้างหน้ าจากการเพิ่มขึ ้นของความต้ องการในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า การ
ส่งออกก๊ าซไปประเทศเม็กซิโก และการส่งออกก๊ าซสูต่ ลาดโลกในรูปของก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural
Gas หรื อ LNG)
ในส่วนของอุปทานนันแหล่
้
ง Marcellus และแหล่ง Utica จะเป็ นแหล่งผลิตที่สาคัญทังในปั
้ จจุบนั และ
อนาคตโดยคาดว่าก๊ าซที่ผลิตจากแหล่งดังกล่าวจะมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 40 ของกาลังการผลิตก๊ าซธรรมชาติทงหมด
ั้
ของสหรัฐภายในอีก 5 ปี ข้างหน้ า
สาหรับการลงทุนของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั นัน้ ก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ จะถูกส่งไปยังระบบท่อและขายในตลาด
ในประเทศเพื่อตอบสนองความต้ องการก๊ าซธรรมชาติของสหรัฐ โดยบริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจต้ นน ้า (Upstream) เพือ่
ผลิตก๊ าซธรรมชาติเพื่อขายให้ ผ้ รู ับซื ้อเท่านัน้
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
1. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหิน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2560 ถึงแม้ จะมีความรุนแรงน้ อยลงเนื่องจากอยูใ่ นภาวะอุปทานตึง
ตัว แต่สว่ นใหญ่จะเป็ นตลาดถ่านหินคุณภาพดีที่มีคา่ ความร้ อนสูงเพราะมีแหล่งผลิตจากัด ส่วนตลาดถ่านหินทีม่ ี
ค่าความร้ อนต่าจะมีการแข่งขันสูงเพราะมีปริ มาณการผลิตมากโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย ทาให้ ราคาถ่านหิน
คุณภาพต่ามีสว่ นลดจากถ่านหินคุณภาพสูงมากขึ ้น
ภาพรวมความต้ องการถ่านหินนาเข้ าชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในปี นี ้มีการเติบโตประมาณ 51 ล้ านตันหรื อ
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 5.6 โดยมีปริ มาณการนาเข้ าประมาณ 964 ล้ านตัน ร้ อยละ 80 เป็ นการนาเข้ าของ
ทวีปเอเชีย มีการนาเข้ าประมาณ 775 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 6.0
จีนมีการนาเข้ าถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้
ความร้ อนในปี 2560 ประมาณ 185 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 15 ล้ านตันหรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 15 ถึงแม้ วา่ รัฐบาลจีนพยายามควบคุม
การนาเข้ าก็ตาม
การลดกาลังการผลิตมาก
เกินไปและความต้ องการถ่านหินในฤดูหนาวที่สงู
มากกว่าที่คาดการณ์ ทาให้ การผลิตถ่านหินใน
จีนไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน ทาให้ ราคาถ่านหิน
ในจีนเพิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ รัฐบาลพยายามจะเข้ าแทรกแทรงและผ่อนคลายนโยบายการลดกาลังการผลิต
แต่ก็ต้องใช้ เวลากว่ากาลังผลิตใหม่จะเข้ าสูต่ ลาด ทาให้ รัฐาบาลจีนต้ องยกเลิกการจากัดการนาเข้ าในช่วงปลายปี
เพื่อให้ มถี ่านหินพอเพียงใช้ งานในช่วงฤดูหนาว จีนมีการนาเข้ าถ่านหิน 2 ชนิดหลัก ขนิดแรกได้ แก่ ลิกไนต์หรื อถ่าน
หินคุณภาพต่าซึง่ ส่วนมากจะนาเข้ ามาจากอินโดนีเซีย
ดังนันการแข่
้
งขันในตลาดนี ้จึงเป็ นการแข่งขันระหว่าง
ผู้ผลิตในอินโดนีเซียด้ วยกันเองเป็ นส่วนใหญ่ ชนิดที่สองเป็ นถ่านหินคุณภาพปานกลาง เป็ นการแข่งขันกันระหว่าง
ผู้ผลิตในออสเตรเลียและในอินโดนีเซีย
อินเดียมีการนาเข้ าถ่านหินในปี นี ้ประมาณ 137 ล้ านตัน ลดลง 8 ล้ านตันหรื อลดลงร้ อยละ 5.6 เนื่องจากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรก และนโยบายรัฐบาลทีต่ ้ องการลดการนาเข้ าถ่านหินลงโดยให้ โรงไฟฟ้า
ของรัฐบาลหันไปใช้ ถา่ นหินที่ผลิตในประเทศ แต่โรงไฟฟ้าเอกชนที่อยูช่ ายฝั่งทะเลยังคงใช้ ถา่ นหินนาเข้ าอยู่ คาด
ว่าการนาเข้ าถ่านหินของอินเดียได้ ลงไปสูจ่ ดุ ตา่ สุดในปี นี ้เพราะโรงไฟฟ้าของรัฐบาลส่วนใหญ่ได้ ลดการนาเข้ าลง
หมดแล้ ว
การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนนับจากนี ้จะทาให้ การนาเข้ าถ่านหินของอินเดียเติบโตขึ ้น
ถ่านหินที่อินเดียนาเข้ าส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพต่าจากอินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ ซึง่ มีการแข่งขันค่อนข้ าง
สูงเพราะมีปริ มาณการผลิตมาก
เกาหลีการนาเข้ าถ่านหินของเกาหลีใต้ ในปี นี ้มีการเติบโตสูงมาก มีการนาเข้ าเพิม่ ขึ ้นถึง 16 ล้ านตันหรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.2 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่ องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อตรวจสอบความ
ปลอดภัย และมีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ผู้ซื ้อถ่านหินหลักในเกาหลีใต้ ได้ มีการซื ้อถ่านหินจากรัสเซีย
โคลอมเบีย แอฟริ กาใต้ และสหรัฐอเมริ กา เพื่อลดการพึง่ พาออสเตรเลียลงและกระจายแหล่งจัดหาเชื ้อเพลิงเพื่อ
เพิ่มความมัน่ คง
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ญี่ปุ่นตลาดถ่านหินในญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่จะเป็ นถ่านหินคุณภาพสูงมีการแข่งขันน้ อย เพราะผู้ใช้ ถา่ นหินส่วน
ใหญ่ทาสัญญาซื ้อถ่านหินตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ทาให้ มีปริ มาณเหลือซื ้อในตลาดจรไม่มาก ส่วนใหญ่ จะนาเข้ ามาจาก
ออสเตรเลีย ในปี นี ้คาดว่าจะมีปริมาณการนาเข้ าประมาณ 136 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านตัน หรื อเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 3.2
ไต้ หวันมีการนาเข้ าถ่านหินประมาณ 70 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 5 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 7.3 เนื่องความต้ องการไฟฟ้า
ในประเทศเพิ่มสูงขึ ้นและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีปัญหา ไต้ หวันได้ เพิ่มการนาเข้ าถ่านหินจากรัสเซีย แอฟริ กาใต้
โคลอมเบียและสหรัฐอเมริ กา เพราะอุปทานในเอเชียตึงตัว
ตลาดถ่านหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นตลาดทีม่ ีการเติบโตสูงคาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 7 ล้ าน
ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.2 จากปี ก่อนหน้ า ตลาดที่มีการเติบโตมากได้ แก่ตลาดมาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์และเวียตนาม
สภาพตลาดมีการแข่งขันสูงในตลาดถ่านหินคุณภาพตา่ แต่ความรุนแรงในการแข่งขันลดลงจากปี ก่อนหน้ าเพราะ
อินโดนีเซียมีฝนตกตลอดปี เป็ นอุปสรรคต่อการผลิตถ่านหิน
ยุโรปมีความต้ องการถ่านหินนาเข้ า
ในตลาดยุโรปในปี นี ้คาดว่าจะเติบโต
ประมาณ 7 ล้ านตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5
จากปี ก่อนหน้ า สเปนมีการนาเข้ าถ่านหิน
เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้า
จากเขื่อนทาได้ น้อย โดยจะมีการนาเข้ า
ประมาณ 16.5 ล้ านตันในปี นี ้ เพิ่มขึ ้น 5
ล้ านตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 46 ถ่านหิน
ส่วนใหญ่นาเข้ ามาจากโคลอมเบีย รัสเซีย
และอินโดนีเซีย
ฝรั่งเศสมีการนาเข้ าถ่านหินประมาณ 11.6 ล้ านตันเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24 จากปี ก่อนหน้ า จากการหยุด
เดินเครื่ องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนได้ น้อยเพราะฝนตกน้ อย
โปแลนด์มีการนาเข้ าถ่านหิน
เพิ่มขึ ้นเพราะการผลิตถ่านหินภายในประเทศลดลง ในขณะที่ตรุ กีมีการนาเข้ าประมาณ 32.5 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 7 จากปี ก่อนหน้ า
ตลาดยุโรปอยูใ่ นภาวะอุปทานตึงตัวเช่นเดียวกับตลาดเอเชียเพราะผู้ผลิตถ่านหินที่เป็ นผู้สง่ ออกถ่านหิน
หลักไปตลาดยุโรป ได้ แก่ โคลอมเบียและสหรัฐอเมริ กา ได้ สง่ ออกถ่านหินมาเอเชียมากขึ ้น ทาให้ ปริ มาณถ่านหินที่
เข้ าไปยังตลาดยุโรปมีจากัด แต่ภาวะการแข่งขันในตลาดยุโรปมีไม่มากนักเพราะผู้ซื อ้ ส่วนใหญ่ทาสัญญาซื ้อขาย
ถ่านหินไว้ ลว่ งหน้ า ครอบคลุมปริมาณส่วนใหญ่ที่จะใช้ ทงปี
ั ้ ทาให้ ไม่ต้องออกมาซื ้อในตลาดจรมากนัก
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ด้ านการส่งออกถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในปี 2560 มีปริ มาณการส่งออกทังหมดประมาณ
้
962
ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 5.9 ประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนหลักๆ ยังคงมีเพียง
6 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริ กาใต้ และสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมปริ มาณการ
ส่งออกถึงร้ อยละ 96 ของปริ มาณการส่งออกทังโลก
้
ในปี นี ้สภาวะอากาศไม่เอื ้ออานวยและการหยุดงานประท้ วง
ของคนงานเหมืองทาให้ หลายประเทศไม่สามารถส่งออกถ่านหินได้ ตามเป้าหมาย
แต่ถงึ กระนันการส่
้
งออกก็
เติบโตสูงมาก
อินโดนีเซียยังคงเป็ นประเทศผู้สง่ ออก
ถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนรายใหญ่
ที่สดุ ของโลก มีปริ มาณการส่งออกถ่านหินใน
ปี 2560 ประมาณ 390 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 20
ล้ านตันจากปี ก่อนหน้ า หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
5.3 การเพิ่มการนาเข้ าถ่านหินของจีนทาให้
การส่งออกของอินโดนีเซียกลับมาเติบโตอีก
ครัง้ หนึง่ ในขณะทีก่ ารผลิตเพิม่ ขึ ้นได้ ไม่มาก
นักเนื่องจากฝนที่ตกหนักเกือบตลอดทังปี
้ ทา
ให้ อปุ ทานตลาดตึงตัว การแข่งขันลดลง
ออสเตรเลียยังคงเป็ นประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย มี
ปริ มาณการส่งออกในปี 2560 ประมาณ 200 ล้ านตัน ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า ตลาดหลักยังคงเป็ นญี่ปนุ จีน
เกาหลีใต้ และไต้ หวัน การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในออสเตรเลียไม่รุนแรงเพราะการผลิตถ่านหินในออสเตรเลีย
ได้ รับผลกระทบจากไซโคลน Debbie ในช่วงครึ่งปี แรก และได้ รับผลกระทบจากการหยุดงานประท้ วงของคนงาน
เหมืองในช่วงครึ่งปี หลัง
การไม่สามารถเพิ่มการผลิตและการส่งออกได้ เปิ ดโอกาสให้ คแู่ ข่งขันจากโคลอมเบีย
รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ขายถ่านหินเข้ ามาในเอเชียมากขึ ้น
รัสเซียมีการส่งออกถ่านหินไปยังประเทศนอกกลุม่ สมาชิกอดีตสหภาพโซเวียต (Non-CIS Country) ในปี
2560 เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 13.2 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากภาวะอุปทานตึงตัวในเอเชียในขณะที่ความต้ องการ
ใช้ ถา่ นหินเพิ่มขึ ้นมาก การอ่อนค่าของค่าเงิน Rouble ของรัสเซีย ทาให้ ถา่ นหินจากรัสเซียสามารถแข่งขันได้ ใน
ตลาดโลก
โคลอมเบีย การออกถ่านหินลดลงประมาณร้ อยละ 5.2 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากฝนตกหนัก การที่
โคลอมเบียขายถ่านหินบางส่วนมาเอเชียมีสว่ นช่วยทาให้ อปุ ทานในตลาดยุโรปตึงตัวขึ ้น และทาให้ ราคาถ่านหิน
ในยุโรปปรับขึ ้นตามราคาถ่านหินในเอเชีย
แอฟริกาใต้ การส่งออกถ่านหินเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาประมาณ 6 ล้ านตันหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.9 ทังๆ
้ ที่มี
ปั ญหาแรงงานเหมืองหยุดงานประท้ วง และสภาพอากาศไม่ดีรบกวนการขนถ่ายถ่านหินที่ทา่ เรื อ Richards Bay
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สหรัฐอเมริกาอาศัยภาวะอุปทานในตลาดโลกตึงตัวและราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ ้น
ทาให้ สง่ ถ่านหิน
ออกมาขายในเอเชียและยุโรปได้ มากขึ ้น
ในช่วงต้ นปี 2560 ผู้ใช้ ถา่ นหินใน
ญี่ปนกั
ุ่ บผู้ผลิตถ่านหินหลักในออสเตรเลีย
ได้ มีการตกลงราคาจาหน่ายถ่านหินตาม
สัญญาซื ้อขายถ่านหินระยะยาว
(Australia-Japan Reference Price)
สาหรับการส่งมอบปี 2560 (เมษายน
2560 ถึง มีนาคม 2561) ที่ 84.97 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ
37.9 หลังจากตกลงราคาซื ้อขายกันแล้ ว
ราคาถ่านหินในตลาดโลกได้ ปรับตัวลดลงมาแตะจุดต่าสุดในไตรมาส 2 ตามการลดลงของราคาถ่านหินใน
ประเทศจีน จากความต้ องการถ่านหินที่ลดลงตามฤดูกาลและการคาดหวังการเพิ่มขึ ้นของการผลิต ถ่านหินในจีน
แต่ราคาถ่านหินมีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ วนับจากปลายไตรมาส 2 เมื่อความต้ องการถ่านหินในจีนเริ่ ม
เพิ่มขึ ้นในช่วงฤดูร้อนแต่ปริ มาณการผลิตถ่านหินยังไม่เพิ่มขึ ้น เพราะมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยเหมือง
ถ่านหินในจีน ทาให้ การเพิม่ ปริ มาณการผลิตทาได้ ช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์มาก ทาให้ เกิดภาวะอุปทานตึงตัวขึ ้น
ประกอบกับความต้ องการถ่านหินของเอเชียเหนือสาหรับฤดูหนาวได้ เพิ่มขึ ้นมาก ผลักดันให้ ราคาถ่านหินตลาดจร
ที่ทา่ เรื อนิวคาสเซิล (Newcastle) เพิ่มขึ ้นเกิน 100 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในช่วงปลายปี
แนวโน้ มภาวะการแข่งขันในปี 2561 คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ ้น โดยเฉพาะตลาดถ่านหินคุณภาพต่า
เพราะคาดว่าปริ มาณการผลิตถ่านหินในจีนจะเพิ่มขึ ้น และรัฐบาลจีนจะมีนบายในการลดการนาเข้ าถ่านหินเพื่อ
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศต่อไปจนกว่าการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมจะแล้ วเสร็ จ แต่คาดว่า
ปริ มาณการนาเข้ าถ่านหินของจีนน่าจะลดลงเพียง 5-10% จากปี ก่อนหน้ า ในขณะเดียวกันราคาถ่านหิน
ภายในประเทศจีนคาดว่าจะลดลงตามอุปทานทีเ่ พิ่มขึ ้น และจะผลักดันให้ ราคาถ่านหินตลาดจรที่ทา่ เรื อนิวคาส
เซิลลดลงตาม แต่คาดว่าความต้ องการถ่านหินในเอเชียอื่นๆ จะเพิ่มขึ ้นมาชดเชยการลดลงของจีนและยุโรป ทาให้
ภาพรวมความต้ องการถ่านหินนาเข้ าของโลกยังคงเติบโตอยู่ ในด้ านการผลิตคาดว่าหลายประเทศจะทาได้ ดีขึ ้น
แต่ตลาดถ่านหินคุณภาพสูงน่าจะยังตึงตัวอยูเ่ พราะมีแหล่งผลิตถ่านหินจากัด ราคาเฉลีย่ ที่ทา่ เรื อนิวคาสเซิลในปี
2561 มีความเป็ นไปได้ ที่จะทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงกว่า 90 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ถ่านหินคุณภาพต่าจะมีการ
ผลิตมากเกินความต้ องการและกดดันให้ ราคาถ่านหินชนิดนี ้มีสว่ นลดจากราคาถ่านหินคุณภาพสูงมากขึ ้น
การแข่งขันในตลาดยุโรปจะมีความรุนแรงลดลงเช่นกันเพราะความต้ องการถ่านหินโดยรวมคาดว่าจะลดลง มี
เพียงตุรกีที่จะมีความต้ องการใช้ ถ่านหินนาเข้ าเพิ่มขึ ้นจากการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าใหม่ ราคาถ่านหินในยุโรปก็มี
แนวโน้ มลดลงตามตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะยังคงมีถ่านหินจากสหรัฐอเมริ กาและโคลอมเบียเข้ ามา
ในตลาดเอเชียอยู่ ทาให้ อปุ ทานส่วนเกินในตลาดยุโรปมีไม่มาก

หน้ า 65

2. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินประเทศออสเตรเลีย
2.1 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
 อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) สาหรับการใช้ ในประเทศ
ออสเตรเลียคือใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้ างอิงตาม
ราคาตลาดโลก โดยจะเป็ นราคาที่สะท้ อนคุณภาพค่าพลังงานและคุณสมบัติของถ่านหิน อุปสงค์และ
อุปทานในโลกอันเป็ นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นผู้
ส่งออกถ่านหินรายใหญ่จงึ มีราคาอ้ างอิง Newcastle FOB ซึง่ เป็ นราคา Spot Market จากท่าเรื อนิว
คาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนส่งทีเ่ กี่ยวข้ อง ส่วนราคาซื ้อขายถ่านหินภายในประเทศจะ
ใช้ การเจรจาระหว่างบริ ษัทถ่านหินและลูกค้ า โดยอาจใช้ ราคาที่อ้างอิงกับราคาส่งออก (Export Parity)
อย่างไรก็ตามหากว่าบริษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขายถ่านหินให้ ลกู ค้ าเป็ นระยะยาว ราคาที่แต่ละบริ ษัทได้ รับ
จริ งอาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก
 อุปทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ ทวั่ ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ New
South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดา (Black Coal) ซึง่ ประกอบด้ วยถ่านซับบิทมู ินสั ถ่านบิทมู ินสั และ
ถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่ นช่วงพัฒนามากกว่า 35
เหมืองประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ถา่ นหินจาก
ประเทศออสเตรเลียก็ถือได้ วา่ เป็ นถ่านหินคุณภาพดีให้ คา่ ความร้ อนสูง และมีซลั เฟอร์ ตา่
 การเข้ าถึงระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดเี ป็ นปั จจัยสาคัญในการเป็ นผู้นาการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดย
โครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้ วยท่าเรื อ ถนน สายพานลาเลียง และทางรถไฟ ทังนี
้ ้
เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตังอยู
้ ใ่ กล้ ชายฝั่งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้ อมให้ บริการ แต่
เหมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่อาจจะอยูใ่ นแหล่งที่หา่ งไกลจากท่าเรื อ
และจะต้ องมีโครงสร้ างพื ้นฐาน
สาหรับเคลือ่ นย้ ายถ่านหินมายังท่าเรื อ ประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหาขีดจากัดในการส่งออก ซึง่
รัฐบาลได้ พยายามแก้ ปัญหาโดยการสร้ างท่าเรื อเพิ่มเติม และให้ บริ ษัทต่างๆ ร่วมถือหุ้น
หนึง่ ในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพร้ อมของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ พร้ อมที่จะส่งถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ ระบบสายพานลาเลียงทางบก ซึง่
ทาให้ มคี า่ ขนส่งต่า
 สินค้ าทดแทน
จากการที่โรงไฟฟ้าเป็ นผู้บริ โภครายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
(Thermal Coal) ในปั จจุบนั การค้ นพบก๊ าซธรรมชาติเพิม่ ขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะในชัน้
หินดินดาน (Shale gas) ซึง่ ทาให้ ราคาก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริ กาถูกลง กอปรกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีระบบท่อก๊ าซธรรมชาติที่ครอบคลุมอยูแ่ ล้ ว ทาให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่มกาลังการ
ผลิตในโรงที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ ถา่ นหิน แต่เหตุการณ์นี ้เกิดได้ ก็ตอ่ เมื่อก๊ าซธรรมชาติที่พบมี
ปริ มาณมากพอ มีระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที่พร้ อม แล้ วราคาก๊ าซธรรมชาติอยูใ่ นระดับต่า ดังนัน้
ผลกระทบนี ้จึงเป็ นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก นอกจากนี ้ การติดตังแผงโซล่
้
าเซลล์
(Solar roof top) เพิ่มขึ ้นในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ ความต้ องการไฟฟ้าจาก National
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Electricity Market (NEM) ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสัดส่วนที่เล็กมากและไม่มีนยั สาคัญ เมื่อเทียบ
กับความต้ องการไฟฟ้าทังหมด
้
2.2 ตลาดถ่ านหินส่ งออกของประเทศออสเตรเลีย
 สาหรับลูกค้ าต่างประเทศ Centennial ใช้ การขนส่งถ่านหินผ่านท่าเรื อ Kembla และท่าเรื อนิวคาสเซิล
ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรื อที่ Newcastle เป็ นปั ญหาที่ผ้ ผู ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนันในเดื
้
อนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ท่าเรื อสองท่าคือ ท่าเรื อ Waratah Coal Services และท่าเรื อ Newcastle Coal Infrastructure Group
(NCIG) เห็นพ้ องกับโครงร่างข้ อตกลงกาลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ที่มีไว้
สาหรับดูแลการขยายท่าเรื อซึ่งมีความจาเป็ นมากขึ ้นเพื่อให้ ทนั การเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์
 ท่าเรื อ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ ทาการขยายกาลังการขนส่งออกจากเดิม 133 ล้ านตันต่อ
ปี เพิ่มขึ ้นเป็ น 145 ล้ านตันต่อปี
 ปั จจุบนั NCIG มีการขยายกาลังการขนส่งของท่าเรื อ 66 ล้ านตันต่อปี ซึง่ ได้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จตังแต่
้
เดือนมิถนุ ายน 2556
 ท่าเรื อ Kembla ถูกก่อสร้ างขึ ้นเพื่อรองรับการส่งออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้ และภาค
ตะวันตกของรัฐ New South Wales ปั จจุบนั สามารถรองรับปริ มาณถ่านหินสาหรับการส่งออกประมาณ
18 ล้ านตันต่อปี
2.3 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินในประเทศไทย
ความต้ องการถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ ี่ 18.98 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น
0.34 ล้ านตันจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถ่านหินนาเข้ าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริ มาณ 18.63 ล้ าน
ตัน เพิ่มขึ ้น 0.45 ล้ านตัน จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นการเพิ่มขึ ้นของการใช้ ถา่ นหินในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และผู้ใช้ รายย่อย ในขณะที่การใช้ ถ่านหินที่ผลิตใน
ประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีปริ มาณ 0.35 ล้ านตัน ลดลง 0.11 ล้ านตัน จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เพราะกาลังการผลิตถ่านหินมีจากัด
ตลาดถ่านหินในประเทศไทยมีขนาดค่อนข้ างใหญ่ทาให้ มีผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหินในระดับโลกเข้ ามาใน
ตลาดนี ้มากขึ ้น การแข่งขันจึงมีความรุนแรงมาก ผู้ประกอบการระดับโลกมีความได้ เปรี ยบในเรื่ องแหล่งถ่านหิน
เพราะมีศกั ยภาพในการจัดหาถ่านหินได้ จากหลายแหล่ง อีกทังยั
้ งสามารถเช่าเรื อบรรทุกสินค้ าได้ ในต้ นทุนที่ถกู
กว่าทาให้ มีศกั ภาพในการแข่งขันมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ประการระดับโลกจะมุง่ เน้ นไปที่ลกู ค้ าขนาดใหญ่ที่
สามารถซื ้อถ่านหินได้ ครัง้ ละลาเรือ ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2560 ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวขึ ้นไปสูงมาก
ทาให้ ผ้ คู ้ าถ่านหินระดับโลกสามารถจาหน่ายถ่านหินจากสหรัฐอเมริ กาให้ กบั ผู้ซื ้อรายใหญ่ในประเทศได้ ตลาด
ลูกค้ ารายย่อยจึงเป็ นการแข่งขันกันของผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยผู้ที่มีสถานที่กองเก็บสินค้ าที่สามารถ
จาหน่ายถ่านหินในลักษณะทยอยส่งมอบจะมีความได้ เปรี ยบในตลาดนี ้เพราะลูกค้ าไม่มีพื ้นที่กองเก็บถ่านหิน
มากนัก
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3. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้ า
3.1 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไทย
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้ มการขยายตัวที่ดีขึ ้น สัญญาณฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ ริ่ มชัดเจนใน
ไตรมาสที่ 4 รัฐบาลคาดการณ์แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 3.9 โดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ยังคงเป็ นปั จจัยหลักที่ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการปรับตัวที่ดีขึ ้นของภาคเอกชน ประกอบกับ
การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ตา่ งๆ ซึง่ จะส่งผลต่อการบริ โภคที่ขยายตัวต่อเนื่องในครึ่งปี หลัง โดยในปี
2560 มีกาลังการผลิตติดตังไฟฟ้
้ าอยูท่ ี่ระดับ 42,433 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 2 ซึง่ ความต้ องการ
ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ ้น ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 28,578 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2559
ที่ระดับ 26,619 เมกะวัตต์ อยู่ 1,959 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7 สืบเนื่องจากการกระตุ้นให้ เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ ดังนี ้ จากก๊ าซ
ธรรมชาติร้อยละ 60 จากถ่านหินร้ อยละ 18 จากพลังน ้าร้ อยละ 2 การนาเข้ าไฟฟ้าร้ อยละ 12 พลังงานหมุนเวียน
ร้ อยละ 7.8 และจากน ้ามันร้ อยละ 0.2
(ที่มา: ข้ อมูลของปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน จากสานักงานนโยบายและแผนงาน กระทรวงพลังงาน –
EPPO )

3.2 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สปป.ลาว นันมี
้ ความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือกาลังการผลิตไฟฟ้า
ของสปป.ลาวทังหมดล้
้
วนมาจากโรงไฟฟ้าพลังน ้าเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่มีแหล่งน ้ามันและก๊ าซสารอง ทัง้
ยังมีถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงในปริ มาณจากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงั กล่าวเปลีย่ นไปนับแต่ปี 2559 จากการ
เดินเครื่ องเต็มพิกดั ของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ อง
แหล่งถ่านหิน จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้ างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563 โดยในปี
2560 สปป.ลาว มีกาลังการผลิตติดตังรวมโดยประมาณ
้
6,700 เมกะวัตต์ อีกทังมี
้ โครงการที่อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ างจานวน 5,800 เมกะวัตต์ และอยูร่ ะหว่างการศึกษาอีก 5,000 – 6,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ดี สปป.ลาว
ยังคงเป็ นผู้สง่ ออกกระแสไฟฟ้าทีส่ าคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาว ได้ ทาข้ อตกลงส่งออก
กระแสไฟฟ้าภายใต้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ จานวน 9,000 เมกะวัตต์ให้ กบั ประเทศไทย 5,000 เมกะวัตต์ให้ กบั
ประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวัตต์ให้ กบั ประเทศกัมพูชา
(ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน -Department of Energy Business (DEB) เดือน ตุลาคม 2560)
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3.3 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในประเทศดังนี ้
อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริ ญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริ ญเติบโตของกาลังการผลิต
กาลังการผลิตรวม

หน่ วย

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ร้ อยละ
ร้ อยละ

6.6
3.5

5
2.6

0.5
-1.4

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

7.1
1,793,979

8.2
1,677,123

10.1
1,549,389

ทีม่ า : สานักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจี น “National Energy Administration” (NEA)

3.4 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่น
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในญี่ปนุ่ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในประเทศดังนี ้
อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม*
อัตราการเจริ ญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริ ญเติบโตของกาลังการผลิต
กาลังการผลิตรวม**

หน่ วย

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ร้ อยละ
ร้ อยละ

0.87
1.14

1.19
0.19

-1.20
-1.90

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

2.76
275,480

4.97
268,082

5.95
287,477

ที ม่ า: กระทรวงเศรษฐกิ จ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี ่ปนุ่ “Ministry of Economy, Trade and Industry” (METI)
คาอธิบายเพิ่มเติม

*อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้าเป็ นข้ อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ปี 2560
** กาลังการผลิตรวมของปี 2560 เป็ นตัวเลขคาดการณ์ล่วงหน้ า (ไม่รวมกาลังการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่หยุด
ดาเนินการชัว่ คราว
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ตงของเหมื
ั้
องถ่านหิน โรงไฟฟ้า และแหล่งก๊ าซ
เหมืองถ่ านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
2. เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
3. เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
4. เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
5. เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Hebi, Henan Province
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province

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

ประเทศมองโกเลีย
1. แหล่งถ่านหิน Unst Khudag
2. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul
3. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs Coal JV

โรงไฟฟ้ า
ประเทศไทย
โรงไฟฟ้ าและโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
แสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปนุ่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย ประกอบ
ไปด้ วย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอิบารากิ
1. โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
2. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอิบารากิ
3. โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
จังหวัดกุนมะ
1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน เมืองถังซาน
4. โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิงิ
มณฑลเหอเป่ ย
5. โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิงิ
2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ ้งติ ้ง เมืองสือเจียจวง
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ
มณฑลเหอเป่ ย
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ จังหวัดเฮียว
3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองบินโจว
โงะ
มณฑลซานตง
4. โครงการนาริ ไอสึ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง มณฑลซานซี
5. โครงการยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน
6. โครงการมุกะวะ จังหวัดฮอกไกโด
เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
7. โครงการยาบูกิ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮยุ่ เหนิง
8. โครงการคุโรคาวะ จังหวัดมิยางิ
เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
9. โครงการชิราคาวะ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
10. โครงการเคซเซนนุมะ จังหวัดมิยางิ
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7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน
เมืองไทอัน มณฑลซานตง
8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮยุ่ เอิน
เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
9. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน
เมืองเจียซาน มณฑลเจ้ อเจียง
10. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซงิ หยู๋
เมืองไทอัน มณฑลซานตง

โรงไฟฟ้ า
11. โครงการฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา
12. โครงการโอนามิ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
13. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จังหวัดยามางาตะ

แหล่ งก๊ าซ
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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แผนที่แสดงธุรกิจถ่ านหิน ธุรกิจโรงไฟฟ้ าและธุรกิจก๊ าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท

หน้ า 72

2. กาลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตถ่านหินและปริ มาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2558 – 2560 ดังนี ้
เหมืองถ่ านหิน
เหมืองถ่ านหิน Indominco*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Trubaindo*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Jorong*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Embalut*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Tandung Mayang*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Bharinto*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย**
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต

หน่ วย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2560
2559
2558

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
13,013

15,000
15,487

15,000
13,858

86.75
-15.97

103.25
16.08

88.95
-6.64

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8,000
4,854
60.67
-15.89

8,000
5,771
72.14
-19.50

8,000
7,169
89.61
-4.63

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

1,000
895
89.51
-9.95

1,000
994
99.40
-23.83

2,000
1,305
65.25
-1.66

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

1,000
937
93.70
15.83

1,000
809
80.90
-33.47

2,000
1,216
60.80
-2.17

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

-

-

2,500
1,902
76.00
-0.93

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

3,000
2,385
79.49
-6.70

3,000
2,556
85.20
1.15

3,000
2,527
84.23
-15.77

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
12,318
82.41
-0.35

15,000
12,361
82.41
-5.21

15,000
13,040
86.93
-14.30

หมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้ อยละ 100 (100% basis)
** ตามวิธีสดั ส่วนการถือหุ้น (equity basis)
- เหมืองถ่านหิน Kitadin Tandung Mayang ได้ หยุดการผลิตตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2559 เนื่องจากปริ มาณสารองถ่านหินได้ หมดลง
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บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตและปริ มาณการขายไฟฟ้าและไอน ้าในช่วงปี 2558 – 2560 ดังนี ้
โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม Luannan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอน ้าที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม Zhengding
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอน ้าที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม Zouping
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอน ้าที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอน ้าขาย
โรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าหงสา
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Jinshan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2560

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

123
70.10
509,598
1.20
1,227,565
1.44

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

123
512,990
-1.58
967,380
13.06

139
71.60
419,738
-1.03
1,405,050
3.41

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

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

173
65.30
566,984
3.06
3,253,796
10.95

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

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

1,434
85.96
10,091,687
-7.69

1,434
96.75
10,932,315
1.35

1,434
95.45
10,784,308
-0.38

เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

1,878
80.84
11,390,889
25.70

1,878
68.27
9,061,690
73.50

1,252
90.31
2,401,360
-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

28.95
15.60
39,567
1821.66

28.95
14.38
2,059
-

หน่ วย
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ
ตัน
ร้ อยละ
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ
ตัน
ร้ อยละ
เมกะวัตต์เทียบเท่า

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

ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ
เมกะวัตต์

ร้ อยละ

75.41

-
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Hui’en
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Huineng 1
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Huineng 2
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Haoyuan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Deyuan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Xingyu
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Hitachi 1)
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่ วย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2560

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

19.70
15.61
19,118
-

-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

10.43
14.45
13,201
1,480.96

10.43
14.56
835
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

11.08
14.44
14,015
1,480.05

11.08
14.36
887
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

20
15.35
26,898
1,989.98

20
13.33
1,287
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

51.64
13.82
56,949
-

-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

10.30
13.87
6,021
-

-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

2
14.37
2,674
2.29

2
13.98
2,614
-1.32

2
14.26
2,649
-4.09
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Hitachi 2)
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Sakura 1)
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Sakura 2)
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Olympia (Katashina)
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Hino
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Awaji
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้ กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทังหมด**
้
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่ วย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2560

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2559

2
13.40
3,541
2.61

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2558

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

2
13.56
3,562
0.59

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

2
14.25
2,985
1.91

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

2
14.11
3,297
2.49

2
13.69
3,217
796

2
9.21
359
-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

2
14.14
2,856
-4.93

2
14.78
3,004
10.56

2
14.00
2,717
-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

3.5
12.34
4,964
43.80

3.5
13.45
3,452
-

-

เมกะวัตต์
ร้ อยละ
เมกะวัตต์-ชัว่ โมง
ร้ อยละ

8
15.50
8,738
-

-

-

2
13.90
2,929
2300

2
13.70
3,451
2
4.27
122
-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping,Jinshan,
Huineng1,Huineng2, Haoyuan, Hui’en, Deyuan และ Xingyu ) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี่ปนุ่ ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง้ 5 โครงการ และโรงไฟฟ้า Hino
และ Awaji)
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* อัตราส่วนร้ อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกาลังการผลิตติดตังและจ
้
านวน
ชัว่ โมงทังหมดในหนึ
้
่งปี
** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้ อตุ สาหกรรมใกล้ เคียง (ถ้ ามี)

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
 บริ ษัทฯ ดาเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริ ษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง้ 5 เหมือง ได้ แก่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin)
และเหมืองบาริ นโต (Bharinto) ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ได้ แก่ เหมือง Airly เหมือง Charbon
เหมือง Clarence เหมือง Mandalong และเหมือง Myuna และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 เหมือง ได้ แก่ เหมืองเฮ่อปี ้ (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe)


ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริ ษัทฯ และมีการสารวจแหล่งถ่านหินที่มคี ณ
ุ ภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของ
ลูกค้ า

บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานจัดซื ้อถ่านหินขึ ้นมาเพื่อทาการซื ้อถ่านหินจากบริษัทอื่นมาจาหน่ายเพิ่มเติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเป็ นการเพิม่ ความมัน่ คงในการส่ง
มอบถ่านหินของบริ ษัทฯ
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้ าที่ผลิต
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงข้ อกาหนดคุณสมบัติของถ่านหินกับลูกค้ าแล้ ว ข้ อมูลคุณสมบัติของถ่านหิน เช่น ค่าความร้ อน ค่า
กามะถัน และค่าความชื ้น เป็ นต้ น จะถูกส่งไปให้ หน่วยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตให้ ได้ ทงปริ
ั ้ มาณและคุณภาพ
ตามข้ อกาหนด บริ ษัทฯ จะทาการสุม่ ตรวจคุณภาพถ่านหินที่ผลิตในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ตตังแต่
้ ที่เหมืองจนถึงลาน
กองเก็บถ่านหินที่ทา่ เรื อก่อนส่งมอบแก่ลกู ค้ า เพื่อให้ แน่ใจว่าถ่านหินที่เตรี ยมพร้ อมส่งมอบให้ ลกู ค้ ามีคณ
ุ สมบัติตรง
ตามข้ อตกลง
และในการส่งมอบสินค้ าแต่ละครัง้ ต้ องมีผ้ เู ชี่ยวชาญภายนอกเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า
เพื่อให้ ได้ ตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการ บริ ษัทฯ จึงได้ รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ


(ข) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของกลุ่มบริ ษัทฯ มีความหลากหลายขึ ้นกับผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็ น
แบบเหมืองเปิ ด (Open pit mine) และแบบเหมืองปิ ด (Underground mine) กระบวนการผลิตไฟฟ้า ทัง้ จากที่ใ ช้
เชือ้ เพลิงถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติซึ่งเป็ นการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ในสหรั ฐอเมริ กา ซึ่ง กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
 การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ เชื ้อเพลิง และไฟฟ้า รวมถึงก๊ าซมีเทนที่อยูใ่ นชันถ่
้ านหิน
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทศั น์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง
และธุรกิจไฟฟ้าจากการใช้ พื ้นที่ในการติดตังแผงโซล่
้
าร์
 การทรุ ด ตั ว ของชั น้ ดิ น (subsidence) จากการท าเหมื อ งใต้ ดิ น และการชะล้ างผิ ว หน้ าดิ น จาก
กระบวนการเปิ ดหน้ าดินเพื่อขุดถ่านหิน
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การใช้ น ้าในกระบวนการทาเหมือง การผลิตไฟฟ้าและไอน ้า และการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
คุณภาพนา้ เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid :
TSS) จากนา้ ชะล้ างในเหมือง อุณหภูมิของนา้ หล่อเย็นโรงไฟฟ้า และความปนเปื อ้ นของนา้ ใต้ ดินใน
กระบวนการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
 คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิ ดหน้ าดิน การเก็บกอง และการขนส่งถ่านหิน และ
การปลดปล่ อ ยอากาศเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง ประกอบด้ วย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก
ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์
 ขยะที่เกิ ดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้ วยขยะทั่วไป (Non-hazardous waste) และขยะอันตราย
(Hazardous waste) โดยเป็ นขยะที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทาเหมือง ขยะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
เช่นการเกิดเถ้ าหนัก (Bottom ash) เถ้ าลอย (Fly ash) และวัสดุอนั ตรายจากกระบวนการผลิตแผงโซล่าร์
และขยะจากกระบวนการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้
และข้ อกาหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขที่ ก าหนดในรายงานวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท ามาตรฐานการจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประกาศใช้ ทวั่ ทังองค์
้ กร และมีการนาไปปรับใช้ เพื่อให้ เหมาะกับแต่ละหน่วย
การผลิต รวมถึงมีการนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ ในหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องในพื ้นที่ที่มีความ
เสี่ยงเรื่ องคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทามาตรฐานขึ ้นมาใช้ สาหรับเฉพาะในพืน้ ที่
คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมีประสิทธิภาพสูง และติดตังระบบเฝ้
้
าระวังคุณภาพต่อเนื่อง เช่น ระบบบาบัดและเฝ้า
ระวังคุณภาพน ้าแบบต่อเนื่อง (real time) ในประเทศออสเตรเลีย และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องใน
โรงไฟฟ้าในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ดาเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกควบคู่ไปกับการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดการใช้ พลังงาน โดยตังเป้
้ าหมายลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ
ธุรกิจไฟฟ้า 15% ต่อหน่วยการผลิต โดยนับจากปี ฐานในปี 2555 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐใน
ประเทศออสเตรเลียเพื่อการวิจยั และพัฒนาระบบลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน (The
Ventilation Air Methane Regenerative After Burner (VAM RAB®) ที่เหมืองแมนดาลอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลด
การปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ ราวร้ อยละ 30 เมื่อเริ่ มการดาเนินการ
ผลการปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างครบถ้ วน ไม่พบข้ อร้ องเรี ยนทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อมจากหน่วยงานราชการและชุมชนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ส่วนประเทศออสเตรเลีย จากอุบตั ิเหตุการรั่วไหลของหางแร่ ในแม่น ้าวูแลงแกมเบ บริ ษัทฯ ได้ ทาความสะอาดและ
ฟื ้น ฟู เ รี ย บร้ อยแล้ ว นัน้ บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การจ่ า ยค่า ปรั บ ต่อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น จ านวนเงิ น 1 ล้ า นเหรี ย ญ
ออสเตรเลีย และมีการกาหนดมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้ มงวดอีกด้ วย
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองและงบประมาณในแต่ละพื ้นที่ เพื่อให้ สามารถคืน
พื ้นที่ที่สมบูรณ์ภายหลังเสร็ จสิ ้นการทาเหมือง ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลังที่
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ดาเนินการปิ ดเหมืองในทุกพื ้นที่ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ได้ เริ่ มประเมินผลกระทบด้ านความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่
เหมืองบาริ นโต (Bharinto) โดยใช้ ข้อมูลจากการสารวจในปี 2558 พบว่าผลกระทบด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเหมืองเริ่มเข้ าสูด่ ้ านบวก เนือ่ งจากการดาเนินงานได้ ใช้ มาตรการหลีกเลีย่ ง (Avoidance) ฟื น้ ฟู (Rehabilitation)
และชดเชยนอกพื ้นทีเ่ หมือง (Offset) อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีแผนการติดตามการดาเนินงานและประเมินผลกระทบ
ดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด และจะขยายโครงการให้ ครอบคลุมถึงการดาเนินงานในทุกพื ้นที่ของบริ ษัทฯ
2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการบริ หารความเสีย่ งเพื่อจัดการความเสีย่ งที่มีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของบริ ษัทฯ สูก่ ารเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร โดยลดโอกาสที่ความเสีย่ งจะเกิดขึ ้นหรื อลดผล
เสียหายกรณีความเสีย่ งเกิดขึ ้น และให้ ได้ มาซึง่ โอกาสทางธุรกิจ อันจะนาไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การบริ หาร
ความเสีย่ งทางธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของผู้บริ หารในทุกระดับและการกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริ หาร เช่น คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee: RMC) ซึง่ มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามความเสีย่ งและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสีย่ ง
การประชุมของคณะกรรมการบริ หารการเงิน
(Financial Management Committee: FMC) เพื่อบริ หารความเสีย่ งด้ านการเงินเป็ นประจาทุกเดือน การประชุม Commodity
Risk Management Committee ทุกเดือน เพื่อบริ หารจัดการความเสีย่ งของราคาถ่านหินและน ้ามันซึง่ เป็ นหนึง่ ในปัจจัยหลักที่
กระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ
รวมทังจั
้ ดให้ มีการรายงานผลการสอบทานการบริ หารความเสีย่ งแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ นาระบบ
“การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” (Business Continuty Management: BCM) มาใช้ ในองค์กร โดยได้ มีการจัดตัง้
คณะกรรมการบริ หารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuty Management Steering Committee) ซึง่ มีบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบในการจัดทาและทบทวนนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) สาหรับเตรี ยมความพร้ อมต่อวิกฤตที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ สง่ ผลเสียหายหรื อทา
ให้ ธุรกิจหยุดชะงักทังต่
้ อบริ ษัทฯ ลูกค้ า และผู้มีสว่ นได้ เสีย
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1) ความเสี่ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ และการนาไปปฏิบัติ
ภายใต้ สภาวะการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานพลังงาน การเปลีย่ นแปลงของ
กฎระเบียบและข้ อบังคับ แนวโน้ มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว รวมถึงความ
คาดหวังของนักลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ สร้ างระบบและกระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยงจาก
การกาหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป็ น ประจาทุกปี เพื่อกาหนดและทบทวนทิศทางและ
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนบริ หารความเสี่ยงสาหรับแผนกลยุทธ์
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการ
ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน รวมถึงเปรี ยบเทียบข้ อมูลจาก
สถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ และพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบเพื่อประกอบ
การตัดสินใจและเพื่อเป็ นข้ อมูลพิจารณาแนวทางการดาเนินงานธุรกิจในอนาคต
1.2) ความเสี่ยงด้ านการบริ หารทรั พยากรบุ คคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุ คลากรเพื่อรองรั บการ
เติบโตในอนาคต
บริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งกระบวนการสรรหาและเร่ งพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิ ภาพ รวมถึง การทบทวนโครงสร้ าง
องค์กร และวิเคราะห์แผนความต้ องการกาลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี ้มีการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession
Plan) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรให้ มีความรู้ความชานาญเพื่อก้ าวเข้ าสูต่ าแหน่งผู้บริ หารระดับสูงต่อไป
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บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาขึ ้น โดยจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาบุคลากรในทุก
ประเทศที่อตั ราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของงบประมาณที่จดั เตรี ยมไว้ สาหรับเงิ นเดือนพนักงาน พร้ อมทังพั
้ ฒนากรอบการ
อบรมและพัฒนาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) ซึ่งระบุแนวทางการพัฒนาพนักงานใน
แต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน โดยคานึงถึง ความสามารถของพนักงาน (Competency-based) เพื่อเป็ นแนวทางให้ การ
พัฒนาพนักงานในแต่ละระดับมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้ องการด้ านศักยภาพที่ห ลากหลายจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานดังกล่าวประกอบไปด้ วยรู ปแบบการพัฒนาที่
หลากหลาย นอกเหนือจากการเรี ยนรู้ การทางานจริ ง (On the job training) เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการทังภายในและ
้
ภายนอกบริ ษัทฯ การเรี ยนรู้ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปั นประสบการณ์โดยผู้บริ หาร เป็ นต้ น
1.3) ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงขององค์ กร
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารความเสีย่ งด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ สามารถส่งผลกระทบที่
รวดเร็ วและรุ นแรงทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยไม่อาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นนโยบายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ ความปลอดภัยใน
การทางาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาร่ ว มกัน การสร้ างคุณ ค่ า ให้ กับ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก ฝ่ ายอย่า งยั่ง ยื น รวมถึ ง การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียในทุกกลุม่ เช่น การเข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันกับแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และผ่าน
การรับรองโดย CAC เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ ทราบถึงความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทฯ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึง
การร่ วมมือกับบุคคลภายนอกทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนเพื่อสร้ างมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในการสร้ างสรรค์สงั คมด้ วยการสนับสนุนโครงการอันเป็ นประโยชน์ ทังด้
้ านชุมชน สิง่ แวดล้ อมและการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change)โครงการค่าย
เยาวชนวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม (Power Green Camp) รวมถึงการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทงในประเทศไทยและ
ั้
ประเทศที่เข้ าไปดาเนินธุรกิจ ซึง่ ถือเป็ นภารกิจหลักที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริ หารภาพลักษณ์ให้ สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร โดยการ
พัฒนากลยุทธ์การสือ่ สารเพื่อให้ สามารถสือ่ สารกับผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ ว รวมถึงสร้ างความเข้ าใจที่ดีแก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เช่น จัดงานแถลงผลการดาเนินงานบริ ษัท ฯ ประจาไตรมาสแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดให้ มี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ มีการสื่อสารการ
ด าเนิ น งานที่ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social Responsibility: CSR) การสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชน และการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนและผู้มีส่วนได้ เสียที่มีต่อบริ ษัทอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงการทาแบบสารวจความพอใจของลูกค้ า การจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กร เพื่อ
นาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
1.4) ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถเพิ่มปริมาณสารองถ่ านหินในเชิงพาณิชย์ ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีปริ มาณสารองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน จานวนรวม 750.9 ล้ านตัน แบ่งเป็ นปริ มาณสารองถ่านหินของเหมืองในอินโดนีเซีย จานวน
253.5 ล้ านตัน จากเหมืองในออสเตรเลีย จานวน 334.5 ล้ านตัน และจากเหมืองในจีน จานวน 162.9 ล้ านตัน ปริ มาณ
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สารองถ่านหินดังกล่าวได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยบริ ษัทที่ปรึ กษาที่อิงตามมาตรฐานการจัดทารายงานของ The
Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรื อที่เรี ยกว่า “2012 JORC Code” บริ ษัทฯ
มีแผนในการตรวจสอบประเมินปริ มาณสารองถ่านหินในกรณีที่ปัจจัยเชิงพาณิชย์มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญและ
มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณสารองถ่านหินที่มีอยู่ ปั จจัยเชิงพาณิชย์ดงั กล่าวนี ้รวมถึงแนวโน้ มราคาถ่านหิน
ปั จจัยด้ านต้ นทุน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ วางกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ปริ มาณสารองถ่านหินโดยการซื ้อถ่านหินจากพื ้นที่ใกล้ เคียงเพื่อนามาเข้ าสู่กระบวนการผสมให้ มีคุณภาพตามความ
ต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการซื ้อขายในรู ปแบบซื ้อมาขายไป และศึ กษาแผนการซื ้อเหมืองแหล่งใหม่เพื่อเพิ่มปริ มาณ
สารองถ่านหินหรื อเพื่อให้ มีอายุของเหมืองที่ยาวขึ ้น
1.5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการความเสี่ยงนี ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ธุรกิจใหม่ที่เข้ าไปลงทุนสามารถสร้ างมูลค่ารวมให้ กบั องค์กรไม่
น้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการพัฒนาหรื อเข้ าซื ้อธุรกิจนัน้ โดยกาหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขันตอน
้
มี
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องในแต่ละด้ านเพือ่
พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ การลงทุน อย่ า งรอบคอบ เช่ น ความสอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ก ารเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ
ผลตอบแทนการลงทุนให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของบริ ษัทฯ การประเมินความเสีย่ งของโครงการ รวมทังมี
้ การติดตามผลการ
ดาเนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ที่อาจจะทาให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ทาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีการ
ติดตามและวิเคราะห์พอร์ ตการลงทุนของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการบริ หารงานให้ เกิดพลังร่ วม (Synergy) ระหว่างบริ ษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางด้ านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดโครงสร้ างให้ เหมาะสม เพื่อให้ สามารถบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง และให้ การลงทุนในกิจการใหม่นนเป็
ั ้ นไปอย่างราบรื่ นสามารถสร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะยาว และให้
ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ เดินหน้ าลงทุนใน 3 ธุรกิจด้ านพลังงานสะอาดตามแผนกลยุทธ์
Banpu Greener & Smarter โดยมุ่ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รกับ สิ่ง แวดล้ อ ม และใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า นพลัง งานเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้ นทุน ได้ แก่ การขยายกาลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนและประเทศจี
ุ่
น การ
วางระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (one stop service) ด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในไทยของบริ ษัท
บ้ านปู อินฟิ นเนอร์ จี จากัด (BPIN) ภายใต้ แนวคิด Go Green Together รวมทังการเข้
้
าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซันซีป
กรุ๊ป ผู้นาด้ านการให้ บริ การพลังงานสะอาดแบบครบวงจรรายใหญ่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และการลงทุนเพิ่มในธุรกิจก๊ าซ
ธรรมชาติในสหรัฐอเมริ กาเป็ นแหล่งที่ 6
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ ดาเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทังที
้ ่ระดับ
บริ ษัทฯ และระดับกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจในไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยการ บริ หารกระแสเงินสดทัง้
รายได้ กบั รายจ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้ สอดคล้ องกัน และการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตาม
ประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่าย และการชาระหุ้นกู้ รวมทังใช้
้ เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสม
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โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงิ นบาทในสัดส่วนร้ อยละ 25 หนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐ ในสัดส่วนร้ อยละ 66 สกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลียในสัดส่วนร้ อยละ 8 และที่เป็ นสกุลเงินหยวนในสัดส่วน
ร้ อยละ 1 รวมถึงการระดมเงิ นทุนในสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการลงทุนต่อ ใน
ต่างประเทศ
2.2) ความเสี่ยงในด้ านภาษีอากร
เพื่อลดความเสีย่ งด้ านภาษี อากร บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ เสียภาษี อากรอย่างถูกต้ องและภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด บริ ษั ท ฯ จัด ท าระเบี ย บปฏิ บัติ ด้ า นภาษี อ ากรเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ จัด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการเสียภาษี อย่างครบถ้ วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้ างการลงทุนอย่างสม่าเสมอ และกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารที่
รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย่ นแปลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศอย่างใกล้ ชิด ทังระดั
้ บ
รัฐบาลกลางและท้ องถิ่น รวมถึงว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านกฎหมายท้ องถิ่น เพื่อให้ คาปรึกษาและแนะนาแนวทางปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ในกรณีเกิดข้ อพิพาททางภาษี กับหน่วยงานราชการ บริ ษัทฯ จะให้ ข้อมูลทางภาษี ที่ถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ งในการ
ดาเนินธุรกิจให้ แก่หน่วยงานราชการ และในกรณี จาเป็ นจะมีการจ้ างที่ปรึ กษาทางภาษี ที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดง
ความเห็นและดาเนินการในข้ อพิพาทดังกล่าว
2.3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่ านหินและนา้ มัน
จากสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่ราคาถ่านหินและน ้ามันมีความผันผวน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท ฯ
โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ยงโดยจัด ตัง้ Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื่ อ วิ เคราะห์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหิน และน ้ามัน และเข้ าดาเนินการบริ หารความเสี่ยงโดยใช้ เครื่ องมือประเภท
อนุพนั ธ์ ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้ า (Coal Swap) และซื ้อน ้ามันล่วงหน้ า (Gas Oil Swap) เพื่อลดผลกระทบ
ในทางลบที่อาจจะเกิ ดขึ ้น นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้ มราคาอย่าง
ใกล้ ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื ้อขายถ่านหินกับลูกค้ าที่ทาสัญญาไว้ กับบริ ษัทฯ พร้ อมทัง้
พิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้ เหมาะสมกับ
สภาวะตลาดในขณะนัน้
3. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ (Operating Risk)
3.1) ความเสี่ยงในธุรกิจถ่ านหิน
3.1.1) ความเสี่ยงในด้ านการส่ งมอบสินค้ า
เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าได้ ตามกาหนดเวลา ตามคุณภาพ และตาม
ปริ มาณที่สญ
ั ญากับลูกค้ าไว้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
- ศึ ก ษาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ระบบวางแผนเพื่ อ ช่ ว ยสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจที่ เ หมาะสมที่ สุด
(Optimization System) ซึ่งใช้ มาตังแต่
้ ปี 2555 ให้ มีความทันสมัย และสามารถยืดหยุ่นกับสถานการณ์
ที่ มี ค วามหลากหลายมากยิ่ ง ขึ น้ ส่ ง ผลให้ ระบบการบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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- ขยายพื น้ ที่ ค ลัง สิน ค้ า และเพิ่ ม ระบบลาเลีย งจากกองถ่ า นหิ น (Reclaim System) ที่ ท่า เรื อ บอนตัง
(Bontang) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณถ่ า นหิ น และการผสมถ่ า นหิ น (Coal
Blending) ให้ ได้ คณ
ุ ภาพตรงกับความต้ องการของลูกค้ า สอดรับกับแผนการขายที่มีความหลากหลาย
มากขึ ้น
- ควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลังต่าสุด (Safety Stock) เพื่อลดความรุ นแรงจากความไม่แน่นอนของความ
ต้ องการและสถานการณ์การผลิตในแต่ละช่วงเวลา
- ปรับปรุงคุณภาพถนนที่ใช้ เป็ นเส้ นทางลาเลียงขนส่งถ่านหินอย่างต่อเนื่อง
- ริ เริ่ มโครงการระบบติดตามการขนส่งทางเรื อ (Tugboat Monitoring System: TMS) โดยติดตังเครื
้ ่ องมือ
บอกพิกัด (GPS) ในเรื อนาส่งสินค้ า (Tugboat) เพื่อติดตามสถานะของเรื อนาส่งสินค้ าได้ รวดเร็ วและ
แม่นยามากขึ ้น และเก็บข้ อมูลที่ได้ จากระบบบอกพิกดั (GPS Tracking) เพื่อนามาประมวลผลให้ ตรง
ตามความต้ องการของผู้ปฏิบตั ิงาน ส่งผลให้ การบริ หารงานและติดตามสถานะของการขนส่งถ่านหิน
ทางเรื อ (Barge) เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น สามารถแก้ ไขสถานการณ์ เพื่อให้ การขนส่ง
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และตรงตามเวลาที่กาหนด
- ประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่เ พื่ อ ช่ ว ยในการติ ด ตามสภาพการปฏิ บัติ ง านภายในเหมือ ง อาทิ โดรน
(Drone) สาหรับถ่ายภาพทางอากาศมาใช้ ในการสารวจสภาพพื ้นที่ของเหมือง ถ่านหินที่อยูใ่ นระหว่าง
การผลิต (In-Pit Inventory) โดยปรับใช้ ที่เหมืองโจร่ง (Jorong) เป็ นที่แรกและวางแผนที่จะปรับใช้ กบั ทุก
เหมืองที่อินโดนีเซียในลาดับต่อไป
3.1.2) ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนการผลิตที่สูงขึน้
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทากาไรของบริ ษัทฯ ต้ นทุนเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อผลประกอบการทังในระยะ
้
สันและระยะยาวของบริ
้
ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสีย่ งด้ านต้ นทุน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าผลการดาเนินงานและผลตอบแทนที่จะได้ รับจากการลงทุนเป็ นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสีย่ งโดยการวิเคราะห์การใช้ ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมและวางแผนการจัดการ
กระบวนการผลิตในภาพรวมให้ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังต่อไปนี ้
- วางแผนลาดับการขุดถ่า นหิ น เพื่อ ลดระยะทางในการขนดิน และลาเลียงถ่า นหิ น ให้ สนั ้ ที่สุด และ
วางแผนการผลิตเพื่อให้ ปริ มาณการกองถ่านหินอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยปรับปรุงต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ปรั บ ใช้ ระบบสายพานล าเลี ย งไฟฟ้ า ทางบกเพื่ อ การล าเลี ย งขนส่ง ถ่ า นหิ น (Electric Overland
Conveyors System) ที่ เ หมื อ งในอิ น โดนี เ ซี ย ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการท าเหมื อ งใต้ ดิ น ใน
อินโดนีเซีย เป็ นต้ น
- ปรั บปรุ งระบบบดและลาเลียงวัสดุภายในบ่อเหมือง (In-Pit Crushing and Conveying: IPCC) ใน
พื ้นที่การผลิตฝั่ งตะวันออกของเหมืองอินโดมินโคอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระยะทางลาเลียง โดยสามารถ
เพิ่มความพร้ อมใช้ งานของเครื่ องจักร (Machine Availability) ได้ สงู กว่าแผนที่วางไว้
- ลดต้ นทุนการเช่าพื ้นที่เก็บสินค้ าคงคลังและลาเลียงถ่านหินให้ แก่ลกู ค้ าที่ทา่ เรื อเอกชน โดยใช้ อปุ กรณ์
การเก็ บและขนถ่ายสินค้ า แบบลอยกลางทะเล (Floating Storage and Loading Facility :FLF) ซึ่ง
สามารถช่วยให้ การผสมถ่านหินทีม่ ีคณ
ุ ภาพแม่นยายิ่งขึ ้น
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- ลดต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงสาหรับการขนส่งถ่านหินด้ วยเรื อลากจูง รวมถึงการเจรจาต่อรองกับคูค่ ้ าในการ
ปรับโครงสร้ างสัญญาว่าจ้ างขนส่งถ่านหินทางเรื อ เพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงที่แท้ จริ ง
- วางแผนความต้ องการเรื อเพื่อใช้ ขนส่งสินค้ า (Barge Planning) ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และมี
การทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีเรื อขนส่งเพียงพอต่อความต้ องการ และมีความยืดหยุน่
มากขึ ้นตามการผลิตและการขาย พร้ อมทังท
้ าแผนการติดตามผลการดาเนินงานของการขนส่งทางเรื อ
ในแต่ละเดื อ น เพื่ อ หาแนวทางปรั บ ปรุ ง ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจ านวนเรื อ (Barge
Utilization) ให้ สงู ขึ ้น
- จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพและลดต้ นทุนแบบบูรณาการ (Step Change Program) ในเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย
3.1.3) ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงานของผู้รับเหมา
การดาเนินงานของผู้รับเหมามีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการผลิตและผลประกอบการ
ของเหมืองถ่านหิน โดยความเสีย่ งหลัก ได้ แก่ ความเสีย่ งที่ผ้ รู ับเหมาไม่สามารถดาเนินงานได้ ตามแผนอัน
เนื่องมาจากปั ญหาต่าง ๆ เช่น การติดตังและใช้
้
เครื่ องจักรไม่เป็ นไปตามกาหนด การซ่อมบารุ งไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปั ญหาศักยภาพ
แรงงานทังเชิ
้ งประสิทธิภาพและปริ มาณ บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสีย่ งโดยมีขนตอนการคั
ั้
ดเลือกผู้รับเหมา
ที่เหมาะสมก่อนการว่าจ้ างผู้รั บเหมา มีการตรวจสอบประวัติผลงาน คุณภาพและความน่าเชื่อถือของ
ผู้รับเหมา และหลังการว่าจ้ างบริ ษัทฯ มีการติดตามการดาเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ ชิด โดยผ่าน
ระบบบริ หารผู้รับเหมา (Contractor Management System: CMS) และปรับปรุ งระบบบริ หารผู้รับเหมา
ในอินโดนีเซีย โดยใช้ หลักการให้ ผลประโยชน์ตามผลการดาเนินงาน (Performance Incentive) เพิ่มเข้ าไป
ในสัญญาของผู้รับเหมา นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดตังหน่
้ วยงานรับขุดขนดินและถ่านหินเป็ นของ
ตนเอง เพื่อเพิ่มกาลังการต่อรองกับผู้รับเหมาภายนอก
3.2) ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้ า
3.2.1) ความเสี่ยงด้ านผู้รับซือ้ ไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็ นการลงทุนภายใต้ โครงสร้ างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแ อลซีพีเ ป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้ สัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟ้าหงสาเป็ นสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศเพื่อจาหน่ายให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว นอกจากนี ้
ราคาค่าไฟฟ้าที่มีความแน่นอน อันเนื่องมาจากการมีข้อกาหนดราคาและข้ อกาหนดปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้าซึ่งได้ วาง
โครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาเชื ้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อตาม
เงื่อนไขของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงมีความเสีย่ งต่าในเรื่ องการรับซื ้อไฟฟ้า
ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในจีนไม่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย ทาให้ ธุรกิจไฟฟ้า
ในจีนมีความเสี่ยงด้ านการรับซื ้อไฟฟ้าและไอน ้า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมของบริ ษัทฯ เป็ น
โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาลจีน โดยได้ รับสิทธิการจัดจาหน่ายแต่ผ้ เู ดียวในการขาย
ไอนา้ และความร้ อนในเขตพืน้ ที่ที่ได้ รับอนุญาตรวมทังได้
้ รับสิทธิ พิเศษในการขายไฟฟ้าให้ แก่การไฟฟ้าท้ องถิ่น
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ตลอดจนได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถนามาใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษา
สิง่ แวดล้ อมของรัฐบาลจีน ทาให้ มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลกระทบต่อการดาเนินการของธุรกิจไฟฟ้า
ในจี น บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงด้ วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงาน
ภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลจีน
3.2.2) ความเสี่ยงด้ านการจัดหาถ่ านหิน
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ ทาสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินราย
ใหญ่ ที่มีความน่าเชื่ อถือ โดยได้ กาหนดปริ มาณและคุณภาพถ่านหินไว้ อย่างชัดเจนเพื่อให้ เพียงพอต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนันความเสี
้
่ยงในการจัดหาถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามที่ต้องการนัน้ อยู่ในระดับที่ต่า อย่างไรก็ ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจาเป็ น ที่จะต้ องจัดหาถ่านหิน
นอกเหนือจากสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวบ้ างในบางช่วงเวลา เช่น ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่าน
หินตามแผนการผลิตที่ได้ วางไว้ ได้ อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ สดุ วิสยั เช่น เหตุการณ์ น ้าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์
ออสเตรเลีย เป็ นต้ น ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจัดซื ้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นใน
ตลาดซื ้อขายถ่านหินทัว่ ไปได้ ในอดีตที่ผา่ นมาปริ มาณการซื ้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนันเคยอยู
้
ส่ งู สุดไม่
เกินร้ อยละ 5 ของปริ มาณความต้ องการที่ใช้ ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็ นปริ มาณที่ น้อยและไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั ต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน
และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดต่อเนื่อง
โรงไฟฟ้าหงสาได้ เช่าสัมปทานการทาเหมืองถ่านหินลิกไนต์จากบริ ษัทในกลุม่ ที่ได้ รับสัมปทานจากรัฐ บาลลาวเพื่อ
เป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงให้ โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเริ่ มโครงการได้ มีการศึกษาปริ มาณ คุณภาพ แผนการผลิตและ
แผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ ในโรงไฟฟ้า ฯ ตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้ ความเสี่ยงในการเข้ าถึงแหล่งถ่านหินที่มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการนันอยู
้ ใ่ นระดับที่ต่าและสามารถบริ หารจัดการควบคุมต้ นทุนให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิต
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมแผนการสารองปริ มาณถ่านหินไว้ ในพื ้นที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นซึ่งอาจส่งผลให้ การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่อง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่
ไม่เอื ้ออานวย ภัยธรรมชาติ ความล่าช้ าจากการขนส่ง อุบตั ิเหตุ และปั จจัยอื่น ๆ เป็ นต้ น
สาหรับโรงไฟฟ้าในจีนได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางด้ านนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจถ่านหินของจีน ซึง่
เป็ นผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่ ที่สุดของโลก ส่งผลให้ ราคาถ่านหินผันผวนในปี 2560 โดยราคาเริ่ มปรั บตัวขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากนโยบายที่รัฐบาลจีนเข้ มงวดเรื่ องความปลอดภัยในการทางานในเหมือง
ถ่านหิน ส่งผลให้ เหมืองถ่านหินหลายแห่งต้ องปิ ดตัวลง ประกอบกับนโยบายลดการผลิตถ่านหินตามเป้าหมาย 500
ล้ านตันในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า ส่งผลให้ ราคาถ่านหินปรั บตัวสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสี่ยงโดย
ติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดและวางแผนการจัดซื ้อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนและแผนการผลิต อีกทัง้
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับลูกค้ าบางรายโดยกาหนดโครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน ้าที่
สามารถปรับราคาขายตามต้ นทุนเชื ้อเพลิงในขณะนันเพื
้ ่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
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3.2.3) ความเสี่ยงทางด้ านการผลิตไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าหงสามีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ ไม่สามารถเดินเครื่ องเพื่ อผลิตไฟฟ้าได้ ตามแผน โดยอาจจะมี
สาเหตุมาจากเครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อบุคลากรเนื่องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการเดินเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ บริ ษัทฯ
บริ หารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและใกล้ ชิด ปรับปรุ งเสถียรภาพการ
ทางานของระบบ จัดเตรี ยมอะไหล่ที่สาคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าฯ ให้ เพียงพอและเหมาะสม รวมถึง
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรผ่านการจัดอบรม และการแบ่งปั นความรู้ ระหว่างกลุม่ บริ ษัทฯ โดย
ในปี 2560 โรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี
2559 อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.4) ความเสี่ยงทางด้ านงานก่ อสร้ างและบริหารโครงการ
บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงทางด้ านงานก่อสร้ างและบริ หารโครงการต่างๆ โดยติดตามความ
คืบหน้ าของโครงการอย่างใกล้ ชิด และประสานงานกับผู้รับเหมางานก่อสร้ างเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามที่ตกลงใน
สัญญาว่าจ้ าง ในปี 2560 บริ ษัทฯ สามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนใน
มณฑลซานตงจ านวน 10 เมกะวัต ต์ สาหรั บ โครงการโรงไฟฟ้า ซานซี ลู่ก วง (SLG) บริ ษั ท ฯ อยู่ร ะหว่า งปรั บ
สมมติฐานและกาหนดการ COD ของโรงไฟฟ้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามในเชิงกลยุทธ์ บริ ษัทศึกษาโครงการโรงไฟฟ้า
ในประเทศเพื่อนบ้ าน (CLMV) รวมทังการขยายโครงการโรงไฟฟ้
้
าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปนุ่ ทาให้ การเติบโตของ
กาลังการผลิตไฟฟ้าเป็ นไปตามแผน
3.2.5) ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ แก่ ปริ มาณความเข้ มแสงแดด และปริ มาณ
การสูญเสียที่เกิดขึ ้นในระบบของการผลิต โดยบริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงโดยใช้ ข้อมูลทางสถิติของปริ มาณความ
เข้ ม แสงแดดในอดี ตมาประมาณการปริ มาณพลัง งานไฟฟ้าแสงอาทิ ตย์ ขัน้ ต่าที่ ค าดว่า จะผลิต ได้ แล้ ว น ามา
เปรี ยบเทียบกับผลผลิตที่ได้ จริ ง รวมถึงเลือกใช้ เทคโนโลยีชนั ้ นาสาหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และการบารุ งรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ ้นในระบบน้ อยกว่าระดับที่
ยอมรับได้ ของบริ ษัทฯ
3.3) ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊ าซจากหินดินดาน (Shale Gas)
3.3.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติ
เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตก๊ าซจากชันหิ
้ นดินดาน ซึ่งได้ ลงทุนไปแล้ วในแหล่งก๊ าซมาร์
เซลลัส (Marcellus Shale) ที่ตงอยู
ั ้ ่ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริ กา ดังนันความผั
้
นผวนของราคาก๊ าซธรรมชาติจึง
เป็ นปั จจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ตลอดปี 2560 ราคาก๊ าซธรรมชาติมีความผันผวนเป็ นอย่าง
มาก โดยราคาก๊ าซธรรมชาติซื ้อขายล่วงหน้ า ในสหรัฐอเมริ กา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 2.95 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อล้ านบีทียู ในขณะที่ราคาเฉลีย่ ทังปี
้ อยูท่ ี่ 3.02 เหรี ยญสหรัฐ ต่อล้ านบีทียู บริ ษัทฯ ได้ ใช้ เครื่ องมือประเภทอนุพนั ธ์
ทางการเงินในการขายก๊ าซธรรมชาติลว่ งหน้ า (Gas Collar) ประมาณร้ อยละ 10 ของกาลังการผลิตทังหมด
้
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3.3.2) ความเสี่ยงจากการดาเนินการผลิตของผู้ผลิต
เนื่องจากรูปแบบการลงทุนของบริ ษัทฯ ในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเป็ นการลงทุนผ่านกองทุน บริ ษัทฯ มีบทบาท
หน้ าที่ในการอนุมตั ิงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปี ในสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองทังในฐานะของผู
้
้ ร่วม
ลงทุนและในฐานะของผู้ผลิต ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งในเรื่ องผลการดาเนินงานของผู้ผลิต อย่างไรก็ตามบริษัท
ฯ บริ หารความเสี่ยงในขันตอนการเลื
้
อกสินทรัพย์ที่ดีควบคูไ่ ปกับการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการ
ทาประกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองในลักษณะผู้ผลิต ตลอดจนมี การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
แต่ละเดือนและการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บริ ษัทผู้ผลิต ในสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองในลักษณะผู้ร่วมลงทุนซึง่
สามารถช่วยลดความเสีย่ งจากการดาเนินงานได้ สว่ นหนึง่ ด้ วย
ในปี 2560 บริ ษัทฯ สามารถคาดการณ์ กระแสเงินสดได้ มากกว่างบประมาณประจาปี จากสัดส่วนของ
รายรับที่เพิ่มขึ ้นจากสินทรัพย์ที่กองทุนดาเนินงานในฐานะของผู้ผลิต
3.4) ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
3.4.1) ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ ขยายห่วงโซ่ธุรกิจจากผู้ผลิตเชื ้อเพลิงพลังงานเป็ นผู้จดั หาพลังงานครบวงจร ครอบคลุมทังธุ
้ รกิจ
ต้ นน ้า ได้ แก่ ธุรกิจถ่านหินและธุรกิจทางเลือกอื่น ๆ ธุรกิจกลางน ้า ได้ แก่ ธุรกิจการขนส่งถ่านหินและการตลาด
รวมถึงธุรกิจปลายน ้า ได้ แก่ ธุรกิจไฟฟ้า ทังจากเชื
้
้อเพลิงทัว่ ไปและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งแต่ละกิจกรรมย่อมต้ อง
พึ่งพาเครื่ องจักรและยานพาหนะจานวนมาก จึงทาให้ มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานเกี่ยวกับ
เครื่ องจักรและยานพาหนะมากด้ วยเช่นกัน ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มและรณรงค์การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ หลักการ “3 ZEROs” อันประกอบด้ วย
1) Zero Incident : โดยการป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรมและสภาพการทางานที่ไม่
ปลอดภัย
2) Zero Repeat : โดยการทาทุกอย่างที่จาเป็ นในการแก้ ไขที่สาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุซ ้า
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
และเข้ มงวด
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินงานด้ านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการทางาน
ดังนี ้
- เสริ มสร้ างวัฒนธรรมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดทามาตรฐานกลางในกลุม่ บ้ านปูฯ
เพื่ อ น ามาใช้ ประเมิ น ระดั บ ของวั ฒ นธรรมด้ านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในองค์ ก ร
(Occupational Health and Safety Maturity Level) เพื่อนาไปเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยในปี
2560 ได้ เริ่ มสารวจระดับการรับรู้ ด้านความปลอดภัย (Safety Perception Survey) ที่เหมืองทรูบาอิน
โด (Trubaindo) และเหมืองบาริ นโต (Bharinto) ในอินโดนีเซีย เพื่อกาหนด Safety Culture รวมถึง
สร้ างกลยุทธ์ในการปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุม่ บริ ษัทฯ
- ผู้บริ หารระดับสูง (CEO and Country Heads) ลงนามกาหนดตัวชี ้วัดประจาปี ร่วมกัน ได้ แก่ อุบตั ิเหตุ
จากการทางาน และ/หรื อ เจ็บป่ วยจากการทางานจนถึงขันเสี
้ ยชีวิตเป็ นศูนย์ อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุในการทางานลดลงจากปี 2559
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- ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมตรวจสภาพแวดล้ อมในการทางานรายเดือนกับคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
- ปรั บ มาตรฐานการรายงานในเรื่ องตัวชี ว้ ัดโดยเพิ่ มตัวชี ว้ ัดด้ านอาชี วอนามัย เช่ น การบัน ทึกการ
เจ็ บป่ วย เพื่อนามาวิเคราะห์ว่า เป็ นโรคที่เกิดจากการทางานหรื อไม่ นอกเหนือจากสถิติด้านความ
ปลอดภัย เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน GRI ที่ใช้ ในการรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยจัดให้
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ทั่ว ทัง้ ภูมิ ภาค บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การจัด ประชุม HSEC
Summit (Health, Safety, Environment and Community Summit) เป็ นปี ที่ 7 ติ ด ต่ อ กั น เพื่ อ
แลกเปลีย่ นความรู้และระดมความคิดเห็นจากผู้บริ หารระดับสูงของกลุม่ บริ ษัทฯ ทัว่ ทุกภูมิภาค ในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยร่วมกัน
- มีการอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยระดับบริ หารให้ กบั ผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการสาย
ขึ ้นไป หลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้ างานให้ กับผู้จัดการฝ่ าย และหลักสูตรอบรม
ความปลอดภัยให้ กบั พนักงานเข้ าใหม่
- จัดให้ มีการสื่อสารด้ านความปลอดภัยผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น อีเมล์ "Safety Girls News" และผ่าน
วีดีโอเตือนภัยในสานักงานกรุงเทพฯ
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้ น าเอาระบบการจัด การความต่อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity Management
System) มาประยุกต์ใช้ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาปั จจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนของ
การเกิดเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทังจากภั
้
ยธรรมชาติและมนุษย์มาประกอบการป้องกันในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ เกิดความ
พร้ อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินในระดับที่จะสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจาก
เหตุฉกุ เฉินหรื อเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องไม่หยุดชะงัก เช่น อัคคีภยั
อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุประท้ วง หรื อจลาจล เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดทาแผนควา ม
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) จัดเตรี ยมทรัพยากรที่จาเป็ นและซักซ้ อมการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุฉกุ เฉินในระดับปฏิบตั ิการและระดับบริ หารเป็ นประจาทุกปี ในปี 2560 ที่สานักงานกรุงเทพฯ ของบริ ษัทฯ ได้
ฝึ กซ้ อมเหตุฉุกเฉิ นในระดับที่สร้ างผลกระทบสูงสุดต่ อกลุ่มบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการระดับ Crisis
Management Team (CMT) ที่มี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประธาน และในปี เดียวกันนี ้ สานักงานกรุงเทพฯ ได้
ผ่านการรั บรองการรั กษามาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301 Business Continuity
Management System) จากหน่วยงานภายนอก ทังนี
้ ้แสดงให้ เห็นว่าระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3.4.2) ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Standard) ตามที่กฎหมายกาหนด และ
มุง่ เน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็ นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
และควบคุมผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมจากการใช้ ท รั พ ยากร เช่ น การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) การใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้ ทรัพยากรน ้าและความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) เป็ นต้ น
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การติดตามความเปลีย่ นแปลงทางด้ านสิง่ แวดล้ อมเพื่อกาหนดนโยบายขับเคลือ่ นองค์กร
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ตลอดจนห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการกาหนดนโยบายและการลงทุน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็ นความท้ าทายครัง้ สาคัญ เนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ขยายวงกว้ างเพิ่มขึ ้นทังความถี
้
่และความรุนแรง สังคมจึงมีความคาดหวังในการใช้
พลังงานที่ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ ้น
กิ จกรรมการผลิตของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เหมืองถ่านหิ น การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้ อน ล้ วนต้ องใช้
พลังงานเป็ นต้ นทุนหลักในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกสู่สภาวะแวดล้ อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก จึงได้
กาหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊ าซเรื อนกระจกตังแต่
้ ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้ พลังงาน
รวมถึงการเลือกใช้ เทคโนโลยีที่สะอาด บริ ษัทฯ กาหนดเป้าหมายการลดก๊ าซเรื อนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 –
2563 จากปี ฐานในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่บริ ษัทฯ มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูงสุด โดยตังเป้
้ าลดความเข้ มข้ นของ
ก๊ าซเรื อนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่ ร้อยละ 25 และการผลิตไฟฟ้า ร้ อยละ 15 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเฝ้า
ติดตามระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อเตรี ยมพร้ อมรองรับวิธีการดาเนิน
ธุรกิ จที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงข้ อตกลงปารี ส (Paris Agreement) เป็ นผลจากการประชุมการประชุมรัฐภาคี
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP 22) และข้ อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมา
จากการประชุม COP และนโยบายด้ านการใช้ พลังงาน และการลดก๊ าซเรื อนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ
ลงทุน
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาและจัดทากลยุทธ์ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ ที่เน้ นการดาเนินงานใน 4 ด้ านหลัก ประกอบด้ วย การลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
(Mitigation) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์ บอน
ต่า (Being a part of low-carbon society) และการเข้ าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Participation in Climate Change Community) ซึ่ ง ในแต่ ล ะด้ านได้ มี ก ารก าหนดแนวทาง ระยะเวลา และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการวางแผนการลงทุน บริ ษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
อื่น ๆ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมคาร์ บอนต่า เช่น การลงทุน
ในพลังงานทดแทนอย่างการวางระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในไทยของบริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี
จากัด เป็ นต้ น
การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Compliance)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมที่
บังคับใช้ และข้ อกาหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่กาหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานสอดคล้ องตามข้ อกาหนดมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมในเกณฑ์ ดีและมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการจัดการปั จจัยความเสีย่ งที่สาคัญซึง่ ประกอบด้ วย
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- การจัดการปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดิน บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผลกระทบเป็ น
ลาดับแรก โดยทาการถมดินกลับในบ่อเหมือง และฟื น้ ฟูสภาพดินโดยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ ยืนต้ น
- การจัดการน ้า บริ ษัทฯ มีโครงการลดการใช้ น ้าในกระบวนการผลิต มีการใช้ ระบบบาบัดน ้าเสียหลากหลาย
วิธีเพื่อให้ เหมาะกับสภาพพื ้นที่ ข้ อจากัด และคุณภาพน ้าในแต่ละพื ้นที่ เช่น การใช้ บอ่ ตกตะกอน สร้ างบึง
ประดิ ษ ฐ์ (Constructed Wetland) การจั ด การคุ ณ ภาพของน า้ ที่ ป ล่ อ ยจากพื น้ ที่ เ หมื อ งสู่แ หล่ ง น า้
สาธารณะ โดยกาหนดดัชนีคุณภาพน ้า คือ สภาพความเป็ นกรดด่าง และความขุ่นข้ นของตะกอนดิน
สาหรับสภาพความเป็ นกรดด่าง บริ ษัทฯ จัดทามาตรการป้องกันและแก้ ไขการเกิดน ้าที่เป็ นกรดจากการทา
เหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้ นการจัดการตังแต่
้ ขนตอนการส
ั้
ารวจ การวางแผนผลิต การจัดการ
พื ้นที่จนถึงการฟื น้ ฟูสภาพของพื ้นที่ภายหลังเสร็ จสิ ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Rehabilitation) มีการใช้
ระบบบ าบัด น า้ แบบชี ว ภาพด้ ว ยรางหิ น ปูน ไร้ อากาศ (Successive Alkalinity Producing : SAP) เพื่ อ
บ าบัด สภาพความเป็ น กรดของน า้ จากการท าเหมื อ ง ท าให้ ส ามารถลดการใช้ หิ น ปูน ได้ ร้ อยละ 50
นอกจากนี ้น ้าที่ผ่านการบาบัดยังสามารถนามาหมุนเวียนใช้ ในกิจกรรมการทาเหมือง เช่น การสเปรย์น ้า
เพื่อช่วยลดฝุ่ น การล้ างถ่านหิน และกิจกรรมในงานฟื น้ ฟูสภาพเหมืองเป็ นต้ น บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนสร้ างโรง
บาบัดน ้าที่เหมืองนิวสแตนในออสเตรเลียเพื่อบาบัดน ้าที่ไหลออกมาจากชันใต้
้ ดินให้ สามารถปล่อยออกสู่
สาธารณะเพื่อใช้ ประโยชน์ในชุมชนได้
- การจัดการคุณภาพน ้าหล่อเย็นที่ใช้ ในโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ใช้ ระบบน ้าหล่อเย็นกึ่งปิ ดเพื่อลดการแลกเปลี่ยน
น ้ากับสิ่งแวดล้ อมภายนอกและน ้าที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรน ้า มีการออกแบบ
ทางน ้าโดยเพิ่มระยะทางให้ สมั ผัสอากาศนานที่สดุ เพื่อลดอุณหภูมิน ้าที่จะปล่อยออกสูภ่ ายนอกให้ อยูใ่ น
ระดับที่กฎหมายกาหนด
- การจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่ รรยากาศ บริ ษัทฯ กาหนดดัชนีชี ้วัดคุณภาพ
อากาศหลัก ได้ แก่ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึ่งบริ ษัทฯ นาเอาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ ามาประยุกต์ใช้ กับโรงไฟฟ้าทังที
้ ่อยู่ในไทย ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหวั เผาลดไนโตรเจน
ออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้ หม้ อไอน ้าเผาไหม้ แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized
Bed : CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกาจัดฝุ่ นละอองเถ้ าลอย
(Fly-ash) โดยการใช้ เครื่ องดักจับฝุ่ นแบบใช้ ไฟฟ้าสถิ ต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้
เทคโนโลยีดกั จับซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ ง (Semi-dry) และ
แบบเปี ย ก การก าจัด ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์ ด้ ว ยวิ ธี Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR),
Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทังมี
้ ระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission
Monitoring System : CEMS) ทังที
้ ่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพ
อากาศเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุง
ระบบบาบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้ มีประสิทธิภาพในการบาบัดอากาศได้ ดียิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับมาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่มีความเข้ มงวดขึ ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุ งคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ โดยบริ ษัทฯ ได้
กาหนดแผนการดาเนินงาน 5 ปี ตังแต่
้ 2556 – 2561 มีการลงทุนดาเนินการในโครงการนี ้ราว 43 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ทาให้ สามารถลดมลสารปล่อยออกให้ ได้ ตามมาตรฐานที่รัฐบาลจีนกาหนด
- การจัดการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุ งคุณภาพของ
ถ่านหิน และขนส่งถ่านหิน เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ใช้ มาตรการหลากหลายเพื่อมุง่ เน้ นการจัดการอย่างเหมาะสม
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สาหรับแต่ละพื ้นที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้ นไม้ สร้ างแนวกันลมในพื ้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสีย่ งใน
การเกิดฝุ่ น การจากัดความเร็ วของรถที่วิ่งในพื ้นที่เหมืองเพื่อลดปริ มาณฝุ่ นละอองและความปลอดภัยใน
การท างาน การหมั่น พรมน า้ บนถนน และสเปรย์ นา้ รอบกองถ่านหิ น การใช้ ผ้าใบคลุมกองถ่านและ
รถบรรทุกขนส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นทังในบริ
้
เวณพื ้นที่เหมือง คลังถ่าน
หิน และบริ เวณชุมชนข้ างเคียงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่ นละอองที่เกิดจากการทา
เหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการของเสียอันตราย หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุม่ บริ ษัทฯ มีมาตรการในการคัดแยกและการกาจัด
ขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ แน่ใจว่า ขยะเหล่านันจะไม่
้
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งจัดให้ มีการกาจัดที่ถูกต้ อง สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ
กฎหมายในแต่ละท้ องถิ่น ในบางกรณีบริ ษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว แบตเตอรี่
รถยนต์ เถ้ าลอย (Fly Ash) เป็ นต้ น ให้ กับผู้รับซื ้อที่ได้ รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อนาไปรี ไซเคิล
ต่อไป สาหรับเถ้ าลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้ ขายให้ กบั ผู้รับซื ้อเพื่อนาไป
ประกอบการทาวัสดุก่อสร้ าง โดยต่อมาได้ มีการแยกขนาดของเถ้ า เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของ
ตลาดและสามารถเพิ่มราคาจาหน่ายได้
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมและลดต้ นทุนการผลิต
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการบริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการมีสว่ นร่ วมในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก จึงได้ ดาเนินโครงการอนุรักษ์ พลังงานและศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ พลังงานทดแทนอื่น ๆ
แทนน ้ามันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น นอกจากนี ้ยังสนับสนุนการ
สร้ างโรงผลิ ต แก๊ สชี ว ภาพ (Biogas) ในพื น้ ที่ เ หมื อ งคิ ท าดิ น เอ็ ม บาลุท (Kitadin Embalut) เพื่ อ ให้
ประชาชนได้ เ รี ย นรู้ การสร้ างแหล่ง พลัง งานที่ ยั่ง ยื น จนกลายเป็ น ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ สาหรั บ ผู้ที่ สนใจ
นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกต่อสาธารณะผ่านโครงการ Carbon
Disclosure Project (CDP) และรายงานการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นประจาทุกปี
2. การลดการใช้ เชื อ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนา้ ด้ วยการนาเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และเป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม (High Efficiency, Low Emission: HELE) มาใช้ ใน
โรงไฟฟ้า ซานซี ลู่ก วง (Shanxi Lu Guang) ในจี น นอกจากนี ้ ยัง มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพเครื่ อ งจัก รใน
โรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการนาก๊ าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลูกค้ า ซึ่งเดิมต้ องปล่อยออก
และก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็ นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ ถ่านหินที่โรงไฟฟ้าโจวผิง
3. การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น และความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity) บริ ษั ท ฯ ได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการบริ หารจัดการและใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยการวางแผนการทา
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศน์ โดยกาหนดให้ มีการวางแผนการฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตังแต่
้ เริ่ ม
โครงการ นอกจากนี ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม
บริ ษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในอินโดนีเซีย ได้ ร่วมมือกับสวน
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4.

พฤกษศาสตร์ เปอร์ โวดาดี (Purwodadi Botanical Gardens) ริ เริ่ มโครงการศึกษาและอนุรักษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่เหมืองบาริ นโต (Bharinto) ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะกาลิมนั ตัน ตังแต่
้ ปี 2553
และต่ อ มาในปี 2555 และ 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายขอบเขตของงานมายัง พื น้ ที่ เ หมื อ งอิ น โดมิ น โค
(Indominco) ซึ่งมีความก้ าวหน้ าในการศึกษาความหลากหลายทางชีว ภาพ และขยายการสารวจพื ้นที่
เพิ่มเติมจากที่เคยทาไว้ ก่อนหน้ า เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการทาแบบจาลองของการฟื น้ ฟูสภาพ
พื ้นที่และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้ อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดผลกระทบเชิงบวก
(Net Positive Impact) ภายหลังที่ดาเนินการปิ ดเหมืองในทุกพื ้นที่ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ได้ เริ่ มประเมินผล
กระทบด้ านความหลากหลายทางชี วภาพในพืน้ ที่เหมืองบาริ นโต (Bharinto) โดยใช้ ข้อมูลจากการ
สารวจในปี 2558 พบว่าผลกระทบด้ านความหลากหลายทางชี วภาพของเหมืองเริ่ มเข้ าสู่ด้านบวก
เนื่องจากการดาเนินงานได้ ใช้ มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ฟื น้ ฟู (Rehabilitation) และชดเชยนอก
พื ้นที่เหมือง (Offset) อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีแผนการติดตามการดาเนินงานและประเมินผลกระทบ
ดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด และจะขยายโครงการให้ ครอบคลุมถึงการดาเนินงานในทุกพื ้นที่ของบริ ษัทฯ
การใช้ ทรัพยากรน ้า บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้า โดยมีโครงการลดการใช้ น ้าใน
กระบวนการผลิต การนากลับมาใช้ ใหม่ การจาแนกน ้าผิวดินมิให้ ปะปนกับน ้าเสีย เป็ นต้ น นอกจากนี ้น ้า
จากการทาเหมืองใต้ ดินที่ผา่ นการบาบัดแล้ ว ยังสามารถใช้ ประโยชน์ในชุมชนได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย เพื่อให้
การจัดการทรัพยากรน ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศนโยบายการจัดการน ้า
(Water Policy) เพื่อกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการน ้าของบริ ษัทฯ รวมไปถึงรู ปแบบการเก็บ
และการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ น ้า ตลอดจนมีแผนในการประเมิน water footprint ของบริ ษัทฯ
ต่อ ไป นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ยัง ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ลการใช้ น า้ และการจัด การน า้ ผ่า นโครงการ Carbon
Disclosure Project (CDP)

3.5) ความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน
บริ ษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม” ดังนันนอกจาก
้
การให้ ความสาคัญกับมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อชุมชนและ
สังคม เช่น ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และผลกระทบด้ านความปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีการดาเนินงาน
ด้ านการพัฒนาชุมชนขึ ้นโดยมุง่ เน้ น “การมีสว่ นร่วม” ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียในการดาเนินงาน ได้ แก่ บริ ษัทฯ ชุมชน
และองค์กรภาครัฐ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ประยุกต์ใช้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนหรื อ Sustainable Development Goals
(SDGs) ในการวางแผนงานการพัฒนาชุมชนและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมและวางรากฐานการเติบโตของชุมชนในด้ านต่าง ๆ ให้ มีความเข้ มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการด้ านต่าง ๆ เพื่อบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านสังคม ดังต่อไปนี ้
- มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้ านพัฒนาชุมชน (Standard Practice Manual: Community Development
Work) ที่ครอบคลุมการลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ซึ่งทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านพัฒนา
ชุมชน มีแนวทางการปฏิบตั ิที่ชัดเจน และเป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื ้นที่ทางาน นอกจากนี ้ได้ มีการ
ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็ นระยะ เพื่อให้ มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ ที่
เปลีย่ นไป
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- จัดให้ มีพนักงานพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ (Community Development Officer: CDO) เข้ าไปทางานใน
แต่ละพื ้นที่อย่างเพียงพอ ทาให้ สามารถทางานในโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชนได้ อย่าง
ใกล้ ชิด อีกทังพนั
้ กงานเหล่านี ้ยังเป็ นกลไกหลัก สาคัญในการสื่อสารระหว่างบริ ษัทฯ กับชุมชน เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจที่ถูกต้ องต่อกัน สามารถเห็นสัญญาณ หรื อเหตุการณ์ ที่จะเกิดผลกระทบได้ ตงแต่
ั ้ ต้น ทาให้
สามารถหาแนวทางการแก้ ไขหรื อมาตรการลดผลกระทบนันได้
้ อย่างทันท่วงที
- การทางานกับชุมชนด้ วยกระบวนการการมีส่วนร่ วม โดยบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ตัง้ แต่การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ ได้ โครงการที่เหมาะสม ตรงตามความต้ องการของ
ชุมชน และสอดคล้ องกับแผนการพัฒนาของภาครั ฐ โดยบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับชุมชนตัง้ คณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาการพัฒ นาชุม ชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ ป ระกอบด้ ว ยตัว แทนจาก
ชุมชน รัฐบาลในท้ องถิ่น และบริ ษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนดาเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้ าวหน้ า
และร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของสังคมส่วนรวมอันส่งผลให้ ความเป็ นอยู่
ของคนในชุมชนท้ องถิ่นดีขึ ้น
- การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ม่งุ สนองตอบความต้ องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้ น
กระบวนการการมีส่วนร่ วมควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ชุมชนให้ พึ่งพาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนมีทงหมด
ั้
6
ด้ าน ประกอบด้ วย การพัฒนาเศรษฐกิ จและสร้ างรายได้ การพัฒนาด้ านการศึกษา การพัฒนาด้ าน
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และการ
ส่งเสริ มด้ านสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กบั ชุมชน ซึง่ ทาให้ กบั ประชาชนในชุมชนรอบเหมือง และ
รอบหน่วยธุรกิจของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เกิดความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทฯ
- การทางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิดกับฝ่ ายอื่น ๆ ในบริ ษัทฯ เพื่อร่ วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล
รวมถึงร่ วมกันป้องกันและแก้ ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อชุมชนและสังคมที่ อาจเกิดจากการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ โดยเฉพาะด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย และด้ านขนส่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนได้ เป็ นช่องทางการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างบริ ษัทฯ กับชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้ อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาครัฐ สื่อมวลชน ทาให้ ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
รวดเร็ ว และสามารถประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ในบริ ษัทฯ เพื่อแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั ท่วงที
- การร่ ว มมื อ กับ ผู้รั บ เหมาในการท างานด้ า นพัฒ นาชุ ม ชน (Contractor cooperation in ccommunity
development work) ในอินโดนีเซีย ผู้รับเหมารายหลักของบริ ษัทฯ หลายราย มีการทางานพัฒนาชุมชน
ควบคูไ่ ปด้ วย บริ ษัทฯ จึงได้ มีการประสานความร่วมมือเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ตังแต่
้ การ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้ อมูล
ข่าวสาร ซึ่งสามารถทาให้ การดาเนิน โครงการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ครอบคลุมผู้ได้ รับ
ประโยชน์ และลดการซ ้าซ้ อนของการบริ หารจัดการโครงการพัฒนาสังคมในพื ้นที่ลง
- การติดตามงานของผู้บริ หารแต่ละระดับ โดยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ติดตามงานอย่างใกล้ ชิด รวมถึงเข้ า
ไปเยี่ยมชมการดาเนินงานในชุมชนอย่างสม่า เสมอ ซึ่งนอกจากได้ เห็นความก้ าวหน้ าของโครงการต่าง ๆ
ในพื ้นที่จริ ง ได้ พบกับผู้นาและประชาชนในชุมชนแล้ ว ยังได้ ให้ คาแนะนาเพื่อพัฒนางานให้ เกิดประสิทธิ ผล
มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการดาเนินงานที่รัดกุม มีแผนการทางานและการบริ หารความ
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เสี่ยงที่ชดั เจน ไม่สง่ ผลกระทบใด ๆ ทังยั
้ งสร้ างประโยชน์และความพึงพอใจให้ กบั ชุมชนและสังคมได้ เป็ น
อย่างดี
- การสารวจความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้ องที่มีตอ่ บริ ษัทฯ (Stakeholder Satisfaction Survey) ใน
ส่วนงานพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ได้ จัดทาการสารวจทุก ๆ 2 ปี ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ ทราบ
ประเด็นความพึงพอใจ ประเด็นข้ อกังวลของชุมชน และแนวโน้ มความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นรวมถึง
ข้ อ เสนอแนะจากชุ ม ชนและผู้เ กี่ ย วข้ อ ง โดยบริ ษั ท ฯ ได้ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจ มาปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
4. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสาคัญ กับ การปฏิ บัติต ามกฎระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งทัง้ ในประเทศและ
ต่า งประเทศ ด้ ว ยตระหนัก ถึ ง ผลกระทบต่อ การด าเนิ น งานและชื่ อ เสีย งของบริ ษั ท ฯ หากมี ก ารฝ่ าฝื น บริ ษั ท ฯ ให้
ความสาคัญและมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทังเครื
้ ่ องมือต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ ลงทุนเพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจ
เกิดขึ ้น โดยกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย่ นแปลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
ของแต่ละประเทศอย่างใกล้ ชิด มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจ้ างบริ ษัทที่
ปรึกษาด้ านกฎหมายท้ องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องผ่านหน่วยงาน Compliance อย่างสม่าเสมอ
4.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
จากการที่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นต่างประเทศ ทาให้ เผชิญกับความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนันๆ
้
โดยในรอบปี ที่ผา่ นมามีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย และญี่ปนอย่
ุ่ างเป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มีการบริ หารความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
ออสเตรเลีย
 เดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลรัฐนิวเซาธ์เวลส์แก้ ไขกฎหมายการประเมินและวางแผนด้ านสิง่ แวดล้ อม 1979
(Environmental Planning and Assessment Act 1979) และนโยบายการวางแผนด้ านสิง่ แวดล้ อมด้ านน ้าดื่ม
ในซิดนีย์ 2011 (Sydney Drinking Water Catchment) โดยระบุให้ การพัฒนาโครงการใหม่จะต้ องผ่านการ
ทดสอบคุณภาพของน ้าโดยเครื่ องมือ Neutral or Beneficial Effect on Water Quality Assessment Tool:
NorBE) ซึง่ บริษัทฯ มีการเตรียมการโครงการใหม่ เช่น Angus Place Colliery เพื่อให้ ไปตามกฎหมายดังกล่าว
 เดือนมกราคม 2561 รัฐบาลรัฐนิวเซาธ์เวลส์แก้ ไขกฎหมายการชดเชยทาเหมืองถ่านหิน 2017 (Coal Mine
Subsidence Compensation Act) โดยเปลีย่ นวิธีชดเชยความเสียหายจากการทรุดตัวของเหมือง จากการ
เรี ยกร้ องเอาจากกองทุนค่าชดเชยการพึง่ พาเหมือง
ซึง่ เป็ นโครงการตามกฎหมายที่ได้ รับทุนสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาเป็ นการเรี ยกร้ องจากเจ้ าของเหมืองถ่านหินโดยตรง โดยการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ
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ค่าใช้ จา่ ยของโครงการเหมืองของบริ ษัทฯ ในอนาคต เช่น Newstan อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมการและแผน
เพื่อรองรับกฎหมายดังกล่าวแล้ ว
จีน
 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 สาหรับธุรกิจ
ถ่านหิน ดังนี ้
1) ตังเป้
้ าลดกาลังการผลิต ของเหมืองถ่านหินที่ไม่มีประสิทธิภาพลง 800 ล้ านตันภายในปี 2564 และเพิ่ม
กาลังการผลิตของเหมืองถ่านหินที่มีประสิทธิภาพ 500 ล้ านตัน โดยอนุญาตให้ มีการเปิ ดเหมืองใหม่เพื่อ
แทนที่เหมืองที่ปิดไป หรื อกรณีต้องเพิ่มผลผลิตในตลาดถ่านหินให้ อยูใ่ นระดับดุลยภาพ
2) ลดจานวนเหมืองถ่านหินลงเหลือ 6,000 เหมืองในปี 2564
3) ในปี 2564 ตังเป้
้ าลดผลผลิตรวมเหลือ 3,900 ล้ านตัน โดยเหมืองที่มีกาลังการผลิตอย่างน้ อย 1.2 ล้ านตัน
ต่อปี คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 80 ของผลผลิตโดยรวม และเหมืองที่มีกาลังการผลิตน้ อยกว่า 3 แสน
ตันต่อปี คิดเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของผลผลิตโดยรวม
4) ไม่อนุมตั ิให้ เปิ ดเหมืองใหม่ในปี 2559 ถึงปี 2561
5) อนุมตั ิให้ เปิ ดเหมืองใหม่ที่มีกาลังการผลิตอย่างน้ อย 1.2 ล้ านตันต่อปี หลังปี 2561 เป็ นต้ นไป
6) สนับสนุนให้ นาเข้ าถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพโดยเฉพาะถ่านโค้ ก และจากัดการนาเข้ าถ่านหินที่มีค่าความร้ อน
ต่าและกามะถัน (Sulfur) สูง
7) สนับสนุนให้ มีการส่งออกถ่านหิน
มาตรการข้ างต้ นส่งผลให้ ราคาถ่านหินของปรับตัวสูงขึ ้น ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจถ่านหินของบริ ษัทฯ ในจีน
 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 สาหรับธุรกิจ
ไฟฟ้าดังนี ้
 ลดกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินเหลือ 1,100 GW ในปี 2564
 ปิ ดโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าและหมดอายุ รวมถึงเลือ่ นและยกเลิกการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในจีนให้ สอดคล้ องกับกฎหมายดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน
 จากสภาพอากาศในปั จจุบนั รัฐบาลจีนได้ ออกมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกั นมลพิษในมณฑลปั กกิ่ง เทียน
จิน เฮอเป่ ย และพื ้นที่โดยรอบในปี 2560 ดังนี ้
1) ท่าเรื อปั่ วไห่ (Bohai Sea) ไม่รับถ่านหินที่ขนส่งโดยรถบรรทุกที่ใช้ น ้ามันดีเซลภายในเดือนกันยายน 2560
2) “2+26” เมืองในมณฑลปั กกิ่ง เทียนจิน เฮอเป่ ย ที่มีการปล่อยมลพิษในระดับสูงสุด ต้ องมีการใช้ ถ่านหินที่
ปล่อยมลพิษน้ อยลงโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3) กาหนดให้ ผลิตความร้ อนด้ วยพลังงานสะอาดในหน้ าหนาว โดยไม่ใช้ ถ่านหินใน 4 เมือง ได้ แก่ ปั กกิ่ง
เทียนจิน เมืองหลางฝาง และเมืองเบาดิง
จากมาตรการดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในจี น เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มความ
ต้ องการพลังงานสะอาด เช่น ศึกษาการเปลีย่ นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินไปเป็ นแก๊ ส เป็ นต้ น
 จากสภาพอากาศในปั จจุบันรั ฐบาลจี นได้ กาหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ (Air Emission)
สาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2564 ดังนี ้
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1) มาตรฐานการปล่อยฝุ่ นละอองไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) มาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3) มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ทังนี
้ ้อนุญาตให้ รัฐบาลท้ องถิ่นสามารถบังคับใช้ มาตรฐานใหม่ก่อนกาหนดเวลาข้ างต้ น นอกจากนี ้รัฐบาลจีนได้
กาหนดอัตราการใช้ เชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ให้ เกินกว่า 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง โดยให้ มีผลบังคับ
ใช้ ในปี 2564 เช่นกัน ในปั จจุบนั โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ได้ ทาการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการควบคุม
มลภาวะทางอากาศให้ ได้ ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้ น ตลอดจนได้ ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของระบบการผลิตให้
อัตราการใช้ เชื ้อเพลิงต่าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (SLG)
ได้ ออกแบบโดยใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งระบบ Ultra-Super Critical ที่มีอตั ราการใช้ เชื ้อเพลิงต่าว่าเกณฑ์ 310 กรัม
ต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมงและได้ ออกแบบระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศให้ ได้ ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศข้ างต้ นเช่นกัน
 รัฐบาลจีนเริ่ มการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตังแต่
้ ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครื อข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าใช้ จ่ายผ่าน
เครื อข่ายตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐกาหนด และไม่สามารถหากาไรจากผลต่างระหว่างการซื ้อไฟและการจ่ายไฟ
อย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้ นทุนให้ น้อยลงในคุณภาพที่ดีขึ ้น และราคาไฟฟ้าก็
ปรับลดลง ช่วยสร้ างความเป็ นธรรมแก่ลกู ค้ ารายบริ ษัทและรายบุคคล โดยมีการนาร่ องโครงการปฏิรูปราคา
จ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) ใน 12 มณฑล และคาดว่าจะมีการขยายสู่
พื ้นที่ทวั่ ประเทศและประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการในปี 2561 นโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้า ในปี
2560 เพราะได้ มีการทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าแล้ ว อย่างไรก็ตามหลังการเปิ ดตลาดอย่างเป็ นทางการในปี 2563
บริ ษัทฯ ยังสามารถทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้ และปริ มาณไฟฟ้าที่เหลือจะถูกขายในตลาดที่มีการ
แข่งขันในรูปของราคาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Tariff) และการจ่ายกาลังไฟฟ้า (Dispatch)
อินโดนีเซีย
 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 34/2017 เกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเหมืองแร่ และเหมืองถ่านหิน โดยกาหนดแนวทางในการขอใบอนุญาต รวมถึงเงื่อนไข
เกี่ยวกับขันตอนการอนุ
้
ญาตและการใช้ ใบอนุญาตในการทาเหมืองแร่ และถ่านหิน โดยทางบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด โดยมีการตรวจสอบใบอนุญาตทุกครัง้ เพื่อดาเนินการและตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามใบอนุญาตอย่างสม่าเสมอ
 วันที่ 11 กันยายน 2560 รัฐบาลได้ ออกกฎหมายฉบับที่ 88/2017 เกี่ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ป่า โดยรัฐบาล
จะกาหนดการครอบครองที่ดินในพื ้นที่ป่าที่ควบคุมและใช้ โดยฝ่ ายต่างๆ ได้ แก่ บุคคล หน่วยงานต่างๆ ชนเผ่า
พื ้นเมือง หรื อชนเผ่าอื่นๆ บริ ษัทฯ ได้ เฝ้าติดตามและจัดการปั ญหาการโต้ แย้ งที่ดินในพื ้นที่ป่าไม้ อย่างถูกต้ อง
ตามขันตอนและกลไกและการบั
้
งคับใช้ ระเบียบนี ้อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของรัฐบาล
ญี่ปุ่น
 รัฐบาลญี่ปนประกาศเปลี
ุ่
่ยนนโยบายจากที่มีอตั ราค่าไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ มาเป็ นการประมูล ซึ่งอาจมีผล
ทาให้ อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยม
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ความพร้ อมโดยศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้ นทุนทางด้ านการเงิน หรื อการ
พัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
4.2

ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้ าหงสา
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการบริ หารความเสีย่ งจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตังที
้ มทางาน
ที่ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร เพื่อติดตามความคืบหน้ าการดาเนินการของฝ่ ายกฎหมาย และ
วิเคราะห์สถานการณ์ อย่างใกล้ ชิด โดยมีการรายงานความคืบหน้ าของคดีแก่ผ้ บู ริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างสม่าเสมอ รวมทังมุ
้ ่งเน้ นทาความเข้ าใจและความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
ศาลแพ่งได้ อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจาเลย (บริ ษัทฯ, บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด และผู้บริ หาร) ได้ กระทาการโดยสุจริ ตทังก่
้ อนและหลังเข้ าทาสัญญาร่ วม
พัฒนาโครงการ และจาเลยไม่ได้ กระทาละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่ วมพัฒนาโครงการ และจาเลย
ไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับซึง่ เป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหงสาเดิมแก่โจทก์ ฝ่ ายโจทก์ได้ ยื่นฎีกาคาพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและฝ่ ายจาเลยได้ ยื่นคาแก้ ฎีกาและฎีกาฟ้องแย้ งต่อศาลฏีกาแล้ ว คดีเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาใน
ชันศาลฎี
้
กาตังแต่
้ ปี 2558
และศาลแพ่งได้ อ่านคาพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยดูผลคาพิพากษาได้ ในหัวข้ อ : ข้ อพิพาททาง
กฎหมาย

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่เป็ นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสีย่ งที่ยงั ไม่เคยปรากฏขึ ้นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจุบนั แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้นได้ หลายกรณี เช่น การเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ หรื อการเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติ ซึง่ ในบาง
เหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรื อไม่สามารถระบุความเสีย่ งได้ แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย่ งของบริษัทฯ พบว่า ในระยะยาวความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่มี 3 เรื่ องหลัก ได้ แก่ ความเสีย่ งจากเทคโนโลยีด้าน
พลังงานใหม่ ความเสีย่ งจาก Digital Transformation ส่งผลให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของโลกเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค และความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
กฎระเบียบหรื อกฎหมาย เช่น การประชุมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 22
(COP 22) ซึง่ บริษัทฯ มีการบริ หารความเสีย่ งโดยจัดให้ มีการรวบรวมข้ อมูล และรายงานเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นความ
เสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในอนาคตจากแหล่งต่าง ๆ เช่น World Economic Forum เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของเหตุการณ์ใน
อนาคต เพื่อนามาปรับแผนกลยุทธ์บริ ษัทฯ ให้ เหมาะสม โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ปรับกลยุทธ์โดยมุง่ พัฒนาพลังงาน
ทดแทนโดยนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เข้ ามาผนวกกับการผลิตพลังงาน
เพื่อตอบโจทย์ด้านสิง่ แวดล้ อมของโลกที่
เปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็ นความต้ องการด้ านพลังงานที่เพิม่ ขึ ้น สะอาดขึ ้น สัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนที่สงู ขึ ้น และ
การเชื่อมต่อสังคมดิจิตอล ซึง่ จะเห็นได้ จากการที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนในพลังงานทดแทนอย่างการวางระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในไทยของ บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี เพื่อเป็ นผู้ให้ บริ การธุรกิจพลังงานยุคใหม่อย่างเต็ม
รูปแบบตามแนวทางการใช้ ชีวติ ของผู้คนในยุคดิจิตลั รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ ในการบารุงรักษาเครื่ องจักรใน
โรงไฟฟ้า (Predictive Maintenance) นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ศึกษาเทคโนโลยีตา่ งๆ เพื่อนามาลดต้ นทุนในเหมืองถ่านหินใน
โครงการ Automation in Mining Application เป็ นต้ น
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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ถาวร
ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผื่อการด้ อย
ค่า
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ สานักงาน
รถยนต์
อุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
-

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรื อ 5 ถึง 20 ปี แล้ วแต่อย่างใดจะต่ากว่า
และตามอายุโรงไฟฟ้า 30 ปี
5 ถึง 40 ปี
3 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

รายละเอียดของทีด่ ินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ผู้ถือครอง

ขนาด (ไร่ )

ประเภทถือสิทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี ้ จ.ลาพูน

BP

345-3-74

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมืองถ่านหิน (BP-1)

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
642,753.97

2. อ.แม่ทะ จ.ลาปาง

BP

209-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมืองถ่านหิน (LP-2)

74,036.13

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมือง

62,820.01

BP

221-2-71

ปลอดภาระผูกพัน

คลังสินค้ า

2,028,022.32

ที่ตงั ้

3. อ.ลี ้ จ.ลาพูน
4. อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี

รวม

2,807,632.43
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- รายละเอียดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการ

บริ ษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. อาคารสานักงานและบ้ านพัก อ. ลี ้
จ. ลาพูน
2. อาคารสานักงานโรงเก็บวัสดุและบ้ านพัก
ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ลาปาง
3. อาคารสานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Jorong Indonesia
4. ท่าเรื อ เหมือง Jorong Indonesia

Banpu

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

Banpu
Jorong
Jorong

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
16,565.50

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

43,816.34

ไม่มีภาระผูกพัน

2,864.45

ไม่มีภาระผูกพัน

460,335.16

ไม่มีภาระผูกพัน

7,582,210.69

ไม่มีภาระผูกพัน

29,177,795.05

ไม่มีภาระผูกพัน

68,686,494.81

ไม่มีภาระผูกพัน

114,084.70

ไม่มีภาระผูกพัน

448,366.70

ไม่มีภาระผูกพัน

4,575,468.72

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

Indominco

7. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Indominco Indonesia
8. อาคารสานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Kitadin Indonesia
9. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Kitadin
Indonesia
10. อาคารสานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Trubaindo Indonesia

Indominco

11. ท่าเรื อ เหมือง Trubaindo Indonesia

Trubaindo

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ

12. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Trubaindo Indonesia
13. อาคารสานักงานและบ้ านพัก เหมือง
Bharinto Indonesia
14. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Bharinto
Indonesia
15. อาคารสานักงานและบ้ านพัก Trust

Trubaindo

13,372,634.44

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู
มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู
ไม่มีภาระผูกพัน

770,222.33

ไม่มีภาระผูกพัน

4,240,514.08

ไม่มีภาระผูกพัน

537,270.01

ไม่มีภาระผูกพัน

37,228,414.61

ไม่มีภาระผูกพัน

51,963,648.00

ไม่มีภาระผูกพัน

56,210,038.00

ไม่มีภาระผูกพัน

Indominco

Kitadin
Kitadin
Trubaindo

16. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trust

Trust

18. อาคารสานักงานและบ้ านพัก เหมื่อง
BKV
19. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เหมือง BKV

BKV

บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Tambang Raya
Usaha Tama
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Tambang Raya
Usaha Tama
เป็ นเจ้ าของ
BKV Oil & Gas เป็ นเจ้ าของ

BKV

BKV Oil & Gas เป็ นเจ้ าของ

รวม

Bharinto
Bharinto
Trust

167,805.25

275,598,548.84
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- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริษัทในประเทศออสเตรเลีย
รายการ

1. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
2. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
3. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
4. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
5. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
6. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
7. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
8. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
9. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
10. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
11. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดนิ
12. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
13. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดนิ
14. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
15. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
16. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
17. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
18. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง

บริษัท

Airly Coal Pty

ลักษณะกรรมสิทธิ์

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

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
2.3

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

118.9

ไม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไม่มีภาระผูกพัน

0.9

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

100.8

ไม่มีภาระผูกพัน

2.4

ไม่มีภาระผูกพัน

44.3

ไม่มีภาระผูกพัน

1.5

ไม่มีภาระผูกพัน

32.2

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.2

ไม่มีภาระผูกพัน

9.9

ไม่มีภาระผูกพัน

43.8

ไม่มีภาระผูกพัน

242.8

ไม่มีภาระผูกพัน

4.3

ไม่มีภาระผูกพัน

60.8

ไม่มีภาระผูกพัน

37.3

ไม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ์

19. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง

Centennial
บริ ษัท Centennial
Newstan Pty Newstan Pty เป็ นเจ้ าของ
20. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดนิ
Centennial
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
21. โรงงานและเครื่ องจักรในการทาเหมือง
Centennial
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
รวม

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
62.2

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

1.6

ไม่มีภาระผูกพัน

153.3

ไม่มีภาระผูกพัน

929.8

- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ

บริษัท

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

มูลค่ าตาม
บัญชี
(พันบาท)

ภาระผูกพัน

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

1,089,733

ไม่มี

เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

1,116,142

ไม่มี

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ

ไม่มี

เครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง
สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้ าของ
เจ้ าของ

525
1,930

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

ถังซานบ้ านปู

เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ถังซานบ้ านปู
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
ถังซานบ้ านปู
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ถังซานบ้ านปู
ยานพาหนะ
ถังซานบ้ านปู
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
ถังซานบ้ านปู
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
โจวผิงพีค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
โจวผิงพีค
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
โจวผิงพีค
เครื่ องมือเครื่ องใช้
โจวผิงพีค
ยานพาหนะ
โจวผิงพีค
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
โจวผิงพีค
รวมเป็ นจานวนมูลค่ าทางบัญชี

2,805

ไม่มี
ไม่มี

เจ้ าของ

76

ไม่มี

เจ้ าของ

238,778
1,199,603
3,434
2,684
4,093
944,899
504,256
2,006,804
13
928
6,052
299,306
7,422,061

ไม่มี

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

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ข้ อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

จังหวัด

เนือ้ ที่
หมดอายุ
ไร่ -งาน-ตรว.

DONFAI

27564/14974

แม่ทะ

ลาปาง

181-2-10

16/11/63

LP-2

24414/14475

แม่ทะ-สบ
ปราบ

ลาปาง

200-3-74

22/12/59 บริษัท บ้ านปู จากัด
(มหาชน)

LP-2

27423/14663

แม่ทะ-สบ
ปราบ

ลาปาง

237-2-28

23/06/59 บริษัท บ้ านปู จากัด
(มหาชน)

LP-2

27501/15020

แม่ทะ-สบ
ปราบ

ลาปาง

297-3-80

30/06/59 บริษัท บ้ านปู จากัด
(มหาชน)

BP-2
Expansion

25982/16074

ลี ้

ลาพูน

285-3-12

BP-2
Expansion

25983/16075

ลี ้

ลาพูน

296-0-45

โดยบริษัท

หมายเหตุ

บริษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จากัด

16/01/67 บริษัท บ้ านปู จากัด
(มหาชน)

บริ ษัทฯ ได้ เวนคืนประทานบัตรแล้ ว
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ
เหมืองแร่ ประกาศสิ ้นอายุประทาน
บัตรเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559
ประทานบัตรสิ ้นอายุ และได้ ประกาศ
ใน ราชกิจานุเบกษาแล้ ว เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2560
ประทานบัตรสิ ้นอายุ และได้ ประกาศ
ใน ราชกิจานุเบกษาแล้ ว เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2560
ประทานบัตรสิ ้นอายุ และได้ ประกาศ
ใน ราชกิจานุเบกษาแล้ ว เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2560
ขอเวนคืนประทานบัตร และ
อยูร่ ะหว่างการฟื น้ ฟูพื ้นที่

16/01/67 บริษัท บ้ านปู จากัด
(มหาชน)

ขอเวนคืนประทานบัตร และ
อยูร่ ะหว่างการฟื น้ ฟูพื ้นที่

 รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โครงการ
IndonesiaKalimantan
Indominco

ประทานบัตร
เลขที่
05PB0318

01PB0435

Kitadin KTN 2003 0006
(Embalut)
OP

เนือ้ ที่
หมดอายุ
ไร่ -งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
4,137
9 Dec 2029
Kalimantan Hectares
7,341
Hectares
Bontang,
East
25,121
8 May 2028
Kutai Timur Kalimantan Hectares
อาเภอ

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

โดยบริษัท

หมายเหตุ

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage
Production Stage

PT. Indominco Mandiri

Production Stage

2,973.3
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitadin

Production Stage

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitadin

Production Stage

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

23,650
Hectares
22,000
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining
PT. Bharinto Ekatama

Production Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

Bharinto

จังหวัด

20 Nov 2027

Production Stage
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 รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

NSW

2,745

11 Oct 2035

CENTENNIAL AIRLY PTY LIMITED

Production

NSW

7,735

18 Aug 2024

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Care &
Maintenance

NSW

2,541

14 Jan 2023

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

AIRLY

ML1331

ANGUS PLACE

ML1424

ANGUS PLACE

CCL704

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

ANGUS PLACE

ML1699

COOK

NSW

30.6

26 June 2035

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

ANGUS PLACE

ML1720

COOK

NSW

158.9

23 Nov 2036

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

BLUE
MOUNTAINS
BLUE
MOUNTAINS
CHARBON
CHARBON

CCL738

LETT

NSW

1,116

28 Sep 2025

ML1457

NSW

185.1

3 Nov 2020

NSW
NSW

0.4097
7.106

11 Aug 2026
14 Dec 2024

CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON

MPL499
ML1318
ML1384
ML1501
ML1545
CCL732
MPL670

NSW
NSW
NSW
NSW
NSW
NSW
NSW

0.7917
983
195.5
13
204.65
1024
9.92

28 May 2026
29 Jun 2026
18 Jan 2038
21 Dec 2022
9 Jan 2025
2 Dec 2025
26 Mar 2024

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

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

CHARBON
CHARBON
CHARBON

ML1524
MPL964
MPL270

LETT &
MARANGAROO
CLANDULLA
WELLS,
CLANDULLA &
RYLSTONE
CLANDULLA
CLANDULLA
CLANDULLA
CLANDULLA
CLANDULLA
CLANDULLA
RYLSTONE &
CLANDULLA
CLANDULLA
CLANDULLA
CLANDULLA

HARTLEY VALLEY COAL COMPANY
PTY LIMITED
HARTLEY VALLEY COAL COMPANY
PTY LIMITED
CHARBON COAL PTY LIMITED
CHARBON COAL PTY LIMITED

NSW
NSW
NSW

20.26
4.932
213.7

28 Oct 2023
20 Nov 2023
29 Apr 2026

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

Closed
Closed
Closed

CHARBON
CHARBON

ML1647
ML1663

CLANDULLA
CLANDULLA

NSW
NSW

570.9
52.5

17 Dec 2031
9 Jan 2033

CHARBON COAL PTY LIMITED
CHARBON COAL PTY LIMITED

Closed
Closed

CLARENCE

CCL705

NSW

3,210

20 Dec 2026

ML1354

NSW

155.3

21 Jul 2036

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

Production

CLARENCE

CLWYDD,
MARANGAROO
& ROCK HILL
CLWYDD &
COOK

MPL505
MPL526

Closed
Closed
Closed

Production
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, COOK
& ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

CLARENCE

ML1721

CLWYDD,
MARANGAROO,
LETT
CLWYDD

NSW

5.11

7 Dec 2036

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1,628

IVANHOE
IVANHOE
MANDALONG

ML1301
MPL348
ML1443

NSW
NSW
NSW

5.131
9.45
3,648

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

MANDALONG
MANDALONG
MANDALONG
MANDALONG

ML1543
ML1431
MPL191
CCL762

NSW
NSW
NSW
NSW

172.5
2.093
0.5615
2,940

MANDALONG
MANDALONG

ML1553
ML1722

NSW
NSW

MANDALONG

ML1744

MANNERING

CCL721

CULLEN BULLEN
CULLEN
BULLEN, COX &
FALNASH
COX
COX
MORISSET,
DORA &
MANDOLONG
MANDOLONG
MORISSET
COORUMBUNG
DORA, AWABA,
MANDOLONG,
MORISSET &
WALLARAH
MORISSET
MANDOLONG,
MORISSET,
WYONG &
MUNMORAH
MANDOLONG,
WYONG, OLNEY
MORISSET &
WALLARAH

MANNERING

CCL719

MUNMORAH

CCL720

โดยบริษัท

หมายเหตุ

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

Production

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

Production

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

Closed
Closed
Production

25 Nov 2024
27 May 2019
25 Feb 2023
13 Oct 2022

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD

Production
Production
Production
Production

64.32
3206

7 Sep 2025
17 Dec 2036

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD

Production
Production

NSW

409

6 Oct 2037

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD

Production

NSW

3,526

29 Jul 2026

CENTENNIAL MANNERING PTY LTD

WALLARAH

NSW

1,817

22 Dec 2020

CENTENNIAL MANNERING PTY LTD

WALLARAH &
MUNMORAH

NSW

3,720

16 Feb 2023

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD

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

Production

Closed
Closed
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ
Closed and
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Production
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Part
Subleased to
Chain Valley
Colliery
Project

MUNMORAH

CCL722

MORISSET,
WALLARAH,
MUNMORAH &
TUGGERAH

NSW

5,140

5 Jul 2019

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD

MYUNA
MYUNA

MPL334
ML1370

AWABA
WALLARAH

NSW
NSW

33.3
635

19 Oct 2036
7 Mar 2033

CENTENNIAL MYUNA PTY LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY LTD

MYUNA

ML1632

NSW

7,426

13 Oct 2022

CENTENNIAL MYUNA PTY LTD

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

AWABA,
COORUMBUN,
WALLARAH &
MORISSET
COX

NSW

101

6 Dec 2024

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

NSW

3,308

31 Dec 2028

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

CCL764

NSW

108.8

18 May 2021

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

CCL763

AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

190.9

9 Jun 2022

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

20.23

24 Aug 2038

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

3

23 Oct 2027

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1586

NSW

449.1

13 Oct 2022

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1452

NSW

1587

6 Jul 2020

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

CCL727

NEWSTAN

MPL328

AWABA &
COORUMBUNG
AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

0.397

5 Aug 2036

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

78

18 Sep 2037

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

MPL304

TERALBA

NSW

0.07

25 Mar 2035

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

0.4044

25 Mar 2035

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

14.49

20 Jul 2023

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

CCL746

NSW

2,194.08 12 Aug 2027

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
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ประทานบัตร
เลขที่

โครงการ

อาเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

NEWSTAN

MPL327

AWABA

NSW

1.041

5 Aug 2036

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

SPRINGVALE

ML1303

NSW

713

15 Dec 2034

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

SPRINGVALE

ML1588

NSW

976

19 Oct 2027

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Production

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

9 Mar 2025

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Production

SPRINGVALE
SPRINGVALE

MPL314
ML1323

NSW
NSW

95.98
30.24

3 Aug 2035
3 Aug 2035

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Production
Production

SPRINGVALE
SPRINGVALE

ML1537
ML1326

NSW
NSW

4.125
2157

16 Jun 2024
18 Aug 2024

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Production
Production

SPRINGVALE
SPRINGVALE
SPRINGVALE
SPRINGVALE

ML1352
ML1448
ML1670
ML1727

NSW
NSW
NSW
NSW

7.6
95.16
0.3
1256

23 Jun 2036
31 May 2020
17 Feb 2033
4 Feb 2037

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

Production
Production
Production
Production

WESTERN MAIN
WESTERN MAIN
WESTERN MAIN

CL361
PLL133
ML204

NSW
NSW
NSW

14.26
16.51
10.12

16 Jul 2032
10 Aug 2024
27 May 2033

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

Closed
Closed
Closed

WESTERN MAIN

CL394

LIDSDALE &
MARANGAROO
COOK &
CLWYDD
LIDSDALE &
MARANGAROO
LIDSDALE
LIDSDALE &
MARANGAROO
MARANGAROO
CLWYDD, COOK ,
COX &
MARANAGROO
COX & LIDSDALE
LIDSDALE
COOK
CLWYDD, COOK,
MARANAGROO
LIDSDALE
LIDSDALE
LIDSDALE &
COOK
LIDSDALE

Care &
Maintenance
Production

NSW

17

27 May 2034

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD

Closed

WESTERN MAIN
WESTERN MAIN
WESTERN MAIN

ML564
CCL733
ML1319

LIDSDALE
COX & LIDSDALE
COX

NSW
NSW
NSW

19.75
723.5
1.476

2 May 2023
3 Jul 2027
5 Jul 2035

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

Closed
Closed
Closed

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

 รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประทานบัตร
อาเภอ
เลขที่
Gaohe Mine C100000201010 Changzhi County,
1110077581
Changzhi City
โครงการ

Hebi Mine

1000000520080

Hebi City,

จังหวัด
Shanxi
Henan

เนื ้อที่
ตร.กม.
65.4

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

14 Oct 2040

Shanxi Gaohe Energy
Company Ltd.

Production Stage

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

Production Stage
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 รายละเอียดสิทธิในการใช้ ที่ดินของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานที่ตงั ้

เขตเจิ ้งติ ้ง
เมืองสือเจียจวง
มณฑลเหอเป่ ย
ประเทศจีน
เขตหลวนหนาน
เมืองถางซาน
มณฑลเหอเป่ ย
ประเทศจีน

เขตโจวผิง
เมืองบินโจว
มณฑลซานตง
ประเทศจีน

ผู้ถือครอง

ขนาด

(บริ ษัท)

(ตร.ม.)

บริ ษัท
สือเจียจวง
เฉิงเฟิ ง

บริ ษัท
ถังซาน
บ้ านปู

บริ ษัท
โจวผิงพีค

มูลค่าตามบัญชี
ของสิทธิในการใช้
สิทธิที่ดนิ
(พันบาท)

วันเริ่ มต้ น

วันสิ ้นสุด

วัตถุประสงค์

7,132

1 ธ.ค. 2549

2 ก.ย. 2596

134,481

67,354

1 มี.ค. 2541

1 พ.ย. 2590

เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ นที่ ตั ง้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่ วมเจิ ้งติ ้ง

17,665

28 ธ.ค. 2559

26 มี.ค. 2605

23,135

18 เม.ย. 2544

17 เม.ย. 2574

436,706

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

180,176

2,100
860

22 ก.ย.2538
22 มิ.ย. 2538

21 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561

เพื่อใช้ เป็ นที่ตงั ้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่ วมหลวนหนาน

1,686

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

78

21 ก.พ. 2540

21 ก.พ. 2563

1,656

22 ก.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

105,831

30 ส.ค. 2544

3 ก.ค. 2594

94,871

18,190

29 ธ.ค. 2550

29 ธ.ค. 2599

เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ นที่ ตั ง้
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่ วมโจวผิง

24,315

29 ธ.ค. 2551

3 ธ.ค. 2601

ข้ อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิ ยาและปริมาณแร่ สารอง
1. ปริ มาณทรัพยากร (Resources) และสารองถ่านหิน (Reserves)
ปริ มาณสารองถ่านหินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่ดาเนินการเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลีย โดยข้ อมูลจากการประเมินจะถูกนามาใช้ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาเหมืองถ่านหินของ
บริ ษัทในอนาคต สาหรับรายงานปริ มาณสารองถ่านหินนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นและตรวจสอบรับรองโดย บริ ษัทที่ปรึกษา 3 บริ ษัท
ได้ แก่ บริ ษัท SRK Consulting (UK) บริ ษัท บริ ษัท Runge Limited (Australia) และ บริ ษัท Marshall Miller & Associates
(USA)
ผลการประเมินได้ แบ่งประเภทปริ มาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal
Reports Standards ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั มาตรฐานการจัดทารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral
Resources and Ore Reserves หรื อที่เรี ยกว่า “JORC Code”
ในการศึกษาปริ มาณสารองถ่านหิน ส่วนที่เป็ น Coal Resources หมายถึงปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ประเมินได้ ตามวิธีการ
สารวจ
ปริ มาณสารองถ่านหินนี ้คิดเฉพาะปริมาณที่มศี กั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล ส่วนปริ มาณสารองถ่านหินที่เป็ น Marketable Coal Reserves ได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้
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มีการศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
้ การประเมินปริ มาณสารองถ่านหินทีค่ าดว่าจะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคานึงถึง
ปั จจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปริ มาณสารองถ่านหิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านตัน
แหล่งถ่านหิน
1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Jorong
Indominco
Kitadin-Embalut
Trubaindo
Bharinto
2. ประเทศออสเตรเลีย
Airly
Angus Place
Clarence
Ivanhoe
Mandalong
Mannering
Myuna
Springvale
Newstan
Inglenook (Project)
Neubecks (Project)
3. สาธารณรัฐประชาชาจีน
Hebi Zhongtai
Gaohe
4. ประเทศไทย
Lampang
Payao
รวม

สัดส่วน
การ
ถือหุ้น

ปริมาณถ่ านหิน
ณ 31 ธันวาคม 2560
Total
Measured Indicated
Proved
Resources Resources Resources Reserves

Probable
Reserves

Total
Reserves

68.09
68.09
68.09
68.09
68.08

20.6
307.3
15.3
255.4
302.3

19.3
376.8
85.3
128.9
114.7

39.9
684.1
100.6
384.4
417.0

1.8
69.1
2.2
15.2
11.3

4.3
1.1
1.0
22.9
124.8

6.0
70.1
3.2
38.1
136.1

100.00
50.00
85.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00

5.2
49.5
41.1
2.5
17.1
3.0
5.6
60.6
10.5

97.4
131.2
119.0
4.2
137.2
114.0
252.2
85.3
201.8
79.8
1.7

102.6
180.7
160.1
6.7
154.3
114.0
255.2
90.9
262.4
79.8
12.2

2.4
9.8
7.2
1.9
18.4
-

36.6
53.4
26.1
74.4
42.0
29.7
25.1
7.5

36.6
55.8
35.9
81.6
42.0
31.6
43.5
7.5

40.00
45.00

50.4
193.6

116.9

50.4
310.5

18.5
25.3

119.1

18.5
144.4

100.00
100.00

1.2
0.2
1,341.4

2,065.7

1.2
0.2
3,407.2

183.1

568.0

750.9
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2.

คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับธรณีวิทยา และคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการทาเหมืองถ่านหิน
คาศัพท์เกี่ยวกับถ่านหิน (เรี ยงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
หมวด B
Barge

คาแปล
เรื อท้ องแบนสาหรับขนส่งสัมภาระหนักไปตามแม่น ้า โดยมีขนาดระวางบรรทุก
สินค้ าได้ ประมาณ 8,000 – 10,000 ตันต่อลาต่อเทีย่ ว

Belt Conveyor

สายพานลาเลียงถ่านหิน

Coal Blending

การผสมถ่านหินคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพถ่านหินตามที่ลกู ค้ าต้ องการ

Boom Stacker

เครื่ องโปรยกองถ่านหิน ใช้ ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็ นกองๆ บนลานเก็บกอง

หมวด C
Clean Coal Technology

คาแปล
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้ นขึ ้นเพื่อการใช้ ถ่านหินที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น รวมทังช่
้ วยปกป้องสิง่ แวดล้ อม อาทิเช่น
การกาจัดสิง่ เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษทีเ่ กิดระหว่างการเผาไหม้ ตลอดจนการกาจัดมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหม้ และป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

Coking Coal (หรือ
Metallurgical Coal)

ถ่านหินที่ใช้ ในการถลุงเหล็ก

Coal Gasification

เทคโนโลยีที่เปลีย่ นสถานะถ่านหินให้ เป็ นก๊ าซ

Coal Reserve

ปริ มาณถ่านหินสารองได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้ มี
การศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
้ การประเมินปริ มาณถ่านหินสารองที่คาดว่า
จะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคานึงถึงปัจจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว

Coal Resource

ปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ประเมินได้ ตามวิธีการสารวจ ปริ มาณสารองถ่านหินนี ้คิด
เฉพาะปริ มาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล

Coal Washing

กระบวนการแยกสิง่ ที่ไม่ต้องการออกจากถ่านหิน
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หมวด C
Cost Insurance & Freight
Discharging Port
(หรือ CIF)

คาแปล
ผู้ขายรับภาระในค่าสินค้ าที่ได้ รวมค่าขนส่งซึง่ จะขนส่ง สินค้ าไปจนถึงท่าเรื อของผู้
ซื ้อ และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้ าเพื่อคุ้มครองความเสีย่ งต่อความเสียหายหรื อ
สูญเสียของสินค้ าในระหว่างการขนส่งด้ วย

Crusher

เครื่ องโม่ถ่านหิน เพื่อย่อยถ่านหินให้ ได้ ขนาดก่อนลาเลียงไปตามสายพาน

หมวด D
Demurrage Charges

คาแปล
ค่าเสียเวลาของเรื อ หรื อค่าเสียเวลาของตู้สนิ ค้ าที่ไม่สามารถนาออกจากท่าได้ ตาม
เวลาทีก่ าหนด (ภายในเขตท่าเรื อ)

Dumping Area

บริ เวณสาหรับทิ ้งดิน

หมวด F
Finished Coal
(หรือ FC)

คาแปล
ถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการบดจนได้ ขนาด

Free On Board Loading
Port (หรือ FOB)

ผู้ขายส่งมอบสินค้ า ข้ ามกาบเรื อลงในระวางเรื อ ค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากนี ้และ
ความเสีย่ งต่างๆ เป็ นของผู้ซื ้อ

หมวด H
Hauling Road

คาแปล
เส้ นทางขนส่งถ่านหิน

Heating Value

ค่าความร้ อนของถ่านหิน หน่วยเป็ นกิโลแคลอรี ตอ่ กิโลกรัม (kcal/kg)

หมวด L
Longwall Mining:

คาแปล
การทาเหมืองแบบกาแพงยาว เป็ นเทคนิคการทาเหมืองใต้ ดินแบบหนึง่ ที่มีการใช้
เครื่ องจักรหลัก คือ หัวตัดถ่านหิน (Shearer) และระบบค ้ายันไฮดรอลิค (Hydraulic
Jacks) เพื่อขุดถ่านหินทีละส่วน เป็ นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตัวของชันถ่
้ าน
หิน
คาแปล
ความชื ้นของถ่านหิน

หมวด M
Moisture
Mt
ย่อมาจาก Million Tonne

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

คาแปล
เป็ นการวัดปริ มาณถ่านหินที่ขดุ ได้ ในหน่วยล้ านตันต่อปี

Overburden

ดินปิ ดทับ เปลือกดิน ชันดิ
้ นหรื อมวลหินที่ปิดทับในส่วนด้ านบนของถ่านหิน ซึง่ เป็ น
ส่วนที่จะต้ องถูกขุดออกก่อนทาการขุดถ่านหิน

หมวด P
Port Stockyard

คาแปล
ลานกองเก็บถ่านหิน

หมวด R
Run-of-Mine Coal
(หรือ ROM)

คาแปล
ถ่านหินที่ขดุ ขึ ้นมาจากเหมือง

หมวด S
Seam (หรือ Bed)

คาแปล
ชันถ่
้ านหิน

Ship Loader

ระบบอุปกรณ์ลาเลียงถ่านหินลงเรื อเดินสมุทร

Stripping Ratio

อัตราการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน

Sulfur

ค่าซัลเฟอร์ ในถ่านหิน

หมวด T
Thermal Coal
(หรือ Steam Coal)

คาแปล
เป็ นถ่านหินประเภทเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน

tph
ย่อมาจาก tonne per hour
หมวด V
Vessel

เป็ นหน่วยวัดอัตราการลาเลียงหรื อขนถ่ายสิง่ ของ โดยวัดเป็ นตันต่อชัว่ โมง

คาแปล
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ดหน้ าดิน

คาแปล
เรื อขนส่งสินค้ าโดยการบรรทุกสินค้ าลงในระวางเรื อใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ ในการขน
สินค้ าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเส้ นทางเดินเรื อแบบจากเมืองท่าต้ นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทุกสินค้ าได้ ประมาณ 10,000 –
100,000 ตันต่อลาต่อเที่ยว
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หมวด W
Washed Coal

คาแปล
ถ่านล้ าง คือถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการล้ างถ่านหินแล้ ว

คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรี ยงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คาศัพท์
Coal Power Plant

คาแปล
โรงไฟฟ้าประเภทใช้ ความร้ อนจากเชื ้อเพลิงถ่านหิน

Combined Heat and
Power Plant
(โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วม)

โรงไฟฟ้าที่นาเอาเครื่ องกันหันก๊ าซ และเครื่ องกังหันไอน ้ามาใช้ ร่วมกัน โดยนาความ
ร้ อนจากไอเสียที่ออกจากเครื่ องกันหันก๊ าซที่มีความร้ อนสูงไปผ่านหม้ อนา้ แล้ ว
ถ่ายเทความร้ อนให้ กบั น ้า ทาให้ น ้าเดือดกลายเป็ นไอ ไปขับกังหันไอน ้า ซึง่ ต่ออยูก่ บั
เพลาของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ อีกครัง้

Feed-in-tariff

อัตรารับซื ้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

Godo Kaisha
(การลงทุนแบบจีเค)

การลงทุนในประเทศญี่ปนโดยวิ
ุ่
ธีการจัดตังบริ
้ ษัทประเภทจากัดความรับผิด

Independent Power
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
Producer (IPP)
Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟ้าที่ตงอยู
ั ้ ป่ ากเหมืองถ่านหิน
Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้าที่ใช้ พลังความร้ อนจากไอน ้าหรื อก๊ าซจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงมาเป็ นต้ น
พลังขับเคลือ่ นเครื่ องกังหันไอน ้าหรื อกังหันก๊ าซ โรงไฟฟ้าที่ใช้ ความร้ อนจากการเผา
ไหม้ เชื ้อเพลิงหลายชนิด เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น ้ามันเตา ฯลฯ

Tokumei Kumiai
structure
(โครงสร้ างการลงทุน
แบบทีเค)

โครงสร้ างโทคุเ มอิ คุมิ ไอ ซึ่ง เป็ น การลงทุน โดยการเป็ น หุ้น ส่ว นแบบญี่ ปุ่นตาม
สัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ดาเนินกิ จการโดยนักลงทุนจะลงทุนจานวนหนึ่ง
ให้ แก่ ผ้ ู ด าเนิ น กิ จ การ ในรู ป ของเงิ น สด หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ) โดยได้ รั บ
ผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้ รับส่วนแบ่งปั นกาไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน

Transmission Line
(สายส่ งไฟฟ้ า)

อุปกรณ์ประเภทตัวนาทาหน้ าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสูป่ ลายทาง
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คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจน ้ามันและก๊ าซ (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คาศัพท์
Barrel (bbl)

คาแปล
หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที่ใช้ วดั ปริ มาตรน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น ้ามัน โดย
1 บาร์ เรล มีคา่ เท่ากับ 158.978 ลิตร หรื อ 42 ยูเอส แกลลอน

Completing

วิธีการที่จะให้ น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติไหลจากแหล่งกักเก็บมาที่ปากหลุมได้ โดยการ
ติ ด ตัง้ อุป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ เตรี ย มหลุม เพื่ อ การผลิ ต น า้ มัน และก๊ า ซ
หลังจากได้ เจาะหลุมและทาการทดสอบหลุมแล้ ว

Drilling

กระบวนการนี ้เป็ นการใช้ แท่นขุดเจาะ โดยเจาะหลุมแนวตัง้ หรื อแนวนอน เพื่อวางท่อ
นาน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติขึ ้นมาจากใต้ ดิน

Economic Reserves

ปริ มาณสารองปิ โตรเลียม คือค่าประมาณของปริ มาตรปิ โตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิต
ขึ ้นมาได้ ในเชิงพาณิชย์ จากบริ เวณที่แน่ใจแล้ วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวันที่กาหนด ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ และเป็ นค่าที่เปลีย่ นแปลงได้ เมื่อมี
ข้ อมูลเพิ่มขึ ้นและมีการคานวณใหม่

Estimated Ultimate
Recovery

ปริ ม าณน า้ มัน หรื อ ก๊ าซธรรมชาติ ข องหลุม ผลิ ต หนึ่ ง หลุม โดยหลุม ผลิ ต นัน้ มัก มี
ระยะเวลาการผลิตจนกระทัง่ การสละทิ ้งหลุมประมาณ 40-50 ปี

Held By Production
(HBP)

พื ้นที่เช่าช่วงในการดาเนินงานการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เท่าที่หลุมผลิตน ้ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

Horizontal Well

หลุมที่ถูกเจาะในแนวตังจนกระทั
้
ง่ ถึงความลึกที่เหมาะสม จากนันจะค่
้
อยๆปรับการ
เจาะเป็ นแนวนอน

Hydraulic Fracturing

วิ ธี ก ารท าให้ เ กิ ด รอยแตกในชัน้ หิ น ด้ ว ยการฉี ด น า้ ผสมสารเคมี แ ละทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลุมเจาะ เพื่อให้ น ้ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติที่ถกู กักเก็บอยู่ระหว่างชัน้
หลุดออกมา

Joint Working Interest

การดาเนินงานร่ วมกันของสองฝ่ ายหรื อมากกว่านัน้ โดยแต่ละฝ่ ายมีส่วนแบ่งตาม
สัดส่วน ในแปลงสัมปทานหรื อพื ้นที่เช่าเพื่อดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
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คาศัพท์
Lease Operating
Expenses (LOE)

คาแปล
ค่าใช้ จ่ายต่อการผลิตก๊ าซธรรมชาติในหนึง่ พันลูกบาศก์ฟตุ

Mcf

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

Oil and Gas Lease

การเช่าช่วงเพื่อใช้ ในการดาเนินการเจาะ โดยก่อนดาเนินการเจาะ เจ้ าของสิทธิใน
แหล่งปิ โตรเลียมต้ องให้ บริ ษัทที่ดาเนินงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมเช่าช่วง ด้ วย
การมีโบนัสเช่าช่วงล่วงหน้ า และได้ รับค่าสิทธิ์จากการผลิตปิ โตรเลียม

Operator

บริ ษัทที่เป็ นผู้ดาเนินงานการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในแปลงสัมปทานหรื อพื ้นที่
เช่าเพื่อดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ที่มีผ้ ูร่วมถื อหุ้นอยู่ด้วยกันหลาย
บริ ษัท

Porosity

ค่าความพรุ นของหิน หมายถึง จานวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดย
ปริ มาตร ค่าความพรุ นของหินจะเป็ นตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในชัน้ หิน
กักเก็บ

Proved Developed
Reserves (PDP)

ปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ ว โดยเป็ นปริ มาณน ้ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติของ
หลุมผลิตที่กาลังดาเนินการผลิตอยู่

Proved Undeveloped
Reserves (PUD)

ปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ ว โดยเป็ นปริ มาณน ้ามันหรือก๊ าซธรรมชาติของ
หลุมที่จะผลิตในอนาคต

Reservoir

แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม โดยปิ โตรเลียมซึง่ ได้ แก่น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติจะสะสม
ตัวอยูใ่ นช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชันหิ
้ นทราย

Single Well Economics

การประเมินเศรษฐศาสตร์ ของหลุมผลิตน ้ามันหรื อก๊ าซธรรมชาติหนึง่ หลุม การ
ประเมินนี ้ได้ รวบรวมข้ อมูลเงินลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการเจาะและการเตรี ยมหลุมเพื่อ
ผลิต ราคาขาย และปริ มาณการผลิตน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติในระยะประมาณ 4050 ปี ของหลุมผลิตนัน้

Vertical Well

หลุมที่ถกู เจาะในแนวตัง้
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็ นหลัก เช่น การลงทุนในเหมือง
ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เอื ้ออานวยและเป็ นประโยชน์ตอ่ การทาธุรกิจในปัจจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศญี่ปนุ่ และและการลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริ กา
ปี 2560 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริ มาณการผลิต 22.1 ล้ านตัน ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลิต 12.3 ล้ านตัน บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปดาเนินการพัฒนาธุรกิจในด้ านการจัดหาเงินทุน การสารวจ การผลิต การขนส่ง การ
จัดจาหน่าย และการพัฒนาฐานการตลาดด้ วยมาตรฐานที่ทดั เทียมผู้ผลิตถ่านหินและบริ ษัทผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับสากล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ า บริ ษัทร่วมและบริ ษัทอื่นในธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจอืน่ โดยมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ า บริ ษัทร่วมและบริษัทอื่นมูลค่ารวมมูลค่ารวม 1,282.67
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 41,918.84 ล้ านบาทหรื อมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ าและบริ ษัทร่วมทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ
15.60 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
และมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นมูลค่ารวม 1,398.39 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 45,700.70 ล้ านบาท หรื อมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 31.87 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะ
บริ ษัทตามวิธีราคาทุน (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้ เสียใน
กิจการร่วมค้ า)
ในส่วนของการบริ หารบริษัทย่อย บริ ษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไป
เป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยในจานวนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยนันๆ
้ และใช้ นโยบาย
การบริ หารงานเช่นเดียวกับของบริ ษัทฯ เป็ นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบริ ษัทร่วม บริ ษัทฯ ได้ ควบคุมดูแล
โดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึง่ ผู้เป็ นกรรมการจะต้ องผลักดันให้ บริ ษัท
ร่วมนันๆ
้ ดาเนินการให้ เป็ นผลสาเร็ จในเรื่ องสาคัญๆ เช่น ให้ ได้ ผลตามเป้าหมาย ให้ มกี ารบริ หารงานที่โปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจานวนที่ได้ รับอนุมตั ิ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
1) ในระหว่างปี 2550 บุคคลและกลุม่ บริ ษัท (“โจทก์”) ซึง่ เคยเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และบริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด(มหาชน) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power
Company Limited เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริ หารของกลุม่ บริษัท 3 คน เป็ นจาเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจาเลยหลอกลวงโจทก์โดย
เข้ าร่วมทาสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสา และได้ ใช้ สทิ ธิไม่สจุ ริ ตในการรายงานเท็จทา
ให้ รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อที่บริษัทจะได้ เข้ าทาสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดย
เรี ยกร้ องให้ จาเลยชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นค่าข้ อมูลโครงการหงสาจานวน 2,000 ล้ านบาท ค่าลงทุนในการศึกษา
และค่าใช้ จา่ ยในโครงการหงสาจานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการทีถ่ กู รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทาน
โครงการหงสาอีกจานวน 59,500 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าเสียหายทังสิ
้ ้น 63,500 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ย
ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้ มีคาพิพากษาว่าจาเลยไม่ได้ ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญา
ร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จาเลยกระทาละเมิดด้ วยการนาเอาข้ อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (สาหรับการพัฒนา
โรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกกะวัตต์) ไปใช้ ในการพัฒนาโครงการหงสาสาหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกกะวัตต์ในปั จจุบนั
และพิพากษาให้ จาเลยเฉพาะบริษัทและบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นค่า
ข้ อมูลจานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาอีกจานวน 2,000 ล้ านบาท รวม
เป็ นเงินจานวน 4,000 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ ้น และชดใช้ คา่ เสียหาย
อันได้ แก่คา่ ขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้ รับจากการพัฒนาโครงการเป็ นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปี ละ 860 ล้ านบาท
และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปี ละ 1,380 ล้ านบาท ชาระทุกสิ ้นปี เป็ นจานวนรวม 27,740 ล้ านบาท รวมค่าเสียหายทังสิ
้ ้น
31,740 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ศาลแพ่งได้ ยกฟ้องบริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัท
ต่อมาในปี 2557 ศาลอุทธรณ์ได้ มีคาพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจาเลยได้ กระทาการโดยสุจริ ตทังก่
้ อนและหลัง
เข้ าทาสัญญาร่วมพัฒนาโครงการและจาเลยไม่ได้ กระทาละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
และจาเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13 ฉบับ ซึง่ เป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหงสาแก่โจทก์ ซึง่ ฝ่ ายโจทก์ได้ ยื่นฎีกาคาพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา ส่วนฝ่ ายจาเลยได้ คาแก้ ฎีกาและฎีกาในส่วนของฟ้องแย้ งต่อศาลฎีกาแล้ ว ซึง่ คดีได้ เข้ าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาในชันฎี
้ กาในปี 2558 และคาดว่าใช้ เวลาการพิจารณาของศาลฎีกาประมาณ 3 - 5 ปี โดยผู้บริ หารมัน่ ใจในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ าน ปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ในโครงการหงสาว่าได้ กระทาการด้ วยความสุจริ ต
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ในวันนี ้ 6 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งได้ อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาโดยศาลฎีกามีคาพิพากษา
สรุปได้ ดงั นี ้
1. กรณีทโี่ จทก์กล่าวหาจาเลยว่า เข้ าร่วมทาสัญญาพัฒนาโครงการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูล โดยไม่มีเจตนาเข้ าทาโครงการ
จริ ง
ศาลพิจารณาว่ า จาเลยมีความสุจริ ตในการเข้ าทาสัญญาและมีเจตนาทาโครงการจริ ง มิใช่เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูล
2. กรณีที่โจทก์ กล่าวหาจาเลยว่า จาเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาเพื่อให้ โครงการล่าช้ า อัน เป็ นเหตุให้ รัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์
ศาลพิจารณาว่ า จาเลยมีความสุจริ ต ทาเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ ใช้ เหตุนี ้ในการยกเลิก
สัมปทานกับโจทก์
3. กรณีที่โจทก์กล่าวหาจาเลยว่า จาเลยยุยงรัฐบาลลาว ให้ ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์
ศาลพิจารณาว่ า จาเลยมีความสุจริ ต มิได้ ยยุ ง การยกเลิก สัมปทานเป็ นการตัดสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์
ของประชาชนลาว
4. กรณีทโี่ จทก์กล่าวหาจาเลยว่า จาเลยใช้ ข้อมูลโครงการของโจทก์
ศาลพิจารณาว่ า เป็ นการใช้ ข้อมูลที่มีมลู ค่าของโจทก์จึงกาหนดให้ จาเลย จ่ายค่าใช้ ข้อมูลเป็ นจานวนเงิน 1,500
ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2550
2) บริ ษัทร่วมทุนแห่งหนึง่ ในประเทศมองโกเลียได้ ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ในประเทศมองโกเลียและบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง่
ในประเทศออสเตรเลียต่อศาลชันต้
้ นในประเทศมองโกเลีย โดยเรียกร้ องค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และให้ โอนสัมปทานเหมือง 3 ฉบับคืน
เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในประเทศมองโกเลีย ได้ รับคาตัดสินจาก Mineral Resources Authority
of Mongolia (“MRAM”) เพิกถอนใบอนุญาตสารวจแร่จานวน 2 ใบ และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้
ยื่นอุทธรณ์คาตัดสินของ MRAM ต่อศาลปกครอง (Administrative Primary Court) เพื่อขอยกเลิกคาตัดสินของ MRAM
ดังกล่าว ซึง่ ในวันที่ 14 เมษายน 2559 ศาลปกครองได้ พิพากษายกคาตัดสินของ MRAM และให้ คืนใบอนุญาตสารวจแร่
ทัง้ 2 ใบแก่บริษัทย่อย
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 MRAM ได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองต่อศาลปกครองชันอุ
้ ทธรณ์ (Administrative
Appeal Court) และในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ศาลปกครองชันอุ
้ ทธรณ์มคี าพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาล
ปกครอง
บริ ษัทย่อยได้ ยื่นคาร้ องต่อ MRAM เพื่อขอคืนใบอนุญาตสารวจแร่ และในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 MRAM ได้ ดาเนินการคืน
ใบอนุญาตสารวจแร่ทงั ้ 2 ใบแก่บริ ษัทย่อยแล้ ว
ในส่วนคดีอาญาที่บริ ษัทร่วมทุนรายเดียวกันได้ กล่าวหาบริษัทย่อยต่ออัยการชันต้
้ น (First Level Prosecutors) ซึง่ มีคาสัง่
รับข้ อกล่าวหาให้ ฟอ้ งบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยได้ ใช้ สทิ ธิตามกฎหมายยื่นโต้ แย้ งสิทธิตอ่ อัยการชันสู
้ ง (the Upper Level
Prosecutor) เพื่อขอเปลีย่ นแปลงคาตัดสินดังกล่าว และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 อัยการชันสู
้ ง (the Upper Level
Prosecutor) ได้ ตดั สินเปลีย่ นแปลงคาตัดสินชันต้
้ นของอัยการชันต้
้ น (First Level Prosecutors) โดยยืนยันยกคาฟ้อง และ
ตัดสินว่าบริษัทย่อยไม่เคยยื่นรายงานเท็จต่อ MRAM ผู้กล่าวหาได้ ยื่นข้ อกล่าวหาอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ สานักอัยการสูงสุดได้
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ทบทวนข้ อกล่าวหาและได้ ออกคาตัดสินในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ยืนยันยกข้ อกล่าวหาเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในเดือน
มิถนุ ายน 2559 ผู้กล่าวหาได้ ยื่นข้ อกล่าวหาพร้ อมทังส่
้ งหลักฐานเพิ่มเติมต่อสานักอัยการสูงสุดอีกครัง้ โดยสานักอัยการ
สูงสุดพิจารณารับคากล่าวหา ภายหลังจากการสอบสวนและพิจารณาเอกสารหลักฐาน อัยการสูงสุดมีคาสัง่ ให้ ยกคาร้ อง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ผ้ กู ล่าวหายังคงยื่นคาร้ องขอให้ อยั การพิจารณาเพื่อดาเนินคดีอีกครัง้ หนึง่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อัยการได้ มคี าสัง่ ให้ ยกคาสัง่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และให้ ดาเนินการสอบสวน
เพิ่มเติม จากผลการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าว อัยการได้ มคี าสัง่ ให้ ยกข้ อกล่าวหาต่อบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
ในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 ผู้กล่าวหาได้ พยายามยื่นคาร้ องอุทธรณ์ คาสัง่ ของอัยการไปยังอัยการเขต เพื่อให้ พจิ ารณา
คดีอาญาที่ถกู ยกไป แต่อยั การเขตมีคาสัง่ ปฏิเสธไม่รับคาร้ องเมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ ผู้กล่าวหามิได้ ยื่นอุทธรณ์
คาสัง่ ดังกล่าวแต่อย่างใด
คดีแพ่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ รับสาเนาคาฟ้องจากศาลแพ่งชันต้
้ น (Primary Civil Court) โดย
เนื ้อหาของข้ อกล่าวหาเหมือนกันกับข้ อกล่าวหาเดิมซึง่ บุคคลและกลุม่ บริ ษัท (โจทก์) เคยยื่นฟ้องที่ ศาลแพ่งชันต้
้ นและ
ดาเนินคดีขึ ้นสูศ่ าลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยกล่าวอ้ างว่าตนมีสทิ ธิในหุ้นจานวนร้ อยละ 60 ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง่ แต่คดี
ได้ ถึงที่สดุ โดยยกฟ้องข้ อกล่าวหาเดิมด้ วยเหตุผลว่าคาฟ้องและข้ อกล่าวหาของโจทก์ไม่ชดั เจน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพ่งชันต้
้ นอนุญาตให้ โจทก์แก้ ไขคาฟ้องใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 บริ ษัทย่อยยื่น
คาให้ การโต้ แย้ งคาฟ้อง อีกทังได้
้ ยื่นฟ้องกลับเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ศาลแพ่งชันต้
้ นตัดสิน
ให้ โจทก์ชนะคดีโดยให้ บริ ษัทย่อยจ่ายเงินแก่โจทก์จานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และยกฟ้องแย้ งของบริ ษัทย่อย ทนายของ
บริ ษัทย่อยได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ตดั สิน
ยืนยันตามคาพิพากษาของศาลแพ่งชันต้
้ นโดยให้ โจทก์ชนะคดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทย่อยยื่นฎีกาโต้ แย้ งคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และศาล
ฎี ก ามี ค าสั่ง เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2559 ให้ ส่ ง คดี คื น กลับ ไปที่ ศ าลชั น้ ต้ นโดยให้ เหตุ ผ ลว่ า บริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว
ซึ่งเป็ นจาเลยไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญากับโจทก์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทย่อยได้ ยื่นคาร้ องขอให้ ศาลแพ่งชันต้
้ นพิจารณา
ยกฟ้องตามแนวทางคาสัง่ ของศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ศาลแพ่งชันต้
้ นได้ เริ่ มพิจารณาคดีและได้ เลือ่ นการพิจารณาคดีโดยไม่มีกาหนดเนื่องจากคูค่ วาม
ได้ ร้องขอให้ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพื่อแปลเอกสารสัญญาที่พิพาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ศาลยังไม่สามารถมอบหมาย
เจ้ าหน้ าที่ให้ จดั ทาคาแปลเอกสารได้ คดีจึงยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งชันต้
้ น ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุม่ กิจการไม่ได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวในข้ อมูลในงบการเงิน
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3) การตรวจสอบภาษีของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาษีเงินได้ จ่ายล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอี ยดของภาษี เงินได้ จ่ายล่วงหน้ าที่บริ ษัทย่อ ยในสาธารณรั ฐอินโดนี เซียต้ อ งจ่ายเนื่ อ งจาก
ข้ อกาหนดจากผลการตรวจสอบภาษีของ Director General of Taxes (DGT) มีดงั ต่อไปนี ้
ปี
พ.ศ.
2551

บริษัท
รายละเอียด
IMM การจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสูงไปจานวน 21 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ

2552

ITM

2554

ITM

2554

IMM,
TCM

2555

ITM

2555

TCM

2555

TCM

พันเหรี ยญสหรั ฐ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
20,556

พ.ศ. 2560
-

พันบาท
พ.ศ. 2559
สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน
736,536 ศาลภาษี อากรได้ พพิ ากษาให้ IMM ชนะคดี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 IMM ได้ รับอนุมตั ิ
จาก Directorate General of Tax
(“DGT” ) ให้ นาภาษี ที่จะได้ รับคืนไปหักจาก
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลซึง่ จะต้ องจ่ายล่วงหน้ าทุก
เดือนของบริ ษัทในกลุม่ ITM
595,721 ITM ยื่นฟ้องต่อศาลภาษี อากรแล้ วเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ศาลภาษี ได้
ตัดสินให้ ITM แพ้ คดี

การจ่ายภาษี เงินได้ ต่าไป
สาหรับภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่าย และภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลจานวน 48 พันล้ าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรื อ
เทียบเท่า 3.6 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ และจานวน 13 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลต่าไปเป็ นเงิน 75.4
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่
ประกอบด้ วยส่วนของภาษี
และเบี ้ยปรับเงินเพิ่ม
การจ่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่าย ต่าไปเป็ นเงิน 231.3
พันล้ านอินโดนีเซียรู เปี ย
หรื อเทียบเท่า 17.4 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ

16,596

16,626

542,372

75,926

75,926

2,481,330

2,720,482 ศาลฎีกาได้ พิพากษาให้ ITM ชนะคดีเมื่อวันที่
8 มิถนุ ายน 2560

-

-

-

การจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลต่าไปเป็ นเงิน 14.3
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสูงไปจานวน 5.5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ

1,135

1,135

37,093

- IMM ศาลภาษี อากรได้ พพิ ากษาให้ IMM ชนะ
คดีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
TCM ในเดือน เมษายน 2560 ดาเนินการยื่น
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาและ ในเดือน พฤษภาคม
2560 TCM ได้ ดาเนินการยื่นหนังสือเพื่อ
คัดค้ านคาอุทธรณ์ ของ DGT ต่อศาลฎีกา
40,668 ศาลภาษี อากรได้ พิพากษาให้ ITM ชนะคดีเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2560

3,014

5,589

98,500

การจ่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่ายและภาษี มลู ค่าเพิม่ ต่า
ไปเป็ นเงิน 81.8 พันล้ าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรื อ

-

6,088

-

200,258 ศาลภาษี อากรได้ พพิ ากษาให้ TCM ชนะคดี
บางส่วนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 และ TCM
ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา สาหรับส่วนที่
แพ้ คดี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 560
218,137 DGT ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาเมื่อวันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 TCM ได้ รับคาอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาของ DGT และ เมื่อวันที่ 22สิงหาคม
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ปี
พ.ศ.

บริษัท

2555

KTD

2555

JBG

2556

IMM

2556

TCM

2556

IMM,
TCM,
KTD

2556

รายละเอียด
เทียบเท่า 6.1 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสูงไปเป็ นเงิน 6.2
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลต่าไปเป็ นเงิน 0.2
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่ายต่าไปเป็ นเงิน 33.8 พัน
ล้ านอินโดนีเซียรู เปี ย หรื อ
เทียบเท่า 2.5 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่ายต่าไปเป็ นเงิน 5
พันล้ านอินโดนีเซียรู เปี ย
หรื อเทียบเท่า 0.36 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
สูงไปเป็ นเงิน 8.3 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ

TCM, การจ่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
JBG, KTD จ่ายและภาษี มลู ค่าเพิ่มต่า
ไปเป็ นเงิน 79.8 พันล้ าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรื อ
เทียบเท่า 5.9 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
2554 ถึง IMM, การจ่ายภาษี ที่ดิน อาคาร
2557
TCM, และสิง่ ปลูกสร้ างต่าไปเป็ น
JBG, เงิน 155.6 พันล้ าน
KTD, BEK อินโดนีเซียรู เปี ย หรื อ
เทียบเท่า 11.7 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ

พันเหรี ยญสหรั ฐ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พันบาท
พ.ศ. 2559

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน
2560 TCM ได้ ดาเนินการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้ าน
คาอุทธรณ์ของ DGT ต่อศาลฎีกา
- เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 KTD ได้ ยื่นอุทธรณ์
ต่อ DGT แล้ ว

6,181

-

202,001

170

-

5,556

2,495

2,516

81,539

90,150 IMM ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2560

355

358

11,602

12,827 ศาลภาษี อากรได้ พิพากษาให้ TCM ชนะคดีเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560

8,304

8,472

271,382

303,558 KTD
KTD ได้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลภาษี อ ากรแล้ ว ใน
เดือนธันวาคม 2559
TCM
เมื่ อ วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2560 ศาลภาษี ไ ด้
ตัดสินให้ TCM แพ้ คดี
IMM
ศาลภาษี อากรได้ พิพากษาให้ IMM ชนะคดีเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 และได้ รับหนังสือแจ้ งการ
คืนเงินภาษี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 IMM
ได้ รับเงินคืนภาษี จาก DGT จานวน 4.62 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐจาก DGT เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560

5,892

5,941

192,556

212,870 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทย่อย
ดาเนินการฟ้องต่อศาลภาษี อากรแล้ ว

-

11,577

-

- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 JBG ได้ ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ DGT แล้ ว

414,812 IMM TCM KTD และ BEK
ได้ ยื่นถอนฟ้องต่อศาลภาษี อากรแล้ วเมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2560 และได้ รับอนุมตั ิจากศาลภาษี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
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ปี
พ.ศ.

บริษัท

รายละเอียด

2557

TCM

2558

KTD

2558

IMM

2560

JBG

การจ่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่ายต่าไปเป็ นเงิน 3.7 พันล้ าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรื อเทียบเท่า
0.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
ต่าไปเป็ นเงิน 0.3 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
และภาษี มลู ค่าเพิม่ ต่าไปรวม
เป็ นเงินจานวน 2.9 พันล้ าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรื อเทียบเท่า
0.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
สูงไปเป็ นเงิน 3.1 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ และภาษี เงินได้ หกั ณ ที่
จ่าย และภาษี มลู ค่าเพิ่มต่าไป
รวมเป็ นเงินจานวน 94.3
พันล้ านอินโดนีเซียรู เปี ย หรื อ
เทียบเท่า 7.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การจ่ายภาษี ที่ดนิ และสิง่ ปลูก
สร้ างสูงไปเป็ นเงิน 0.3 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ

รวม

พันเหรี ยญสหรั ฐ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พันบาท
พ.ศ. 2559

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน
JBG
ได้ ยื่นถอนการอุทธรณ์ตอ่ DGT เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2560
- TCM อยู่ระหว่างการยื่นถอนการอุทธรณ์ตอ่
DGT

272

-

8,889

554

-

18,105

- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 KTD ได้ ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ DGT แล้ ว

9,566

-

312,625

- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 IMM ได้ ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ DGT แล้ ว

185

-

6,046

130,645

- JBG ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ DGT แล้ วเมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2560

154,784 4,269,596 5,546,019

หมายเหตุ : "นอกจากที่กล่าวข้ างต้ นในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษี สาหรั บปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 โดย DGT ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารของกลุ่มกิ จการเชื่อว่าผลของการ
ตรวจสอบภาษี การอุทธรณ์และคดีที่อยูใ่ นศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินรวม"
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4) คดีฟอ้ งร้ องเรื่ องการใช้ ที่ดินของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บริ ษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ ถกู ฟ้องร้ องดาเนินคดีจานวน 10 คดี ซึง่ 9 คดีเป็ นกรณีเรี ยกร้ องค่าชดเชย
ที่ดินในบริ เวณพื ้นที่เหมืองถ่านหินที่ได้ รับสัมปทาน เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 3,482.40 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อ
เทียบเท่า 258.91 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และอีก 1 คดีเป็ นคดีอนุญาโตตุลาการซึง่ เรี ยกร้ องค่าเสียหายเป็ นเงินจานวน 5.98
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
- สาหรับคดีที่เรี ยกร้ องค่าชดเชยทีด่ ินจานวน 187.90 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อเทียบเท่า 13.87 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศาลแขวงเมืองจาการ์ ตาใต้ ได้ มีคาพิพากษาให้ โจทก์ได้ รับชาระค่าชดเชยบางส่วน
จานวน 150 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อเทียบเท่า 11.12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในเดือนเมษายน 2560 บริ ษัทย่อยได้
ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์ ในเดือนกันยายน 2560 ศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่โจทก์มิได้
ยื่นฎีกาคัดค้ านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาภายในกาหนดเวลาตามกฎหมาย คดีนี ้จึงเป็ นที่ยตุ ิ
- สาหรับคดีที่เรี ยกร้ องค่าชดเชยทีด่ ินจานวน 60 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อเทียบเท่า 4.43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โจทก์ยื่นฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทย่อยยื่นคาให้ การต่อศาลแขวง ในเดือนสิงหาคม 2560 ศาลได้ มคี า
พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์มิได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลแขวงภายในกาหนดเวลาตามกฎหมาย คดีนี ้จึง
เป็ นที่ยตุ ิ
- สาหรับคดีที่เรี ยกร้ องค่าชดเชยทีด่ ินสาหรับถนนที่ใช้ ขนถ่านหินจานวน 30.40 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อ
เทียบเท่า 2.25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โจทก์ยื่นฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทย่อยยื่นคาให้ การต่อศาลแขวง ใน
เดือนสิงหาคม 2560 ศาลได้ มคี าพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์มิได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลแขวงภายใน
กาหนดเวลาตามกฎหมาย คดีนี ้จึงเป็ นทีย่ ตุ ิ
- สาหรับคดีที่เรี ยกร้ องค่าชดเชยทีด่ ิน 5 คดีรวมจานวน 3,145.70 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อเทียบเท่า 234.03
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในเดือนมกราคม 2560 ศาลแขวงยกฟ้องโจทก์ทงั ้ 5 คดี ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์
ซึง่ บริ ษัทย่อยได้ ยื่นแก้ อทุ ธรณ์แล้ วในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศาลอุทธรณ์ได้ พิจารณาและพิพากษายกฟ้องทัง้ 5
คดีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2560 แต่โจทก์ได้ ยื่นฎีกาคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ทงั ้ 5 คดีตอ่ ศาลฎีกา
และบริ ษัทย่อยได้ ยื่นแก้ ฎีการะหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คดีทงหมดจึ
ั้
ง
อยูใ่ นการพิจารณาของศาลฎีกา
- สาหรับคดีที่เรี ยกร้ องค่าชดเชยทีด่ ินจานวน 58.40 พันล้ านอินโดนีเซียรูเปี ย หรื อเทียบเท่า 4.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โจทก์ได้ ยื่นคาฟ้องต่อศาลแขวงในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แต่ศาลแขวงได้ พิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2560 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2560 และบริ ษัทย่อยได้ ยื่นแก้ อทุ ธรณ์ในเดือน
ตุลาคม 2560 ดังนัน้ คดีจงึ อยูใ่ นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
- สาหรับคดีอนุญาโตตุลาการ บริ ษัทขนส่งทางเรื อได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทย่อย 2 บริษัท โดยเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาขนส่งสินค้ าและจากการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบรวมเป็ นเงิน 5.98 ล้ านเหรียญสหรัฐ คดีนี ้
ได้ ยื่นต่อ Singapore Chamber of Maritime Arbitration และได้ มีการแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการครบองค์คณะแล้ ว
อนุญาโตตุลาการได้ กาหนดตารางการพิจารณาคดีในเดือนมิถนุ ายน 2561
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
จานวนหุ้น
ราคาพาร์
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริ ษัท

:
:
:
:

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

:

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
5,165,257,100 บาท*
5,161,925,515 บาท**
5,161,925,515 หุ้น**
1 บาท
ชัน้ 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท์ 0-2694-6859
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6747
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th

หมายเหตุ :
* เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 1,500,000 บาท จากเดิม

5,163,757,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,165,257,100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
จานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของ BANPU-W3
ภายหลังการปรับสิทธิการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ จากเดิม 1 อัตราการใช้ สทิ ธิ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้ สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
เป็ นอัตราใหม่ 1.0145 อัตราการใช้ สิทธิ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้ สทิ ธิ 4.93 บาทต่อหุ้น และบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
** ใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) ที่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในปี 2559 จานวน 1,290,939,275 หน่วย ได้ มีการใช้ สิทธิครัง้
แรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 จานวน 993,887,223 หน่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้ สิทธิในครัง้ ที่ 2 จานวน 70,464,974
หน่วย วันที่ 9 มีนาคม 2560 มีการใช้ สิทธิในครัง้ ที่ 3 จานวน 123,464,191 หน่วย และวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 มีการใช้ สิทธิในครัง้
สุดท้ าย จานวน 99,992,461 หน่วย เมื่อรวมการใช้ สิทธิทงั ้ 4 ครัง้ มีผลทาให้ จานวนการใช้ สิทธิคิดเป็ นร้ อยละ 99.76 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงหมด
ั้
หรือ 1,287,808,849 หน่วย บริษัทดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 มี
ผลทาให้ ทนุ ที่ชาระแล้ วของบริษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,161,925,515 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
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2. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
1

บริ ษัท บ้ านปู
จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
พลังงาน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

บาท
5,165,257,100

บาท
5,161,925,515

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
5,161,925,515

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

1

-

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

บริษัทย่ อย
ประเทศไทย
2

บริ ษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
ถ่านหิน

บาท
3,200,000,000

บาท
3,200,000,000

3,200,000

1,000

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(มหาชน))

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

3

บริ ษัท เหมืองเชียง
ม่วน จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
ถ่านหิน

บาท
57,837,500

บาท
57,837,500

5,783,750

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู มินเนอรัล
จากัด)

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

4

บริ ษัท บ้ านปู
โคล เซลส์ จากัด

ค้ าถ่านหิน

บาท
10,000,000

บาท
10,000,000

100,000

100

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู มินเนอรัล
จากัด)

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

5

บริ ษัท บ้ านปู
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด

ศึกษาการลงทุน

บาท
250,000,000

บาท
250,000,000

25,000,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(มหาชน))

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

6

บริ ษัท บ้ านปู
เอ็นจิเนียริ่ ง
เซอร์ วิสเซส จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
247,000,000

บาท
247,000,000

24,700,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(มหาชน))

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

7

บริ ษัท บ้ านปู
อินฟิ เนอร์ จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
635,000,000

บาท
635,000,000

63,500,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(มหาชน))

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
15,500,000

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย
100

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(มหาชน))

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

8

บริ ษัท บีโอจี จากัด ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
1,550,000,000

บาท
1,550,000,000

9

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

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
150,000,000

บาท
150,000,000

15,000,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู เอ็นจิ
เนียริ่ ง
เซอร์ วิสเซส
จากัด)

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

10

บริ ษัท ไบโอฟูเอล
เดเวลอปเมนท์
โฮลดิ ้งส์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
76,000,000

บาท
76,000,000

7,600,000

10

99.99%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู เอ็นจิ
เนียริ่ ง
เซอร์ วิสเซส
จากัด)

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

11

บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
31,044,920,000

บาท
30,483,550,000

3,048,355,000

10

78.64%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(มหาชน))

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

12

บริ ษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
5,921,587,160

บาท
5,921,587,160

592,158,716

10

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

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

13

บริ ษัท บ้ านปู
รี นิวเอเบิล
เอนเนอร์ จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
960,000,000

บาท
960,000,000

96,000,000

10

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

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

14

บริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ (เจแปน)
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
5,000,000

บาท
5,000,000

500,000

10

100.00%
(ถือโดย บริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

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

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

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

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

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

99.99%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือโดย PT.
Kitadin)
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

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

Construction,
IDR
trading,
1,500,000,000,000
transportation,
industry, repair
and services
related to coal
mining and
electricity
business
Coal Mining and IDR
related business 1,000,000,000,000

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
15

PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

16

PT. Kitadin

17

PT. Indominco
Mandiri

Coal Mining in
Indonesia

IDR
20,000,000,000

IDR
12,500,000,000

18

PT. Jorong
Barutama
Greston

Coal Mining in
Indonesia

IDR
318,855,000,000

IDR
318,855,000,000

21,257

15,000,000

19

PT. Trubaindo
Coal Mining

Coal Mining in
Indonesia

IDR
100,000,000,000

IDR
63,500,000,000

63,500

1,000,000

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

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
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. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

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. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 2932810

Mining Support IDR
services
500,000,000,000

IDR
228,980,000,000

22,898

1,000,000

99.99%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
0.01%
ถือโดย PT.
Kitadin)

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

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. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

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. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

20

PT. Bharinto
Ekatama

Coal Mining in
Indonesia

IDR
68,000,000,000

IDR
17,000,000,000

21

PT. ITM
Indonesia

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

IDR
40,000,000,000

22

PT. Tambang
Raya Usaha
Tama

23

24

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
300,000

25

PT. ITM Banpu
Power

Investment in
power
business

IDR
1,200,000,000,000

IDR
300,000,000,000

26

PT. Gas Emas

Fuel Distributor
for Mining
business

IDR
38,900,000,000

IDR
16,532,500,000

1,700,000

27

PT. Tepian
Indah Sukses

Coal Mining in
Indonesia

IDR
3,000,000,000

IDR
1,000,000,000

1,000

AUD
2,428,021,000

AUD
2,428,021,000

2,428,021,000

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

1,000,000

70.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
30.00%
(ถือโดย บริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

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

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. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

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. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

1

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

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

ประเทศออสเตรเลีย
28

Banpu Australia
Co. Pty Ltd

Investment in
coal mining
in Australia
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

29

Centennial Coal
Co., Ltd.

Coal Mining
and Marketing

AUD
2,449,783,562

AUD
2,449,783,562

30

Centennial
Northern Coal
Services Pty Ltd.

Employer
Company for
Newstan
Washery

AUD
1

AUD
1

31

Berrima Coal
Pty Ltd.

Dormant

AUD
2

32

Centennial Airly
Pty Ltd.

Coal Mining

33

Centennial
Angus Place Pty
Ltd.

34

Centennial Coal
Infrastructure
Pty Ltd.

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
395,126,381

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

$6.20

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

1

1

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

AUD
2

2

1

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

AUD
2

AUD
2

2

1

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

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

Coal exporting
logistics and
infrastructure

AUD
2

AUD
2

2

1

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

35

Centennial Coal Coal Marketing
Sales and
Marketing Pty Ltd.

AUD
1

AUD
1

1

1

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

36

Centennial
Coal Mining
Fassifern Pty Ltd.

AUD
2

AUD
2

1

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

Centennial
Northern Mining
Services Pty Ltd.

AUD
1

AUD
1

37

Employer
Company for
Newstan

2

1
1

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

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

38

Centennial
Inglenook Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

39

Centennial
Mandalong Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

40

Centennial
Mannering Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

41

Centennial
Munmorah Pty
Ltd.

Coal Mining
(now Dormant)

42

Centennial
Myuna Pty Ltd.

43

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
1

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

1

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

1

1

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

AUD
1

1

1

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

AUD
1

AUD
1

1

1

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

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

Centennial
Newstan Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

44

Charbon Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

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

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.)

46

Clarence Coal
Investments
Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
19,500,002

AUD
19,500,002

1

100.00%
(ถือโดย Coalex
Pty Ltd.)

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

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
10,000

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

47

Clarence
Colliery Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
10,000

AUD
10,000

1

48

Clarence Coal
Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
2

AUD
2

2

1

49

Centennial
Coal Mining Clarence Pty Ltd. Clarence JV

AUD
8,800,000

AUD
8,800,000

8,800,000

1

50

Powercoal Pty
Ltd.

Dormant
Holding
company

AUD
4,590,001

AUD
4,590,001

4,590,001

1

51

Powercoal
Superannuation
Pty Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

52

Collieries
Superannuation
Pty Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

53

Elcom Collieries
Pty Ltd.

Dormant

AUD
1,500,000

AUD
1,500,000

750,000

2

54

Huntley Colliery
Pty Ltd.

Dormant

AUD
354,000

AUD
354,000

177,000

2

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

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

Employee Trust
Company
Ex Powercoal

AUD
2

AUD
2

Dormant

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

58

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

59

Centennial
Drilling Services
Pty Ltd.

Drilling
Services

AUD
1,250,000

AUD
1,250,000

60

Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

61

Centennial
Springvale Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

62

Springvale Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2,000,000

AUD
2,000,000

2,000,000

1

63

Boulder Mining
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1,000

AUD
1,000

1,000

1

57

ทุนชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

ประเภทธุรกิจ

56

ทุนจดทะเบียน

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
2

ชื่อบริษัท

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

1

1

1

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

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

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

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
2

64

AFE Investments
Pty Limited

Mining
Investment

AUD
2

AUD
2

65

Banpu Australia
Resources Pty
Ltd.

Investment in
coal mining

AUD
2

AUD
2

2

66

Hunnu Coal Pty
Ltd.

Coal mining
and trading

AUD
261,555,190

AUD
261,555,190

383,632,717

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

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

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

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
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 in
Investment
power
(China) Co., Ltd. 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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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

70

Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd.

Power and
steam
generation and
sales

CNY
393,425,339

CNY
393,425,339

71

Zouping Peak
CHP Co., Ltd

Power and
steam
generation and
sales

CNY
261,800,000

CNY
261,800,000

72

BPP Renewable
Invesment
(China) Co., Ltd

Investment in
renewable
energy
business

CNY
419,419,777

73

Anqui Huineng
New Energy
Co., Ltd.

Solar power
generation

74

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

75

Dongping
Haoyuan Solar
Power
Generation Co.,
Ltd.

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
NA

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

NA

87.92%
(ถือโดย PanWestern
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

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

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

CNY
66,000,000

CNY
66,000,000

NA

NA

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

Solar power
generation

CNY
83,000,000

CNY
83,000,000

NA

NA

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

Solar power
generation

CNY
69,000,000

CNY
69,000,000

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
Unit 205, No.16
Shengli Street,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province
,China
Tel : (86531)
86025858
East side of Xishan
road North, Dongping
County, Taian City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (86538) 2092568
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

Macao Deyuan
Energy-Saving &
Environmental
Protection
Technology Co.,
Ltd.
Anqiu City
Hui'en PV
Technology Co.,
Ltd.

Environmental
Protection
Technology
development

MOP
300,000

MOP
300,000

Solar power
generation

CNY
62,000,000

CNY
62,000,000

78

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
135,190,000

79

Banpu Power
Trading
(Shandong) Co.,
Ltd.

Power Trading

80

Banpu Power
Trading (Hebei)
Co., Ltd.

Power Trading

76

77

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
NA

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

NA

100.00%
(ถือโดย Banpu
Renewable
Energy Co.,
Ltd)

NA

NA

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

CNY
135,190,000

NA

NA

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

CNY
20,000,000

CNY
0

NA

NA

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

CNY
20,000,000

CNY
0

NA

NA

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

MNT
93,411,174,294

MNT
93,411,174,294

674,497

138,490

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Investment
Pte. Ltd.)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่
Unit G, 12th Floor,
Guanghui Business
Center, No.181-187
Alameda Dr.Carlos d'
Assumpaco, Macau
Tel : (8610) 57580388
No. 26 Qinjiazhuangzi
Village, Dasheng
Town, Anqiu County,
Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (86531)
86025858
Room 425, Jinxiu
Dadao No.1,
Yaozhuang Village,
Jiashan County,
Zhejiang Province,
P.R.China
Tel : (86531)
86025858
Unit 2608, Tower C,
No.11 Jingshi Road,
Shizhong District,
Jinan Province,
P.R.China
Tel : (86531)
86025858
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

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district, Ulaanbaatar17011, Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
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จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
155,000

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย
1,000

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

MNT
17,242,032,000

17,242,032

1,000

100.00% Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Altai LLC) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

MNT
334,451,976,943

MNT
334,451,976,943

208,436,768

1,605

100.00% Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Coal Pty Ltd) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115

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

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

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

82

Hunnu Gobi
Altai LLC

Foreign trade,
minerals
exploration,
mining

MNT
155,000,000

MNT
155,000,000

83

Hunnu Altai
Minerals LLC

Foreign trade,
minerals
exploraiton

MNT
17,242,032,000

84

Hunnu
Resources LLC

Foreign trade

85

Munkh Sumber
Uul LLC

86

Golden Gobi
Mining LLC

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

87

Great East
Minerals LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

MNT
2,851,018,000

MNT
2,851,018,000

88

Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

MNT
28,272,138,355

MNT
28,272,138,355

89

Hunnu Power
LLC

Foreign Trade

MNT
40,702,000

90

Borganchan
LLC

Foreign trade

91

Munkhnoyon
Suvraga LLC

Foreign Trade,
Minerals
mining,
Tourism, and
Construction

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
285,101

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

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

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

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

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

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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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

ประเทศสิงคโปร์
92

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

Investment in
coal mining

NA

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

93

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending

NA

USD
5,000,000

94

Banpu
Singapore Pte.
Ltd.

Coal trading

NA

SGD
1,500,000
USD
300,000,000
USD
2,308,711,708

95

Hunnu
Investments Pte.
Ltd.

Foreign Trade

NA

SGD
100
USD
34,768,189

96

Banpu Power
Investment Co.,
Ltd.

Investment in
power business

NA

97

Zouping Peak
Pte. Ltd.

Investment in
power
business

NA

17,670,002
17,670,002

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุ้นต่อ
หน่วย*

หุ้นสามัญ
50.00%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู มินเนอรัล
จากัด)
หุ้นบุริมสิทธิ
50.00%
(ถือโดย Banpu
Coal
Investment
Company
Limited)
5,000,000
ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดย Banpu
หน่วย*
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)
1,500,000
ไม่มีการกาหนด
75.00%
300,000,000
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดย Asian
2,308,711,708
หน่วย*
American
Coal, Inc.)
25.00%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู มินเนอรัล
จากัด)
100
ไม่มีการกาหนด
100.00%
34,818,188
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดย Hunnu
หน่วย*
Coal Pty Ltd)

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

USD
84,177,391

77,132,663

ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดย Banpu
หน่วย*
Power
International
Limited)

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

SGD
2

2

ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดย Banpu
หน่วย*
Power
Investment
Co., Ltd.)

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

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

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
Tel : 65 6890 7188
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ชื่อบริษัท
98

Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.

ประเภทธุรกิจ
Investment in
renewable
energy
business

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

NA

USD
55,987,676.69

มูลค่ าหุ้น
จานวนหุ้นที่
สัดส่ วนการถือ
ต่ อหน่ วย
จาหน่ ายแล้ ว
หุ้น (%)
ทัง้ หมด (หุ้น)
55,987,675
ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดยบริ ษัท
หน่วย*
บ้ านปู รี นิวเอ
เบิล เอนเนอร์ จี
จากัด)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่
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%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู มินเนอรัล
จากัด)

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%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู จากัด
(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 บริ ษัท
บ้ านปู อินฟิ
เนอร์ จี จากัด)

102

Banpu Power
International
Limited

Investment in
power
business

USD
63,050,000

USD
63,050,000

63,050,000

1

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

บริติชเวอร์ จินไอส์ แลนด์
103

Asian American
Coal, Inc.

Investment in
coal mining

USD
50,000,000

USD
40,917,026

40,917,026

1

104

AACI SAADEC
(BVI) Holdings
Limited

Investment in
coal mining

USD
50,000

USD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย BP
Overseas
Development
Company
Limited)
100.00%
(ถือโดย Asian
American
Coal, Inc.)

Geneva Place, 2nd
Floor, #333 Waterfront
Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands
Tel : 284 494 4388
P.O. Box 957,
Offshore
Incorporations Centre,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Tel : 284 494 2233
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

เคย์ แมนไอส์ แลนด์
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

ประเทศญี่ปุ่น
106

Banpu Energy
Services Japan
Co., Ltd.

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

JPY
50,000,100

500,001

ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดยบริ ษัท
หน่วย*
บ้ านปู เอนเนอร์
จี เซอร์ วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)
ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดยบริ ษัท บี
หน่วย*
พีพีอาร์ จากัด)

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

107

BPPR Japan
Co., Ltd.

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

JYP
100,000

1,000

108

Aizu Land Solar
G.K.

Land owner of
Solar project

JYP
100,000

JYP
100,000

NA

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุ้นต่อ
หน่วย*

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

Investment in oil
and gas
business

USD
40,000,100

USD
40,000,100

40,000,100

1

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

Investment in
renewable
energy business

HKD
7,000,000

HKD
7,000,000

7,000,000

1

100.00%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู รี นิวเอ
เบิล เอนเนอร์ จี
จากัด)

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

ฮ่ องกง
110

Akira Energy
Limited

9th Floor,
York House,
The Landmark,
15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong
Tel : 852 2522 8101
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111

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

Akira Energy
(South) Limited

Investment in
renewable
energy business

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

HKD
500

HKD
500

AUD
600,000

AUD
600,000

AUD
2

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
500

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

1

100.00% 9th Floor,
(ถือโดย Akira York House,
Energy
The Landmark,
Limited)
15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong
Tel : 852 2522 8101

600,000

1

16.66%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)

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

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

บริษัทร่ วม
ประเทศออสเตรเลีย
112

Port Kembla
Coal Terminal
Limited

Ship loading
Coal Port

การร่ วมค้ า
ประเทศออสเตรเลีย
113

Springvale Coal
Sales Pty
Limited

Coal Marketing

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%
(ถือโดยบริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู
มินเนอรัล
จากัด)

No. 98, Hongqi Street,
Hebi, Henan
Province,P.R. China
Tel : (86) 392
291 7401-2
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116

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
NA

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

Shanxi Lu
Guang Power
Co., Ltd.

Power
generating and
sales

CNY
1,500,000,000

CNY
690,281,550

Land owner of
solar project

JYP
10,000,000

JYP
10,000,000

NA

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่

NA

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

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

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

60.00%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู เอนเนอร์
จี เซอร์ วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)

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

ประเทศญี่ปุ่น
117

Hokkaido Solar
Estate

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 บริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์
จากัด (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 บริ ษัท
บ้ านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

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

Investment in
property for
solar energy
business

NA

USD
3,840,989

3,840,988

ประเทศสิงคโปร์
120

Aura Land
Development
Pte. Ltd.

ไม่มีการกาหนด
75.00%
มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดยบริ ษัท
หน่วย*
บ้ านปู เอนเนอร์
จี เซอร์ วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น
จานวนหุ้นที่
สัดส่ วนการถือ
ต่ อหน่ วย
จาหน่ ายแล้ ว
หุ้น (%)
ทัง้ หมด (หุ้น)
17,630,949
ไม่มีการกาหนด
75.00%
1,258,473,406 มูลค่าหุ้นต่อ (ถือโดย บริ ษัท
หน่วย*
บ้ านปู รี นิวเอ
เบิล เอนเนอร์ จี
จากัด)

121

Aizu Energy Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

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

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

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

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุ้นต่อ
หน่วย*

28.86%
(ถือโดย BPIN
Investment
Company
Limited)

18 Boon Lay Way #06135, Tradehub 21,
Singapore 609966
Tel : 65 6816 1000

ประเทศไทย
123

บริ ษัท บีพีพีอาร์
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
บริ การให้
คาปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟ้า

บาท
100,000

บาท
100,000

1,000

100

75.00%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู เอนเนอร์
จี เซอร์ วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)

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

124

บริ ษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บาท
12,010,000,000

บาท
12,010,000,000

120,100,000

100

50.00%
(ถือโดย บริ ษัท
บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 038 925 100

125

บริ ษัท เออร์ เบิน
โมบิลิตี ้ เทค จากัด

ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า

บาท
1,290,320

บาท
1,290,320

129,032

10

22.50%
(ถือโดยบริ ษัท
บ้ านปู อินฟิ
เนอร์ จี จากัด)

256 ซอยศูนย์วิจยั ถนน
พระราม 9 ซอย 17 แขวง
บางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 086 887
4796

หมายเหตุ: * under Corporate Law
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3. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2009 9000
Contact center 0 2009 9999

2) นายทะเบียนหุ้นกู้

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

3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

4) ผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2844 1000

5) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่ม-ี -
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6) ที่ปรึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการ

บริ ษัทฯ ไม่ได้ วา่ จ้ างที่ปรึ กษาและหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการ
จัดการ เป็ นการประจาถาวร แต่จะมีการว่าจ้ างที่ปรึกษา (เช่น ที่
ปรึกษาทางการเงิน) เป็ นการเฉพาะเรื่ องเฉพาะกรณีตามความ
จาเป็ นในการดาเนินงานเป็ นครัง้ คราว การบริ หารงานบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็ น
สาคัญ

7) สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อเป็ นประจา

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศ
ประมาณ 30 แห่ง
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริ ษัท
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อในการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์:
ประกอบธุรกิจหลัก
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว

:

จานวนหุ้น
ราคาพาร์

:
:

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
5,165,257,100 บาท*
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 5,165,257,100 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
5,161,925,515 บาท**
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
5,161,925,515 หุ้น
1 บาท (หนึง่ บาท)

หมายเหตุ :
* เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 1,500,000 บาท จากเดิม
5,163,757,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,165,257,100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
จานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของ BANPU-W3
ภายหลังการปรับสิทธิการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ จากเดิม 1 อัตราการใช้ สทิ ธิ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้ สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
เป็ นอัตราใหม่ 1.0145 อัตราการใช้ สิทธิ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้ สทิ ธิ 4.93 บาทต่อหุ้น และบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
** ใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) ที่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในปี 2559 จานวน 1,290,939,275 หน่วย ได้ มีการใช้ สิทธิครัง้
แรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 จานวน 993,887,223 หน่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2559 มีการใช้ สิทธิในครัง้ ที่ 2 จานวน 70,464,974
หน่วย วันที่ 9 มีนาคม 2560 มีการใช้ สิทธิในครัง้ ที่ 3 จานวน 123,464,191 หน่วย และวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 มีการใช้ สิทธิในครัง้
สุดท้ าย จานวน 99,992,461 หน่วย เมื่อรวมการใช้ สิทธิทงั ้ 4 ครัง้ มีผลทาให้ จานวนการใช้ สิทธิคิดเป็ นร้ อยละ 99.76 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงหมด
ั้
หรือ 1,287,808,849 หน่วย บริษัทดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 มี
ผลทาให้ ทนุ ที่ชาระแล้ วของบริษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 5,161,925,515 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (Thai NVDR) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ออก NVDR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงจานวน 536,238,646 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
10.39 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว ณ วันดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ถือ NVDR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริ ษัทฯ ที่นาไปอ้ างอิง
ทุกประการ แต่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผ้ ูถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทงนี
ั้ ้
ในทางปฏิบตั ิ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินจิ อิสระของ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มิใช่ออกเสียงตามคาสัง่ ของผู้ถือ NVDR
ทังนี
้ ้จานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ้ ลู งทุนเข้ ามาลงทุนใน NVDR นันอาจมี
้
การเปลีย่ นแปลง ซึง่ บริษัทฯ จะไม่สามารถ
กาหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจานวนหุ้นที่เป็ น NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
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ข้ อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริ ษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้ อยละ 13.20 ของทุนชาระแล้ ว
7.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้น
(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
บริ ษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด
บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จากัด
บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จากัด
บริ ษัท ซิตี ้ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท ยูฟินเวส จากัด
บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด
บริ ษัท น ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
3. สานักงานประกันสังคม
4. State Street Europe Limited
5. UBS AG Singapore Branch
6. Chase Nominees Limited
7. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.
8. กองทุนเปิ ด กรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวปั นผล
9. Euroclear Nominees Limited
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ

507,297,394
288,309,528
133,100,000
35,611,300
30,438,448
14,916,382
14,659,800
13,646,682
12,400,000
12,311,744
9,606,042
536,238,646
112,538,000
79,600,918
73,160,000
72,469,473
67,251,547
49,430,500
49,375,839
41,900,000
2,154,262,243

9.83
5.59
2.58
0.69
0.59
0.29
0.28
0.26
0.24
0.24
0.19
10.39
2.18
1.54
1.42
1.40
1.30
0.96
0.96
0.81
41.74

หมายเหตุ :
- บริ ษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท น ้าตาลมิตรสยาม จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ของทุน
ชาระแล้ ว
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- บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วยดังนี ้
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 54.23 ของทุนชาระแล้ ว
2. บริ ษัท ยูฟินเวส จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 15.23 ของทุนชาระแล้ ว
3. กลุม่ ครอบครัวกาญจนกาเนิด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 2.58 ของทุนชาระแล้ ว
4. กลุม่ ครอบครัวพุทธพงษ์ ศิริพร ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 0.63 ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท ซิตี ้ โฮลดิ ้ง จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วยดังนี ้
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.00 ของทุนชาระแล้ ว
2. กลุม่ ครอบครัวกาญจนกาเนิด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 6.00 ของทุนชาระแล้ ว
3. กลุม่ ครอบครัวพุทธพงษ์ ศิริพร ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ ว
4. กลุม่ ครอบครัวลัทธะพานิชย์ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ ว
5. กลุม่ ครอบครัวเจนลาภวัฒนกุล ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 1.50 ของทุนชาระแล้ ว
6. กลุม่ ครอบครัวประดิษฐ์ แท่น ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 1.50 ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.56
ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท น ้าตาลมิตรสยาม จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ของทุน
ชาระแล้ ว
- บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99
ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท ยูฟินเวส จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุ้น
อยูร่ ้ อยละ 51.04 ของทุนชาระแล้ ว
- บริ ษัท น ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ ว
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7.2 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
(1) หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้ (หุ้นกู้)
รายละเอียดหุ้นกู้

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

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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู

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

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

5,500
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

4,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,500
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

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

จานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี

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

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

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

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,850
ล้ านบาท
4.83%

อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

7 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2561
-ไม่มี-

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

12 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2566
-ไม่มี-

15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่มี-

7 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2562
-ไม่มี-

การชาระต้ นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้
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รายละเอียดหุ้นกู้

บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 2/2556
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู

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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2557
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู

3,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

150
ล้ านเหรียญสหรัฐ
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,300
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,100
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้ านบาท
5.04%
10 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2565
-ไม่มี-

15,000 หน่วย
10,000 เหรียญสหรัฐ
150
ล้ านเหรียญสหรัฐ
4.09%
10 ปี
4 เมษายน 2556
4 เมษายน 2566
-ไม่มี-

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

2,100,000 หน่วย
1,000 บาท
2,100
ล้ านบาท
5.05%
12 ปี
10 กรกฏาคม 2556
10 กรกฏาคม 2568
-ไม่มี-

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

การชาระต้ นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2556

1,000 บาท

10,000 เหรียญสหรัฐ

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด
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รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2557
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู
5,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู
1,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู
1,750
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

จานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

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

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

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

การชาระต้ นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติ ้ง
จากัด

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู
1,250
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2560
บมจ. บ้ านปู
10,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
10,000,000 หน่วย
1,000 บาท
10,000
ล้ านบาท
4.17%
10 ปี
21 เมษายน 2560
21 เมษายน 2570
-ไม่มี-
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1.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นจากผลกาไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสารองตามที่กฎหมายกาหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกาไรจากการดาเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้ องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ อ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ที่ผา่ นมาของบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้

ปี

เงินปันผล
ประจาปี
(บาทต่อหุ้น)

กาไร (ขาดทุน)
สุทธิ
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
ครึ่งปี แรก
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
ครึ่งปี หลัง
(ล้ านบาท)

เงินปันผล
ประจาปี
(ล้ านบาท)

อัตราการจ่ายเงิน
ปันผลต่อกาไร
สุทธิ (%)

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
2559

1.00
0.50

(1,534.25)
1,677.12

1,291.94
1,216.67

1,291.94
1,265.16

2,583.88
2,481.83

n.a.
148%

2560

0.65

7,900.24

1,548.58

1,806.67

3,355.25

42%

หมายเหตุ:
* เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ ว อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.35 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการ
ดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกาไร
ที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนามารวมคานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้ รับเครดิต ภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 30 เมษายน 2561
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้ วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
จานวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 7 คน และกรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร 1 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นจานวนร้ อย
ละ 33 ของกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)
จานวน 4 คนและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จานวน 3 คน
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการ
อิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย
1. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์
พานิชพันธ์
3. นายตีรณ

พงศ์มฆพัฒน์

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

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

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

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรื อ นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล หรื อ
นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล หรื อ นายระวิ คอศิริ หรื อ นางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองในห้ าคนลงนามร่วมกันและ
ประทับตราของบริษัทฯ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกากับดูแล
ให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดีและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังในปั
้ จจุบนั
และในระยะยาว
รวมทังการปฏิ
้
บตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2559
ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจาทุกเดือน
นอกจากนันคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบ
ทานความถูกต้ องของการดาเนินงานด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั งิ าน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนด “แนวปฏิบตั ิ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย คานิยามที่
เกี่ยวข้ อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้ นจากตาแหน่ง
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและการออกเสียง ได้ มกี ารปรับปรุง แก้ ไขเพิม่ เติม แนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว เมื่อปี 2554 ปี 2555
ปี 2557 และปี 2560 เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไปและเพื่อการพัฒนา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2560
แนวปฏิบตั ิบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้ าที่
ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทที่มกี ารปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล หลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด คณะกรรมการบริ ษัทจึงออกแนว
ปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
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ข้ อ 1. แนวปฏิบตั ินี ้เรี ยกว่า “แนวปฏิบตั บิ ริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2560”
ข้ อ 2. ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ินี ้ตังแต่
้ วนั ที่ประธานกรรมการบริ ษัทลงนามเป็ นต้ นไปโดยให้ ยกเลิกแนวปฏิบตั ิ พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2557 และปรับปรุงครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2560
ข้ อ 3. นิยามของคาที่สาคัญ ในแนวปฏิบตั ินี ้
3.1. “บริ ษัท” หมายความว่า บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
3.2. “คณะกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษัทบ้ านปู จากัด (มหาชน)
3.3. “กรรมการบริ ษัท” หมายความว่า กรรมการของบริ ษัทบ้ านปู จากัด (มหาชน)
3.4. “ประธานกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริ ษัท
3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” หมายถึง บุคคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
3.7. “บริ ษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิน
กว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทนัน้
3.8. “บริ ษัทร่วม” หมายความว่า บริ ษัทที่บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมน้ อย
กว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทนัน้
3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 แต่ให้ กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ข้ อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท
4.1. มีกรรมการบริ ษัทจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2. มีกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
4.3. มีกรรมการบริ ษัทที่มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริ ษัททังหมดและต้
้
องไม่ตา่ กว่า 3 คน
4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
4.5. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในคณะกรรมการบริ ษัทโดยตาแหน่ง
4.6. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
4.7. ประธานกรรมการบริ ษัท ไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
4.8. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ควรเป็ นกรรมการอิสระ
4.9. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริ ษัท
คนใดเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
4.10. เลขานุการบริ ษัท ควรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
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ข้ อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กาหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของผู้ที่จะเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยกาหนด
คุณสมบัติที่ใช้ พิจารณา 3 ประการคือ
5.1. คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ไม่เคยต้ องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ในความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท
(3) ไม่เคยต้ องคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ศาลให้ ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(5) เป็ นผู้ที่สามารถอุทศิ เวลาให้ กบั บริ ษัท ได้ อย่างเพียงพอ และเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริ ษัท
(6) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
(7) ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
(8) มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมัน่ คง กล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
(9) ยึดมัน่ ในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
(10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญ
5.2. ความรู้ความชานาญเฉพาะด้ านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แก่ด้านบัญชี
และการเงินด้ านกฎหมายธุรกิจของบริ ษัทการตลาด และอื่นๆ
5.3. กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไป และความรู้ความชานาญเฉพาะด้ าน และต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามทีก่ าหนดไว้ ในแนวปฏิบตั ินี ้ โดยกรรมการอิสระของบริ ษัทฯต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อย
ละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
ข้ อ 6. วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้ นจากตาแหน่ง
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรื อ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสามของ
จานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
6.4. กรรมการบริษัทซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
6.5. กรรมการบริษัทเกษี ยณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประชุมสามัญประจาปี ซึง่ มีขึ ้น
หลังจากทีก่ รรมการบริ ษัทผู้นนมี
ั ้ อายุครบ 72 ปี บริ บรู ณ์
6.6. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกจากตาแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท และการลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริ ษัท
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(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 7. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม นอกเหนือจากการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนดให้ เรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจาเดือนและประจาไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
และแนวโน้ มในระยะต่อไปของปี
7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้ านบาท
7.4. การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 15 และมีจานวนเกิน 1,000 ล้ าน
บาท
7.5. การซื ้อและจาหน่ายสินทรัพย์
การซื ้อกิจการและเข้ าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดั กับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ีมลู ค่า
เกินกว่าที่มอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
7.6. การทาธุรกรรมหรื อการกระทาใดๆที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี ้สิน ยุทธศาสตร์
การทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7.7. การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มี
ความสาคัญ
7.8. การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนด
ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
7.9. ธุรกรรมใดๆ ทีม่ ีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนในงบดุลรวมของบริ ษัท มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
7.10. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
7.11. การกู้ยมื เงินรวมทีเ่ กินกว่าทีก่ าหนดไว้ ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้ านบาท
7.12. การเปลีย่ นนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริ หารความเสีย่ งและการเก็บ
รักษาเงิน
7.13. การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริ หารงานและการเงิน
7.14. การกาหนดและทบทวนอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร และเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
7.15. การแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริหาร เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ ผู้ช่วยประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร-การเงิน
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7.16. อนุมตั ิโครงสร้ างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรื อสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู้บริ หารและพนักงาน
7.17. การเสนอแต่งตังและการสิ
้
้นสุดสถานภาพของกรรมการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท หรื อเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท
7.18. การมอบอานาจให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแก้ ไขการมอบอานาจดังกล่าว
7.19. การแต่งตังและก
้
าหนดอานาจหน้ าที่แก่คณะกรรมการย่อย
7.20. การจัดให้ มแี ละกากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
ส่งเสริ มการมี
จิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม การปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ ือจริ ยธรรม และนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
7.21. การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทหรื อผู้บริ หารไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อ
7.22. การจดทะเบียนตังบริ
้ ษัทใหม่ และแจ้ งเลิกบริ ษัท
7.23. การทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ อย่างน้ อยทุก 5 ปี
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้ าทีเ่ ก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้
- ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นการรายงานประจารอบระยะเวลาบัญชีได้ แก่รายงานผลการดาเนินงานและงบ
การเงินและรายงานประจาปี กรรมการพึงละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์บริ ษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
-

ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดาเนินงานของบริ ษัท ได้ แก่ การได้ มา/จาหน่าย
ไป

ซึง่ สินทรัพย์รายการที่เกี่ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน

การเพิ่มทุน/ลดทุนการออก

หลักทรัพย์ใหม่ การซื ้อหุ้นคืน การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล หรื อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคา
หุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์บริ ษัทในช่วงเวลาตังแต่
้ ได้ รับทราบข้ อมูลจนถึง
วันที่บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
7.25. การปรับเปลีย่ นขอบเขตอานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท ตามข้ อ 7.1– 7.24
ข้ อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
8.1. กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ การดาเนินการจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ทหี่ น่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้ อง
ประกาศกาหนด
8.2. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรือมอบหมายให้ ผ้ ใู ดกระทาแทนก็ได้
8.3. ประธานกรรมการบริ ษัทกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
8.4. ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม
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8.5. ต้ องมีกรรมการบริ ษัทประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมดจึ
้
งจะนับเป็ นองค์
ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้ องมีกรรมการบริ ษัทที่ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัททังหมด
้
8.6. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยูใ่ นที่ประชุม
ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีไ่ ด้
ให้ กรรมการบริ ษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
8.7. การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
8.8. ในการเลือกกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริษัทที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
บริ ษัทที่เหลืออยู่
8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ ให้ มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน กรรมการบริ ษัทซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริ ษัทฯ มีตอ่ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ฯ ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน และการบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วย
ปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายทีจ่ ะเสริ มสร้ างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั กรรมการทุกคนทังในด้
้ านการกากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ ารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบันที่
มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ าย
บริ หารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และจัด
ให้ ผ้ บู ริ หารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆด้ านพลังงาน ได้ มีโอกาสแบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ให้ กบั กรรมการด้ วย นอกจากนันได้
้ จดั ให้ กรรมการติดตามความคืบหน้ าของโครงการที่สาคัญของบริษัทฯ
และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบตั ิงานในท้ องที่หา่ งไกลเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจเป็ นระยะ ในปี 2560 กรรมการที่เข้ ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
(ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน)

รายชื่อหลักสูตรอบรม/
สัมมนา
- Knowledge Sharing
“สาระสาคัญ พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์”
- Knowledge Sharing “คอร์
รัปชัน ผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือขององค์กร และการ
ดาเนินธุรกิจ”

สถาบัน

วันที่อบรม/สัมมนา

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาขน)

16 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาขน)
ร่วมกับโครงการ CAC สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

17 พฤษภาคม 2560

- เสวนา “ก้ าวใหม่ไทยแลนด์
4.0 ภายใต้ พระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ”

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยร่วมกับ
ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

1 มิถนุ ายน 2560

- Audit Committee Forum
"The Audit Committee’s Role
in Compliance and Ethical
Culture Oversight"

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2560

-วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ ดในการ
กากับดูแลการป้องกันและ
รับมือภัยไซเบอร์

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15 ธันวาคม 2560

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาขน)

16 กุมภาพันธ์ 2560

- Knowledge Sharing “คอร์
รัปชัน ผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือขององค์กร และการ
ดาเนินธุรกิจ”

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาขน)
ร่วมกับโครงการ CAC สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

17 พฤษภาคม 2560

- Dinner Talk "คณะกรรมการ
บริษัทกับการร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทย"

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

29 พฤษภาคม 2560

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาขน)

16 กุมภาพันธ์ 2560

นายระวิ คอศิริ
- Knowledge Sharing
(ประธานกรรมการบรรษัทภิ “สาระสาคัญ พรบ.หลักทรัพย์
บาลและสรรหา)
และตลาดหลักทรัพย์”

นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง - Knowledge Sharing
(กรรมการตรวจสอบ)
“สาระสาคัญ พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์”
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รายชื่อกรรมการ

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
(กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ

รายชื่อหลักสูตรอบรม/
สัมมนา
- Dinner Talk "คณะกรรมการ
บริษัทกับการร่วมขับเคลื่อน
ประเทศไทย"

สถาบัน

วันที่อบรม/สัมมนา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

29 พฤษภาคม 2560

- เสวนา “ก้ าวใหม่ไทยแลนด์
4.0 ภายใต้ พระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ”
- IOD National Director
Conference 2017 “Steering
Governance in a Changing
World”

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยร่วมกับ
ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

1 มิถนุ ายน 2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

14 มิถนุ ายน 2560

- “การปฎิรูปธุรกิจและสร้ าง
เครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 1
(BRAIN 1)
- “การบริหารการท่องเที่ยว
สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (กสท.) #1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มกราคม - มิถนุ ายน
2560

ศูนย์พฒ
ั นาวิชาการด้ านตลาดการ
ท่องเที่ยว

กุมภาพันธ์ - มิถนุ ายน
2560

คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารเป็ น
ประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการในเรื่ องที่
สนใจอย่างอิสระ โดยมีเลขานุการบริ ษัททารายงานสรุปให้ กรรมการทุกคนได้ ทราบ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารทา Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ กรรมการทุกคนมีโอกาส
นาเสนอประเด็นต่างๆ ที่นา่ สนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้ อเสนอแนะ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หาร รวมถึงประโยชน์
สาหรับการวางแนวทางการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารและแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ
ด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
และเริ่ มให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป โดยมอบ
ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง
โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ กาหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน
เน้ นรายละเอียดตาม
บทบาทและหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้ แบบประเมินเป็ นส่วน
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หนึง่ ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยมีการใช้ แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตังแต่
้ ปี 2555
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทังหมด
้
12 ครัง้ จานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการบริ ษัทมีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

วาระการดารงตาแหน่ง

เมษายน 2559 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รองประธานกรรมการ เมษายน 2560 – วันประชุม
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เมษายน 2559 – วันประชุม
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เมษายน 2560 – วันประชุม
4. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
กรรมการอิสระ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เมษายน 2560 – วันประชุม
5. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เมษายน 2558– วันประชุม
6. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เมษายน 2559 – วันประชุม
7. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เมษายน 2558– วันประชุม
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เมษายน 2558– วันประชุม
9. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เมษายน 2559– วันประชุม
10. Mr. Sudiarso Prasetio
กรรมการอิสระ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เมษายน 2558 – วันประชุม
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เมษายน 2560 – วันประชุม
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
กรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

12

-

12/12

12

-

12/12

12

-

12/12

12

-

12/12

11

-

11/12

12

-

12/12

12

-

12/12

11

-

11/12

11

-

11/12

11

-

11/12

12

-

12/12

12

-

12/12
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8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหาร* ประกอบด้ วย
1. นางสมฤดี
2. นายสมยศ
3. นายวรวุฒิ
4. นายสุธี
5. นายสถิตพงษ์
6. นายอัครพงษ์
7. นางอุดมลักษณ์
8. นายเวโรจน์
9. นางสาวอริ ศรา

ชัยมงคล
รุจิรวัฒน์
ลีนานนท์*
สุขเรื อน*
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร
ลิ ้มจรูญ
สกุลการะเวก*

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
ผู้อานวยการสายอาวุโส – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - บริ หารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
ผู้อานวยการอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการอาวุโส – Controller

หมายเหตุ:
- ผู้บริ หาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที บ
่ ริ หาร อ้างอิงตามประกาศโครงสร้างองค์กร เลขที ่ 17/2560 ลงวันที ่ 26
เมษายน 2560
-

นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ครบกาหนดเกษี ยณอายุ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560

-

นายสุธี สุขเรื อน ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิ บตั ิ การ – สายธุรกิ จไฟฟ้า บริ ษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร บริ ษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) แทนนายวรวุฒิ ลี นานนท์ มี ผลวันที ่ 1 มกราคม 2561

-

นางสาวอริ ศรา สกุลการะเวก ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการอาวุโส – การเงิน มีผลวันที ่ 1 มกราคม 2561

-

ข้อมูลและประวัติของผูบ้ ริ หารในเอกสารแนบ 1

อานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1. การอนุมตั ิปรับงบลงทุนรวมที่มีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2. การอนุมตั งิ บดาเนินการรวมที่มีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
3. การอนุมตั เิ พิ่มวงเงินงบลงทุน จากรายการเดิมในงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วไม่เกิน 20 ล้ านบาท
4. การอนุมตั งิ บลงทุนรายการใหม่ทไี่ ม่ได้ ตงงบประมาณไว้
ั้
อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่อรายการ
5. การอนุมตั กิ ารใช้ งบลงทุนในโครงการตามแผนงานในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท
6. กลัน่ กรองและนาเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจาปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สาคัญ
ของพนักงาน
7. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาซื ้อ สัญญาเช่า หรื อสัญญาบริ การ ดังนี ้
7.1. การทาสัญญาบริ การเปิ ดหน้ าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.2. การทาสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.3. การทาสัญญาบริ การขนส่งระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท
7.4. การทาสัญญาจัดซื ้อ จัดจ้ าง บริ การ เช่า/เช่าซื ้อ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้ านบาท
7.5. การทาสัญญาผูกพันอื่นๆ หรื อ พันธะสัญญา หรื อ เช่น สัญญา หนังสือสัญญา ข้ อตกลง จดหมาย บันทึก
ความจา ฯลฯ ซึง่ มีระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี และ/หรื อ มีมลู ค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.6. การอนุมตั ิทาสัญญาซื ้อขายถ่านหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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8. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภททีด่ ินและส่วนปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
9. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
10. การกู้ยมื เงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กาหนดไว้ ในงบประมาณหรื อทีป่ ระมาณการประจาปี ไว้ อนุมตั ิได้ ไม่เกิน
1,000 ล้ านบาทในเวลา 1 ปี
11. การทาสัญญาหลักซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่เกิน 300 ล้ านบาท (เช่นสัญญาซื ้อเครื่ องจักรสาหรับธุรกิจถ่านหิน
และธุรกิจไฟฟ้า)
12. การจัดซื ้อที่ดินหรื อทรัพย์สนิ เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ไม่เกิน 300 ล้ านบาทและไม่ได้ ตงั ้
งบประมาณไว้
13. กาหนดและทบทวนอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ระดับผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงไป
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ทังระยะสั
้
นและระยะปานกลางตาม
้
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
มีการตังเป้
้ าหมายการปฏิบตั งิ านและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงลงไปตามลาดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงาน
ประจาปี และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม
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ผังการบริหาร บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

Global
Internal
Audit and
Compliance

Global Internal Audit
Corporate Compliance

Energy
Technology
Solutions

Asset & Engineering
Management
Vietnam
Investment

Marketing,
Sales, and
Logistics

Bioenergy

Strategy
and
Business

Finance

Development

Energy
Solutions

Corporate
Finance

Mobility
Energy
Solutions

Controller

Tax
Planning

Strategic
Planning and
Analysis

Enterprise
Risk
Management
Business
Development
– North
America

Business
Development
– Asia

Legal
Health, Safety,
Environment,
and Community
Development

Information Technology
Procurement
and General
Administration

Business Process
Management

Mine Engineering
and Development

Operations and
Technology
Management
Underground Mining
Development
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางบุญศิริ จารุศิริ* ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คาแนะนาแก่
คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ต้องปฏิบตั ิ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
นางบุญศิริ จารุศิริ สาเร็ จปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริ ญญาโท
Geological Science, Queen’s University, Canada และปริ ญญาโท Executive Master of Business (EMBA) จาก Sasin
Graduate Institute of Business Administration นางบุญศิริผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท ที่จดั โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้ องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทาหน้ าทีเ่ ลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ : 1. นางบุญศิ ริ จารุศิริ ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการบริ ษัทเนือ่ งจากครบเกษี ยณอายุในวันที ่ 31 ธันวาคม
2560 คณะกรรมการบริ ษัทมี มติ แต่งตัง้ นายวิ รชั วุฒิธนาเศรษฐ์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการบริ ษัท ตัง้ แต่วนั ที ่ 1
มกราคม 2561
2. ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกาหนดเป็ นนโยบายว่า
ค่าตอบแทนจะต้ องอยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมโดยคานึงถึงภาระ
หน้ าที่
ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ ใน
ตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อ
สร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจาเป็ นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้ าร่วม
ประชุมแต่ละครัง้ ส่วนบาเหน็จกรรมการประจาปี จะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น และการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละ
คณะเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจประเภทต่างๆ ซึง่ ค่าตอบแทนประจาปี 2560 อัตราเพิ่มขึ ้นจากปี 2559
ร้ อยละ 11 มีผลตังแต่
้ เดือนเมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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รายละเอียด
1.

ประธาน

รองประธาน กรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)

52,000

46,000

40,000

1.2 เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยจ่ายเป็ นรายครัง้
เฉพาะเมื่อเข้ าร่วมประชุม(บาท/ครัง้ )

26,000

23,000

20,000

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้ า
ร่วมประชุม (บาท/ครัง้ )

31,200

-

24,000

3.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้ าร่วม
ประชุม (บาท/ครัง้ )

26,000

-

20,000
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1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัทในรูปของเบี ้ยประชุมและบาเหน็จกรรมการ
รวมทังสิ
้ ้น 34,792,540.00 บาท รายละเอียดดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
รองประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
4. Mr.SudiarsoPrasetio
กรรมการอิสระ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
8. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
9. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
นายเกริ กไกร จีระแพทย์*
ประธานกรรมการบริ ษัท
นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ *
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

เป็ นจานวนเงิน

เบี ้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บาเหน็จกรรมการ ค่าตอบแทนรวม
บริษัท
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
กาหนด
(บาท)
(บาท)
ค่
า
ตอบแทน
และสรรหา

912,600.00

-

-

2,411,417.30

3,324,017.30

807,300.00 208,800.00

-

124,800.00

2,189,960.63

3,330,860.63

702,000.00 271,440.00

-

96,000.00

1,968,503.94

3,037,943.94

-

1,968,503.94

2,712,503.94

-

-

1,968,503.94

2,879,303.94

684,000.00

-

-

702,000.00 208,800.00

60,000.00

702,000.00

-

124,800.00

-

1,968,503.94

2,795,303.94

682,000.00

-

-

96,000.00

1,968,503.94

2,746,503.94

682,000.00

-

-

-

1,968,503.94

2,650,503.94

702,000.00

-

-

-

1,968,503.94

2,670,503.94

682,000.00

-

-

1,968,503.94

2,746,503.94

468,000.00

-

-

1,968,503.94

2,436,503.94

702,000.00

-

-

1,476,377.95

2,256,377.95

-

-

-

639,763.78

639,763.78

-

-

-

565,944.88

565,944.88

รวม

96,000.00
78,000.00
-

34,792,540.00
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หมายเหตุนายเกริกไกร จีระแพทย์ และ นายอโนทัย เตชะมนตรีกลุ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทเนื่องจากครบเกษียณอายุ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
19 เมษายน 2559 บาเหน็จกรรมการที่ได้ รับนัน้ เป็ นบาเหน็จกรรมการปี 2559 ที่จา่ ยจริ งในปี 2560

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้ างต้ นแล้ ว
กรรมการยังได้ รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ทา่ นละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ
(ข) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ผู้บริ หารได้ รับค่าตอบแทนเป็ นราย
เดือนและโบนัส ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการของบริ ษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแต่ละบุคคล
หน่วย : บาท

จานวนราย

ปี 2560

จานวนราย

ปี 2559

เงินเดือนรวม

8

75,134,070.07

9

81,247,671.88

โบนัสรวม

8

31,648,022.48

9

21,685,227.20

รวม

106,782,092.55

102,932,899.08

หมายเหตุ: - ปี 2560 : ผู้บริหาร 8 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ นายสุธี สุขเรือน
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร และนายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ
- ปี 2559 : ผู้บริหาร 9 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร และนาย
เวโรจน์ ลิ ้มจรูญ

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

จานวนราย

ปี 2560

จานวนราย

ปี 2559

เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

8

3,213,836.00

9

3,213,252.00

หมายเหตุ: - ปี 2560 : ผู้บริหาร 8 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ นายสุธี สุขเรือน
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร และนายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ
- ปี 2559 : ผู้บริหาร 9 คน ได้ แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ Mr.Peter Parry
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายอภิมขุ ใต้ ฟา้ ยงวิจิตร และนาย
เวโรจน์ ลิ ้มจรูญ
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คณะกรรมการบริ ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ของตนเอง และคูส่ มรส รวมทัง้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริ ษัท ท่านนัน้
ได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัท หลังจากนันหากกรรมการบริ
้
ษัท รวมทังคู
้ ส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ มีการทาธุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) กรรมการท่านนันก็
้ จะรายงานการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์นนต่
ั ้ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไปทุกครัง้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

เพิ่ม (ลด)

31,146,376

28,946,376

2,200,000

6,488,580

6,488,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

4. นายระวิ คอศิริ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

1,200,000

1,200,000

-

30,188

30,188

-

15,000

15,000

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

2,660,000

2,660,000

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

4,301,200

5,436,000

(1,134,800)

645,200

645,200

-

9,581,700

8,998,500

583,200

2,860,000

3,360,000

(500,000)

6,075,536

6,075,536

-

238,970

238,970

-

20,000

20,000

-

13,518

13,518

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6. นาย Sudiarso Prasetio

8. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
9. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
11. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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ชื่อ – นามสกุล
12. นางสมฤดี ชัยมงคล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
15. นายสุธี สุขเรื อน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
19. นายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

เพิ่ม (ลด)

5,255,910

5,255,910

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000

22,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

-

-

-

165,000

165,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8.5 บุคลากร
(1) จานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พนักงานในประเทศ

จานวนพนักงาน (คน)
430
2,709
923
1,562
112
11
4
5,751

ประเทศไทย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศญี่ปนุ่
รวม
(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
้
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปนุ่ ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส เป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น
8,592,462,684.95 บาท
หน่วย : บาท

ปี 2560

ปี 2559

เงินเดือน

7,081,087,761.43

6,058,322,742.11

โบนัส

1,511,374,923.52

1,096,223,785.40

8,592,462,684.95

7,154,546,527.51

รวม

2.2 ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ปี 2560 พนักงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
้
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปนุ่ โดยบริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่
พนักงาน เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 61,012,685.76 บาท
หน่วย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพ

ปี 2560
61,012,685.76

ปี 2559
46,982,023.31
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(3) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
(4) การบริ หารบุคคลากรของบริ ษัท
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการบริ หารงานด้ านบุคลากรของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ
หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equal Opportunity) หลักการบริ หารด้ วยผลงาน (Performance Base) และ
หลักการบริ หารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเน้ น
ความสาคัญในการทางานร่วมกันของพนักงาน
ภายใต้ ความหลากหลาย (Diversity) ไม่วา่ จะเป็ นความ
หลากหลายในด้ าน เชื ้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อายุ และพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ซึง่ ความหลากหลายนี ้ก่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ พลังร่วม และนวัตกรรม ซึง่ ส่งผลดีให้ แก่บริ ษัทฯ

แนวทางการบริหาร
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ ถูกกาหนดขึ ้นภายใต้ แนวความคิดพื ้นฐานสาคัญว่า “บุคลากร” เป็ น
ทรัพยากรที่มคี ณ
ุ ค่า ความสาเร็จขององค์กรนันขึ
้ ้นอยูก่ บั บุคลากรที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมที่ดี การให้
โอกาสพนักงานทุกเชื ้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิทเี่ ป็ นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล โดยมุง่ เน้ นการปฏิบตั ิงานด้ วยเป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน จึงถือเป็ น
สิง่ สาคัญและต้ องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 สถานการณ์ทางธุรกิจเริ่ มมีการปรับตัวในทางบวก ประกอบกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ
มีความชัดเจนและได้ พฒ
ั นาเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น การบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงได้ ปรับเปลีย่ นตามความต้ องการ
ของธุรกิจ โดยได้ ดาเนินกิจกรรมทังที
้ ่มีผลสาเร็จในระยะสันและระยะยาว
้
เพื่อครอบคลุมทุกๆ ประเทศ กิจกรรม
สาคัญที่ได้ ดาเนินการ ได้ แก่
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Global HRIS Project)
2) การพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่งในระดับผู้บริ หารและตาแหน่งสาคัญ (Execution of Succession Plan)
3) การพัฒนาโครงสร้ างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจ
(Effective
Organization
Structuring)
4) การบริ หารบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงในองค์กร (High Potential)
5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
6) การปลูกฝังค่านิยมร่วมหรื อวัฒนธรรมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต” และบ้ านปู DNA
1.) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Global HRIS Project)
จากทิศทางของการดาเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ ้น ทังในด้
้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านประเทศที่
บริ ษัทฯ ไปลงทุน ด้ านบุคลากร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์จงึ ต้ องปรับเปลีย่ นให้ มงุ่ เน้ นทีจ่ ะเพิม่ ความรวดเร็ วในการ
ให้ การสนับสนุนพนักงานและหน่วยธุรกิจ
เพิ่มบทบาทความเป็ นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์แก่หน่วยธุรกิจ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพในเรื่ องการบริ หารจัดการทีมงานของหัวหน้ าทีม และเพิ่มโอกาสกับบุคลากรในองค์กรที่จะสามารถ
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เรี ยนรู้และหมุนเวียนงานในหลากหลายหน้ าที่และหลากหลายพื ้นที่การทางานได้ ดังนัน้ ข้ อมูลของพนักงานในทุกๆ
ด้ านมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องเก็บรวบรวมในมาตรฐานเดียวกัน อยูใ่ นฐานข้ อมูลทีง่ ่ายต่อการนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และ
บริ หารจัดการ และกระบวนการจะต้ องออกแบบให้ มคี วามเชื่อมโยงในทุกๆ ระบบ ดังนันในปี
้
2560 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จงึ เริ่มขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรมและจะเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ใน
ทุกประเทศภายในปี 2563
2.) การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ งในระดับผู้บริหาร (Execution of Succession Plan)
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมเพือ่ ให้ บริ ษัทได้ มีผ้ บู ริ หารในจานวนที่เพียงพอและคุณสมบัติพร้ อมสาหรับการ
ทดแทนตาแหน่งในอนาคต บริษัทฯ ได้ จดั ทาแผนการพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ซึง่ จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการ Succession Plan ในทุกไตรมาส เพื่อทบทวนรายชื่อพนักงานที่มคี วามพร้ อมสาหรับการดารง
ตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร รวมถึงการทบทวนเรื่ องแผนการพัฒนาฯ และการติดตามความคืบหน้ าแผนการพัฒนาฯ
ซึง่ ได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2552 โดยเริ่ มระบุตาแหน่งที่มคี วามสาคัญสาหรับการเตรี ยมผู้สบื ทอด
ตาแหน่ง การกาหนดขอบเขตและวิธีการพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่ง การสร้ างแผนในการพัฒนาความพร้ อมทังความรู
้
้
และความสามารถ การระบุบคุ คลที่จะเข้ ารับการพัฒนา และการกากับและติดตามผล
ดังนันในปี
้
2560 คณะกรรมการ Succession Plan ได้ พจิ ารณาคัดเลือกผู้สบื ทอดตาแหน่งหลายท่าน ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งบริ หารที่สาคัญในปี 2561 โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความ
คืบหน้ าจากแผนการพัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่ง ความเป็ นแบบอย่างที่ดใี นเรื่ อง BANPU Spirit แผนการพัฒนาผู้สบื
ทอดตาแหน่งได้ มีการขยายขอบเขตไปยังกลุม่ ผู้บริ หารระดับสูงในธุรกิจที่อยูต่ า่ งประเทศ โดยได้ เริ่ มดาเนินการกับ
บางประเทศแล้ ว และมีแผนที่จะขยายให้ ครบทุกประเทศต่อไป
3.) การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในองค์ กร (High Potential)
นอกเหนือจากการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่งสาคัญแล้ ว บริ ษัทฯ ยังเล็งเห็นความสาคัญในกระบวนการสรรหา
บุคลากร ที่มีคณ
ุ สมบัติโดดเด่นและมีศกั ยภาพสูงในระดับ Section Manager and Division Manager Levels จาก
หน่วยงานต่างๆ พร้ อมจัดเตรี ยมแผนการพัฒนา ทังด้
้ านการฝึ กอบรม การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ ้น เพื่อ
เพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ในการทางาน และเป็ นการสร้ างความพร้ อมสาหรับตาแหน่งทีส่ าคัญต่อไปใน
อนาคต โดยในปี 2561 นี ้ได้ เริ่มดาเนินการดังกล่าวแล้ วกับ BANPU Head Office และจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ
ต่อไป
4.) การพัฒนาโครงสร้ างองค์ กรเพื่อประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจ (Effective Organization
Structuring)
สืบเนื่องจากการทิศทางการขยายธุรกิจของบริ ษัท ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้ ทบทวนการจัดการและบริ หารงาน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารของบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพในการสือ่ สารจากแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทในเครือ ได้ มีการทบทวน
โครงสร้ างองค์กรในหลายหน่วยงาน แนวทางในการออกแบบโครงสร้ างองค์กรใหม่ คือ เน้ นให้ โครงสร้ างมีสายบังคับ
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บัญชาที่สนลง
ั้
เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาทของแต่ละตาแหน่งงานมากขึ ้น และสนับสนุนให้ มีการ
ประสานงานข้ ามหน่วยงานมากขึ ้น
สาหรับในประเทศไทยหลายหน่วยงานได้ ปรับขึ ้นมารายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) เพื่อให้
การตัดสินใจรวดเร็วขึ ้น และสอดคล้ องกับทิศทางธุรกิจมากขึ ้น เช่น งานด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ งานด้ านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ งานด้ านความสัมพันธ์กบั ภาครัฐ เป็ นต้ น
ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ มี ก ารจัด กลุ่ม งานเพื่ อ พัฒ นางานด้ า นการพัฒ นาความยั่ง ยื น (Sustainability
Development) ให้ มีความแข็งแกร่งมากขึ ้น มีการจัดโครงสร้ างของงานด้ านพัฒนาธุรกิจให้ มีความเฉพาะเจาะจงแต่
ละกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานอื่นๆ
การพัฒนาโครงสร้ างองค์กรของประเทศจีน มุง่ เน้ นการสร้ างความเข้ มแข็งของหน่วยงานสนับสนุน โดยให้ มี
รูปแบบเป็ นศูนย์บริ การร่วม (Shared Services Center) ที่สามารถให้ การสนับสนุนและบริ การแก่กลุม่ ธุรกิจถ่านหิน
และธุรกิจไฟฟ้าไปพร้ อมๆ กัน
5.) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ ได้ รับการพัฒนาในทุกด้ าน ทังเรื
้ ่ องการบริ หาร การจัดการ
(Management) ภาวะผู้นา (Leadership) เทคนิคในการปฏิบตั งิ าน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิง่ แวดล้ อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and
Health) เพื่อให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผล
ให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ (Professional) มีความเป็ นมาตรฐานสากล (International
Standard) สามารถขับเคลือ่ นองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ จดั หลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี ้

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.) บ้ านปูสปิ ริต และ บ้ านปู DNA
จากแนวนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่จะมีความหลากหลายและการขยายตัวมากขึ ้น ความหลากหลายของประเทศ
ที่จะลงทุน การเปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการปรับตัวให้
สามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจ ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีความสาคัญในการขับเคลือ่ นให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กร "บ้ านปูสปิ ริต และ บ้ านปู DNA" จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งที่ทาให้ องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า "บ้ านปูสปิ ริต" และ “อัตตลักษณ์ (DNA)” ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
บ้ านปูฯ ทุกคนยึดมัน่ เป็ นหลักในการปฎิบตั ิงานต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลายาวนาน อันได้ แก่
• นวัตกรรม (Innovation)
• การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
• ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
• พลังร่วม (Synergy)
อัตตลักษณ์ของพนักงานบ้ านปูฯ ( DNA) ที่ฝังแน่นอยูใ่ นตัวตนของพนักงานบ้ านปูฯ ทุกคน อันได้ แก่
• ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนักงานมีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้ อมสาหรับ
การส่งมอบผลงานให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
้
รวมถึงการสร้ างความเชื่อมัน่ และความมุง่ มัน่ ที่จะ
รักษาคามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ กบั ผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย
• ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง พนักงานมีความพร้ อมในการปรับตัวให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นแปลงและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการณ์ใน
อนาคต เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการปรับเปลีย่ น
• ความคิดสร้ างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนักงานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจที่สร้ างสรรค์ ส่งผลเชิงบวกในการปฏิบตั ิงานและแก้ ไขปั ญหา รวมถึงการคานึงถึงการบรรลุผล
ประโยชน์กบั ผู้อื่นร่วมกัน (Win-Win Solution)
• ความยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการเข้ าใจทีม่ าและเหตุผลในการ
ปรับเปลีย่ นและพัฒนา พร้ อมและยอมรับที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ในการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
• ความคล่องตัวในการเปลีย่ นแปลงสภาพการปฏิบตั งิ าน (Mobility) หมายถึง พนักงานมีความพร้ อมในการ
ที่จะปรับเปลีย่ นสภาพการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องโครงสร้ างองค์กร การเปลีย่ นสายการบังคับบัญชา
การได้ รับมอบหมายไปปฏิบตั ิงานที่ตา่ งประเทศ เป็ นต้ น พร้ อมที่จะเคลือ่ นย้ ายตนเองได้ ทนั ทีที่ได้ รับ
มอบหมาย
บ้ านปูสปิ ริตและอัตตลักษณ์เหล่านี ้เป็ นสิง่ สาคัญที่ทาให้ พนักงานของบริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันได้
อย่างราบรื่ นโดยปราศจากความแตกต่างใดๆ ไม่วา่ จะด้ วยเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา วัย หรื อหน่วยงาน ทาให้ การ
ปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ ในหลักการบริ หารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัย
สาคัญ โดยกาหนดให้ มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตังแต่
้ ปี 2545 นโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับที่ใช้ อยูป่ ั จจุบนั เป็ นฉบับที่ 2 ซึง่ มีการปรับปรุงในปี 2548 และประกาศใช้ ในปี
2549 โดยจัดทาเป็ นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั ินโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจทีม่ ีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ มคี วาม
ทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เปลีย่ นแปลงไป นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบและพิจารณาทบทวนการนา “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี
2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ไปปรับใช้ ตาม
บริ บททางธุรกิจของบริษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้เพื่อใช้ อ้างอิงและถือเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคน นอกจากนัน้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ แนวปฏิบตั ิตามนโยบายตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
เรื่ องการรับ-การให้ ของขวัญ การเลี ้ยง หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญ
ในระบบ ซึง่ ถือเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ ทีต่ ้ องทาความเข้ าใจและ
ปฏิบตั ิตาม หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในปี 2559 หลังจากทีใ่ นปี 2558 คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ อนุมตั ใิ ห้ มีนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ รับมติรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC)
ตังแต่
้ ปี 2553
บริ ษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตั ิในองค์กร โดยใช้ Key
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึง่ องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์กรในส่วนของการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity) เป็ นตัวชี ้วัด โดยผลการประเมินทังที
้ ม่ กี ารจาแนกตามระดับ
พนักงานและจาแนกตามสถานทีป่ ฏิบตั ิการอยูใ่ นเกณฑ์ที่นา่ พอใจ
การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไว้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการให้ แก่
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท โดยยึดหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวปฏิบตั ิที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการ 5 หมวด ได้ แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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การสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิจที่กาหนดไว้
ในปี 2560 บริ ษัทฯ จัดให้ มีแผนงานส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่ มุง่ เสริ มสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
โดยมีการสือ่ สารไปยัง
พนักงานในทุกระดับขององค์กรด้ วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดให้ มีการอบรมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
และมีการทดสอบความรู้ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีผา่ นระบบ e-learning
2. จัดกิจกรรม “CG Raise Your Voice” ที่มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริ มการสือ่ สารแบบสองทางระหว่างพนักงาน
และบริ ษัทฯ โดยสนับสนุนให้ พนักงานสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรียนผ่านระบบ Whistleblowing ที่อานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนให้ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรียนได้ โดยที่ไม่ต้องระบุตวั ตนของผู้ร้อง
และเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมในการต่ออายุใบรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต
3. จัดกิจกรรม Knowledge Sharing เรื่ อง การต่อต้ านการทุจริ ตในภาคเอกชนและการดาเนินงานภายใต้
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน
4. นาเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้ มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ใน
อาเซียน ในคอลัมน์ CG of the month ของ Banpu Insight ซึง่ เป็ นวารสารภายในของบริ ษัทฯ ทีอ่ อกเป็ นราย
ไตรมาส และเผยแพร่ไปยังทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน รายละเอียดของบทความที่ได้ นาเสนอ มีดงั นี ้
o
ช่องทางการรับข้ อร้ องเรียนด้ านบรรษัทภิบาล
o
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน
o
กองทุนรวมธรรมาภิบาล
o
No Gift Policy
5. จัดงาน “CG Day” ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อส่งเสริ มและปลูกฝังให้ พนักงานในทุกระดับได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีจริ ยธรรมในการดาเนิธุรกิจพร้ อมกับการยึดมัน่ และยืนหยัดอยูบ่ นความถูกต้ อง โดยปี
2560 ได้ นาเสนอแนวความคิด “CG Raise Your Voice” ในงานนี ้มีการเผยแพร่แนวปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน เรื่ องการรับ-การให้ ของขวัญ การเลี ้ยง หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และการ
บันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึง่ ถือเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริษัทฯ และ
บริ ษัทในกลุม่ ที่ต้องทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม
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จากความมุ่งมั่นในการกากับดูแลกิจการ ส่ งผลให้ บริษัทได้ รับรางวัลดังนี ้
ด้ วยความมุง่ มัน่ ในการกากับดูแลกิจการและการขับเคลือ่ นธุรกิจบนพื ้นฐานของการสร้ างคุณค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ เช่น ในปี
2560 บริ ษัทฯ ได้ รับการคัดเลือกให้ อยูใ่ นรายชื่อสมาชิกกลุม่ ดัชนี ผ่านการพิจารณาให้ เป็ นบริ ษัทชันน
้ าในกลุม่ ดัชนีความ
ยัง่ ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI) ร่วมกับ RobecoSAM ผู้จดั และประเมินมาตรฐาน
การตรวจวัดศักยภาพความยัง่ ยืนของบริ ษัทสาหรับตลาดเกิดใหม่ประจาปี 2017 ในกลุม่ ธุรกิจพลังงาน โดยปี นี ้ นับเป็ น
ปี ที่ 4 ติดต่อกัน ที่บริ ษัทฯ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นสมาชิก DJSI ตอกย ้าความมุง่ มัน่ ของบ้ านปูฯ ในการเป็ นผู้นาการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและส่งเสริ มการการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว รวมทังได้
้ รับคะแนนจากการ
ประเมินสูงสุดในกลุม่ พลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้ งาน และเป็ นหนึง่ ในห้ าบริ ษัทของไทยที่อยูใ่ นกลุม่ ดัชนีวดั
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ในธุรกิจพลังงานอีกด้ วย นอกจากนี ้ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น 1 ใน 110 บริษัท
จดทะเบียนที่ได้ รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัท
จดทะเบียนประจาปี 2560 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทฯ
ได้ รับรางวัล “SET Sustainability Awards 2017” ประเภท “รางวัลเกียรติยศบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความยัง่ ยืน”
(Sustainability Awards of Honor) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ในปี นี ้ถือเป็ นปี แรกทีม่ ีรางวัลพิเศษมอบให้
บริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความยัง่ ยืนยอดเยีย่ ม (Best Sustainability Awards) ติดต่อกัน
ตังแต่
้
3 ปี ขึ ้นไป และยังเป็ นบริ ษัทหนึง่ เดียวในกลุม่ บริษัทจดทะเบียนที่มมี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง
30,000-100,000 ล้ านบาท ที่ได้ รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับคัดเลือกให้ มีรายชื่ออยูใ่ น “หุ้นยัง่ ยืน”
(Thailand Sustainability Investment: THIS) เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย ้านโยบายด้ านความยัง่ ยืนของบริษัทฯ ที่มงุ่
สร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นระยะยาว
การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการ 5 หมวด ได้ แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ ในนโยบายบรรษัทภิ
บาลอย่างชัดเจนที่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้ รับ
สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ สิทธิในการ
เลือกตังและถอดถอนกรรมการ
้
สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกาไร
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายอานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้ อมูลสารสนเทศที่ครบถ้ วน
ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมและใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุม หรื อ
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เข้ าร่วมประชุม
หรื อกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น ขอคาอธิบาย หรื อตังค
้ าถามได้ อย่างเท่า
เทียมกัน
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บริ ษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัลพารา
กอน 3 ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
กรรมการครบทัง้ 13 คน เข้ าร่วมในการประชุม ในปี 2560 บริ ษัทฯ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าและแสดงไว้ ที่
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ก่อนวันประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ นาไป
ไว้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสเสนอข้ อแก้ ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุม
ไม่ถกู ต้ องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ สาหรับการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินการประกาศผ่านไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยเปิ ดรับเรื่ องระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560
และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ระบุถึงขันตอน
้
และวิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
การประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้ วนเพียงพอและทันเวลาเพือ่ การตัดสินใจบริษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ ใน
การประชุมมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมจานวน 12 คน ซึง่ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการ
บรรษัทฯ ภิบาลและสรรหาและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง ผู้สอบ
บัญชี และผู้สงั เกตการณ์อิสระจากสานักงานกฎหมายเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ประธานในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ และสอบถามข้ อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และขอคาอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มกี ารจัดทารายงานการ
ประชุมให้ แล้ วเสร็ จและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ และเสนอแนะการแก้ ไขได้ ภายในภายใน 30 วัน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัลพารา
กอนฮอลล์ 3 ชัน้ 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทัง้ 12 คนเข้ า
ร่วมในการประชุม ทังนี
้ ้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 934 ราย และ
ผู้รับมอบฉันทะจานวน 2,223 ราย รวมทังหมดเป็
้
นจานวน 3,157 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2,569,940,717 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 50.78 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 5,060,634,213 หุ้น
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การเยี่ยมชมกิจการและการให้ ความรู้แก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทฯ จัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าเยีย่ มชมกิจการอย่างต่อเนื่องและพบปะผู้บริ หารเพื่อความเข้ าใจในธุรกิจและติดตาม
ความเป็ นไปในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปี 2560 มีการจัดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง
จานวน 80 คน ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกาหนดเป็ นนโยบายต่อผู้มสี ว่ นได้ เสียไว้ ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ หน่วยงาน
รัฐบาล ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ กาหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็ น
หลัก มีหลักปฏิบตั ิที่สาคัญ ได้ แก่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่
พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม โดยกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด ทังนี
้ ้เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการคุ้มครองสิทธิและได้ รับการปฏิบตั ิด้วยดี
บริ ษัทฯ จัดช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจซึง่ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ทกุ กลุม่
โดยจัดให้ มีระบบรับข้ อร้ องเรี ยนผ่าน เว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ในหัวข้ อ Corporate Governance เรื่องการรับข้ อร้ องเรี ยนที่
จะส่งข้ อมูลมายังอีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่ มีการติดตามอย่างสมา่ เสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายปี นอกจากนี ้ในปี 2558 บริ ษัทฯ
ได้ ประกาศใช้ นโยบายการรับข้ อร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ ความ
คุ้มครองแก่ผ้ ทู ี่ร้องเรียนและสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มคี วามโปร่งใส หลังจากทีใ่ นปี 2557 คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ อนุมตั ใิ ห้ มีนโยบายการรับข้ อร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Policy) ซึง่ เป็ น
นโยบายในการปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสในการกระทาผิด และเปิ ดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่มีการร้ องเรี ยน
ว่าอาจเป็ นการกระทาผิด และในปี 2560 เปิ ดช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านระบบ Whistleblowing
ที่อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนให้ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรียนได้ โดยที่ไม่ต้องระบุตวั ตนของผู้ร้อง
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ ประกาศใช้ แนวปฏิบตั ิตามนโยบายตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันเรื่ องการรับ-การให้
ของขวัญ การเลี ้ยง หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึง่ ถือเป็ น
หน้ าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ ที่ต้องทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม หลังจากที่
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันในปี 2559 หลังจากที่ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ใิ ห้ มี
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทฯ ได้ รับมติรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, CAC) ตังแต่
้ ปี 2553
นอกเหนือจากนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เกี่ยวกับการให้ และ
รับสินบน รวมถึงการให้ ของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้ อที่ปรากฏในคูม่ ือ ดังนี ้
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3.4 การให้ และรับสินบน
(1) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเรียกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหมา ผู้จดั ส่งสินค้ า ที่
ปรึกษา และผู้ที่บริ ษัทฯ ทาธุรกิจด้ วย
(2) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ลูกค้ า สหภาพแรงงาน หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิในทางทีม่ ิชอบ
3.5 ของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ
(1) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้ หรื อรับของขวัญหรื อของกานัลใดๆ จากคูค่ ้ า หรื อผู้ที่บริ ษัทฯ
ทาธุรกิจด้ วย เว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้ องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้ หรื อรับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคล
ที่บริ ษัทฯ ทาธุรกิจด้ วย
พนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จทีม่ ีคณ
ุ ค่ายิง่ จึงกาหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่
พนักงานไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ที่จะให้ การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทังในด้
้ านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ บริ ษัทฯ ดาเนินตามมาตรการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้ อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วย
อันเนื่องจากการทางาน
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศปรัชญาด้ านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษัทฯ โดยยึดหลักสาคัญ 3 ประการ คือ
(1) หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability)
(2) หลักผลงาน (Performance Based)
(3) หลักความสามารถ (Competency Based)
จากการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริ ษัทฯ จึงถือเป็ นหน้ าที่ในการพัฒนาพนักงานให้ มีความพร้ อม
และสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง (Adaptability) ด้ วยความยืดหยุน่ คล่องตัว (Flexibility) พร้ อมปฏิบตั ิงานในทุก
พื ้นที่และสถานการณ์ (Mobility) กล้ าแสดงความคิดเห็นที่ถกู ต้ อง สร้ างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้ เกียรติใน
ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริ ษัทฯ มุง่ สร้ างให้ บคุ ลากรของบริษัท
เป็ น “ผู้ยดึ มั่นในจิตวิญญาณบ้ านปูสปิ ริต” และเป็ น “พนักงานมืออาชีพ” โดยถือปฏิบตั ิ และให้ โอกาสพนักงานทุก
ชนชาติ เชื ้อชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เรามุง่ มัน่ ปฏิบตั ิงานภายใต้ วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายที่
ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็ นหนึง่ เดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดมัน่ กันด้ วยวัฒนธรรมร่วม “Banpu Spirit”
ซึง่ ได้ แก่
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1. นวัตกรรม (Innovation)
2. ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
3. ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
4. พลังร่วม (Synergy)
บริ ษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และยึดมัน่ ในการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ทังด้
้ านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่
เชื่อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริ หารจัดการบุคลากรด้ วยความเป็ นธรรม ควบคู่
กับการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการประเมิ
้
นค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
(Organization Development Committee) และสนับสนุนคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation
Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ ชิด เพื่อ
ความโปร่งใสและขับเคลือ่ นทรัพยากรของบริ ษัทฯ ไปสูอ่ นาคตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ ้นตลอดเวลา โดยกาหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมัน่ ในการรักษาและ
ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้ าและให้ บริการที่มคี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความ
คาดหมายของลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม การให้ ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่มตี อ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้ มีระบบและกระบวนการทีใ่ ห้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ รวมถึงการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ สนิ ค้ าและบริ การของ
บริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด นอกจากนี ้ ยังเน้ นถึงการรั กษาความลับของลูกค้ าและไม่
นาไปใช้ เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
คู่ค้า/เจ้ าหนี้
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่ทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้
คู่แข่ งทางการค้ า
สาหรับคูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทฯ กาหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าไว้ ในคูม่ อื จริ ยธรรมธุรกิจ
ที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลักสากล ภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคูค่ ้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
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ด้ วยความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ ในจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครั ด ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
ชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุง่ สร้ างสมดุลระหว่างการ
เติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อมไปพร้ อมกัน และถือเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ที่จะยึด
มัน่ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน มุง่ มัน่ ที่จะใช้ ความพยายาม
อย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทังที
้ ด่ าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจน
องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Policy) เพื่อใช้ เทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่ องภาวะโลก
ร้ อน (Green House Effect) รวมถึงการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ครอบคลุมการบริ หารจัดการความเสีย่ งอันเป็ นผลมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม และชุมชนที่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจ
อยู่ และเพื่อสนับสนุนนโยบายข้ างต้ น บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility) หรื อ ซีเอสอาร์ (CSR) โดยตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมา่ เสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง่ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ
เพื่อใช้ ดาเนินกิจกรรม CSR ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ใน
ประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจด้ วย ทุกโครงการซีเอสอาร์ ดาเนินงานด้ วยความเชื่อที่วา่ “พลังความรู้ คือ พลังแห่ง
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนา” ซึง่ เน้ นการส่งเสริ มและพัฒนา “การเรี ยนรู้” ในหลากหลายด้ านให้ แก่กลุม่ เป้าหมายหลัก
ของกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่ เด็กและเยาวชน ที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้ มคี วาม
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ ชมุ ชน
และสังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยใช้ หลักการ “ทาด้ วยใจ” หรื อ “Do by Heart” บนพื ้นฐานของความ “จริ งใจ” “จริ งจัง”
และ “เต็มใจ”
ช่ องทางในการติดต่ อบริษัท
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสือ่ สารกับบริ ษัทฯ ได้ ดงั นี ้
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ :
ชัน้ 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0-2694-6600
โทรสาร
:
0-2207-0696-8
Web Site
:
www.banpu.com
เลขานุการบริ ษัท
:
โทรศัพท์ 0-2694-6825 e-mail : bodsec@banpu.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ 0-2694-6747 e-mail : investor@banpu.co.th
ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร :
โทรศัพท์ 0-2694-6923 e-mail : corp_com@banpu.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน บริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้ อปฏิบตั ิสาหรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
และในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการดังกล่าวต้ องกระทาโดยมีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนัน้ จะต้ องไม่มีสว่ นในการ
พิจารณาอนุมตั ิ หากรายการใดเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังกาหนดข้ อห้ ามไม่ให้ ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน หรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนันๆ
้ เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเหล่านัน้ จะต้ องทาสัญญาเก็ บรั กษาข้ อมูลภายใน ( Confidentiality
Agreement) ไว้ กับ บริ ษั ท ฯ จนกว่ า จะมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ นโยบายการจัดการข้ อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive
Information Policy) และ แนวปฏิ บัติ ใ นการจั ด การข้ อมู ล ลับ ที่ มี ผ ลต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ถื อ เป็ นหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทฯ ที่ปรึ กษา และบริ ษัทในกลุ่ม ที่ ต้องทาความเข้ าใจและปฏิบัติตามโดยมี
รายละเอียดตามหัวข้ อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

จัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลลับ

2.

ปลูกฝั งให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องตระหนักถึง
หน้ าที่ในการรักษาความลับของบริ ษัท

3.

จากัดจานวนบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลลับให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น (need to know basis) มีระบบ
ควบคุมคูส่ ญ
ั ญาและผู้ให้ บริ การอื่นของบริ ษัทที่สามารถเข้ าถึงระบบของบริ ษัทได้

4.

ระมัดระวังในกรณีที่ได้ รับหรื อส่งต่อข้ อมูลให้ แก่บคุ คลที่สาม โดยทุกฝ่ ายต้ องตระหนักรู้ ถึงภาระหน้ าที่
ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้ องในการใช้ และการควบคุมข้ อมูลลับ

5.

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมทีเ่ หมาะสม
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2. การเปิ ดเผยข้ อมูลกับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้ วน เพียงพอ สมา่ เสมอ ทันเวลา และแสดงให้ เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้ จริงของบริษัทฯ รวมทังอนาคตของธุ
้
รกิจของบริษัท โดย
จัดให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสือ่ สารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ทาหน้ าที่สอื่ สารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในและ
ั้
ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสือ่ สารองค์กรทาหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ประชาชนทัว่ ไปผ่านสือ่ มวลชนและสือ่ อื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศเช่นเดียวกัน
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการนาเสนอข้ อมูลแก่นกั ลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสือ่ มวลชน ดังนี ้
ลาดับ

การเปิ ดเผยและการนาเสนอข้ อมูล

จานวนครัง้

1.
2.
3.
4.

พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)
พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)
จัดแถลงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสและประจาปี (Analyst Meeting)
ร่วมกิจกรรม "บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการ
ดาเนินงานประจาไตรมาส
การพบนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (Company Visit)
การให้ ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference call
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร
จัดแถลงข่าวแก่สอื่ มวลชน (Press Conference) เพื่อชี ้แจงผลประกอบการ
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี ้แจงผลประกอบการและ
กลยุทธ์ธุรกิจ
การจัดกิจกรรมสาหรับสือ่ มวลชน และเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
การนาผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ นักลงทุนเข้ าเยี่ยมชมกิจการ
การจัดนิทรรศการ

1
4
4
4

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

42
14
11
2
5
14
1
1
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นอกจากนี ้ ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียกลุม่ อื่นๆ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอข้ อมูลต่างๆ จาก
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ ได้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6946747 โทรสาร 02-2070697 หรื อ e-mail:
investor_relations@banpu.co.th
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. หน้ าที่ ความรับผิดชอบและภาวะผู้นาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2552 ชื่อว่า "แนวปฏิบตั ิ
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552" โดยได้ มีการปรับปรุงในปี 2554 ปี 2555 ปี 2557
และปี 2560 เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป ระเบียบ ข้ อบังคับ และแนวทาง
บรรษัทภิบาล แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวระบุถงึ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท คุณสมบัติทวั่ ไปของ
กรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการอิสระ ความรู้ความชานาญเฉพาะด้ าน วาระการดารงตาแหน่งและการพ้ นจาก
ตาแหน่ง อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการออกเสียง
ลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการกาหนด วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ซึง่ เป็ นเป้าหมายหลักในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ติดตาม ดูแลให้ บริ ษัทฯประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนดให้ มีการทบทวน วิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร อย่างน้ อยทุก 5 ปี เพื่อแน่ใจว่าบริษัทมีการดาเนินธุรกิจตาม
เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามทีว่ างไว้
เพื่อรองรับการกาหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจขององค์กรซึง่ เป็ นเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หาร
ได้ ร่วมกันจัดทาทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาวทุกๆ รอบ 5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังและมอบหมายให้
้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ พัฒนาและ
นากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ได้ กาหนดอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนันประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริหารกระจายอานาจการบริ หารให้ ผ้ บู ริ หารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่างๆ
ใน
ประเทศไทย และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ ตารางอานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority)
นอกจากการดูแลติดตามให้ บริ ษัทฯ ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทให้
ความสาคัญในเรื่ องการดาเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเป็ นรูปธรรม และการได้ มาซึง่ ความสาเร็จ
นันต้
้ องอยูภ่ ายใต้ หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือ
จริ ยธรรมธุรกิจ ทีก่ าหนดเป้าหมายไว้ ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยมหลักการ และข้ อพึงปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ โดยกาหนดเป็ นคาแนะนาสาหรับพนักงานที่
ชัดเจนว่าสิง่ ใดควรปฏิบตั ิ สิง่ ใดควรละเว้ นการปฏิบตั ิ ให้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิที่บริ ษัทฯคาดหวังและยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่ต้องเกี่ยวข้ องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า และสังคม
ส่วนรวม ซึง่ สอดคล้ องกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่กาหนดทาให้ เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
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บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ
ทาความเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้ อปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ พนักงานทุกคนต้ องลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมบริ ษัท มีการประชาสัมพันธ์ ด้วยการทาเอกสารเผยแพร่
จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
รับทราบและเข้ าใจถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรม บริ ษัทฯ ผู้บริ หารระดับสายงานในองค์กรต้ องดูแล
รับผิดชอบให้ พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิตามคูม่ อื จริ ยธรรมธุรกิจอย่าง
จริ งจัง และพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจแล้ ว ฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ร่วมกันกาหนดค่านิยมร่วมขององค์กร (Banpu Spirit) ประกอบด้ วย Integrity Innovation Care และ Synergy เพื่อ
เสริ มสร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สาหรับพนักงานทุกระดับทังในและต่
้
างประเทศ
2. การกาหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
จากแนวทางที่ได้ คาแนะนาจากคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หารจะจัดทา และนาเสนอทิศทางการดาเนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากาลังพลประจาปี
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มที่เพื่อให้ เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ หารื อร่วมกันเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสาหรับ
ปี 2561 – 2563 เพื่อให้ แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ มี
การประเมินความเสีย่ งและเตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทฯ ในการดาเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ ที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาอนุมตั ิในหลักการแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสาหรับปี 2561 2563 ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560
การกาหนดแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ใน 5 ปี ข้ างหน้ า ใช้ แผนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเน้ นเรื่ องการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน การเพิม่ มูลค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และการปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็ นกรอบในการทาแผนกลยุทธ์ การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน
จะถูกบรรจุเป็ นวาระประจาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ในเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการบริษัทจะให้
ฝ่ ายบริ หารทบทวนแผนประจาปี และแผนกลยุทธ์วา่ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้
ข้ อแนะนา หรื อข้ อคิดเห็นในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุง หรื อแก้ ปัญหา
3. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีจานวนกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการบริ ษัทฯ โดยปัจจุบนั มีจานวน
กรรมการ 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารจานวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 7 คน และมีกรรมการ
อิสระจานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33
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ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทังในด้
้ าน
สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่เป็ นอิสระแล้ ว เห็นว่าสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีความ
เหมาะสมแล้ ว
4. การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีบทบาท
อานาจ และหน้ าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้ างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกากับดูแลกิจการที่
ดี
5. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มกี ารประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าในทุกวันพฤหัสบดี
สุดท้ ายของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น ในการประชุมมีการกาหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการ
จัดส่งเอกสารจะทาได้ เฉพาะเรื่ องที่มีเหตุผลความจาเป็ นมากเท่านัน้
และต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
บริ ษัท การประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณสามชัว่ โมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง
เปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุปที่ได้ จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีสว่ น
ได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในเรื่ องทีก่ าลังพิจารณาต้ องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้
บันทึกการ
ประชุมจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมแล้ วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้ อง
ของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เอกสารที่จดั เก็บจะมีทงบั
ั ้ นทึกการ
ประชุมซึง่ ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้ นฉบับ และการสแกนต้ นฉบับเพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบอ้ างอิงได้ และการจัดเก็บเป็ นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการ
ประชุมด้ วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้ างอิงย้ อนหลังได้ อย่างน้ อย 5 ปี และมีระบบการ
จัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาข้ อมูล และความเสีย่ งจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
6. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั สิ ม่าเสมอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีทถี่ ือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา ในการจัดทารายงานงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเน้ นย ้าให้ ผ้ จู ดั ทาใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ได้ ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
รายงานที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
7. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านบัญชีและการเงิน ด้ านการ
บริ หารการดูแลทรัพย์สนิ การปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีกลไก
การตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีสว่ นได้ เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สนิ ของ
บริ ษัทฯ กากับดูแลให้ สานักงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ โดยให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มัน่ ใจ
ได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจที่เติบโตและยัง่ ยืน สานักงาน
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานสาคัญ
ครอบคลุม
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้ คาปรึกษาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสีย่ ง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ ให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย คณะกรรมการและผู้บริ หาร ส่วนของ
คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดยมีกรรมการอิสระ
จานวน 4 คน จากกรรมการทังคณะจ
้
านวน 12 คน
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2559 และจะสิ ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี ้
1. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายรัตน์
พานิชพันธ์
กรรมการ
3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2559 และจะสิ ้นสุดวาระการดารง
ตาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์การด้ านบัญชีหรื อการเงิน โดยมีนายรัตน์
พานิชพันธ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
ถูกต้ องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้ แต่งตังนายวรวิ
้
ทย์ วรุตบางกูร
ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ าสานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้ อมทังเป็
้ น
ผู้ที่มีความรู้และความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
และจัดทารายงาน หรื อให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่
กรณี ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิ นของบริ ษัทฯ
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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7.

8.

9.

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

6.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิ บัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการบริ ษั ท
ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่งรั บผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ได้ กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ้ งต้ น ให้ แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานและติดตามการบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ
ฝ่ ายบริ หาร และสอบทานการทาธุรกรรมอนุพัน ธ์ ทางการเงิ น รวมถึงการทา Commodity Hedging กับ
คูส่ ญ
ั ญาเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังให้
้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อชี ้แจงหรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคาปรึ กษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร 3 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตั ิหน้ าที่หลัก 2 ด้ าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ พร้ อมทังติ
้ ดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลัก
ปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริ ยธรรมนันและมี
้
หน้ าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ติดตามแผนสืบทอดตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่ง
ผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการสายขึ ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อเสนอ
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ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าที่เสนอแนะวิธีการ
ประเมินผลการทางานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังร่้ วมในการประเมินผลและติดตามผล
การแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เริ่ มใช้ แบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี 2555 เป็ นต้ นไป
และในปี 2557 คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เริ่ มการใช้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2557 เป็ นต้ นไป
ในปี 25560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 5 ครัง้ โดยมีกรรมการทุกคนเข้ าประชุม
ครบทุกครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายระวิ
Mr.Sudiarso
นายวีระเจตน์
นายอนนต์

คอศิริ
Prasetio
ว่องกุศลกิจ
สิริแสงทักษิ ณ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดเดิมมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือน
เมษายน 2559 และจะสิ ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าที่หลัก 2
ด้ าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรม ทางธุรกิจ พร้ อม
ทังการติ
้
ดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน้
และมีหน้ าที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ติดตามแผนสืบทอดตาแหน่งเพื่อ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตัง้ แต่ระดับผู้อานวยการสายขึ ้นไป) และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาล
จริ ยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้ เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามกากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริ ษัท
และพนักงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิทคี่ ณะกรรมการบริ ษัทกาหนด พร้ อมทังจั
้ ดให้ มี
ระบบงานรับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ติดตามระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ของกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท พร้ อมทังติ
้ ดตามการทา
แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการสายขึ ้นไป)
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เมื่อครบวาระ
หรื อมีตาแหน่งว่างลง หรื อตาแหน่งผู้บริ หารอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท พร้ อมทังร่้ วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา ให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
7. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดาเนินการดังนี ้
1. ในการปฏิบตั ติ ามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ ายจัดการ
หรื อหัวหน้ างานเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจง หรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อมีกิจกรรมอื่นใดทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
(3) คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน และสมาชิก
ทังหมดเป็
้
นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วย
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. นายบรรเทิง
ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2559 และจะ
สิ ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารผลตอบแทนต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
2. พิจารณาเสนอแนะการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อกาหนดผลตอบแทน
การปฏิบตั ิงานประจาปี
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดด้ วย
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4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจาปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใด
ของพนักงานบริ ษัท
5. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้ องกับภาวการณ์
6. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนดาเนินการดังนี ้
1. ในการปฏิบตั ติ ามขอบเขต อานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ า
งานเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจง หรือให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนอาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดย
บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

9.3 คณะกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ มีจานวนร้ อยละ 33 ของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
2. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
3. นายสุทศั น์
เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
4. Mr.Sudiarso
Prasetio
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกาหนดของ คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
กับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ข อ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ ที่ต้องชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละสามของสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ า นบาทขึ ้นไป
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ท้ ี่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาต หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
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ของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้ พิจารณาคุณ สมบัติ ของกรรมการอิ สระของผู้ข อ
อนุญ าตในช่ ว งสองปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น คาขออนุญ าตต่อ สานักงาน ให้ ใ ช้ บัง คับ กับ ค าขออนุญ าตที่ ยื่ นต่อ
สานักงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่ผ้ ขู ออนุญาตแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญาตได้ รับ
การผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว
ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา
89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
ด้ วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ (5) และ ข้ อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสานักงานสอบ
บัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การทาง
วิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็ นผู้ทาหน้ าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อ
ทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลงด้ วยเหตุอื่น ขันตอนการด
้
าเนินการประกอบด้ วย
1. ทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งในภาพรวมให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกาหนดเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ ตรงกับสถานการณ์และความต้ องการของบริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ วคณะกรรมการ
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บรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทต่อไป

และเสนอต่อทีป่ ระชุม

ในการสรรหากรรมการที่ครบวาระหรื อทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3 โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสม ขณะที่บริษัทฯ ประกาศทางเว็บไซต์เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยทาการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมภายใน
เวลาและเงื่อนไขที่กาหนดรายชื่อที่ได้ รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทังหมดจะเข้
้
าสูก่ ระบวน
การสรรหาโดยมีการพิจารณาทังด้
้ าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ โครงสร้ างและการทางานร่วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท (Board skill mix) และผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้เห็นชอบการแต่งตังกรรมการด้
้
วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่ากึง่ หนึง่
ของจานวนเสียงผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
โดยมีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคล
สาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งผู้บริ หาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้
จัดให้ มีการติดตามความคืบหน้ าแผนสืบทอดตาแหน่งทีค่ รอบคลุมตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ และผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจาทุกครึ่งปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีแผนงานและเตรี ยมความ
พร้ อมให้ ผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการบริ ษัทย่อย รวมถึงกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในด้ านต่างๆ ดังนี ้
นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริ ษัทย่อย
1. ฝ่ ายบริ หารจะต้ องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื ้องต้ นการลงทุนโดยคณะกรรมการกลัน่ กรอง
การลงทุน (Investment Committee) แล้ วจึงนาเสนอผลการประเมิน พร้ อมทังสรุ
้ ปภาวการณ์ลงทุนเพื่อ
นาเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิโครงการ ซึง่ จะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยาย
การลงทุน และการอนุมตั งิ บลงทุน นโยบายที่สาคัญของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้หากต้ องมีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อย
หรื อยกเลิกบริ ษัทย่อยเพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัท
จะเป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิดงั กล่าว
2. คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุนทีม่ ีลกั ษณะเข้ าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์
3. บริ ษัทย่อยต้ องรายงานผลการประกอบการและการดาเนินงานของธุรกิจที่สาคัญ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิ จ และการประเมินผลโดยเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรื อ
ข้ อเสนอแนะแนวทางการบริ หารกิจการของแต่ละบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
หรื อปรับปรุงส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทในเครื อมีการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริ หารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารให้ ส ายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อการทาหน้ าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบความคืบหน้ าเป็ นราย
ไตรมาส
สาหรับการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยได้ บริ หารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่แต่งตัง้
ผู้บริ หารที่จะไปปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการในบริ ษัทต่างๆ เพื่อให้ มีทิศทางที่สอดคล้ องและเชื่อมโยงในด้ านนโยบาย
และกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทนันๆ
้ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
(กรณีที่เป็ นกรรมการในบริ ษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้ อมของผู้บ ริ หาร ซึ่งมีการทบทวน
รายชื่อกรรมการในบริ ษัทย่อยอย่างน้ อยปี ละครัง้
นโยบายด้ านการงบประมาณ
การทางบประมาณลงทุนและดาเนินการต้ องเป็ นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริ ษัทย่อยที่สอดคล้ อง
กับระเบียบงบประมาณของบริ ษัทฯ การจัดทาและทบทวนงบประมาณต้ องดาเนินการตามกรอบเวลาและ
จัดส่งข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับการดาเนินการของบริ ษัทฯ การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้ านบาท
และการใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 ต้ องขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการ
บริ ษัท
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และได้ กาหนดนโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล
ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดาเนินการไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
อย่างสมา่ เสมอ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่าง
เคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรื อผู้บริ หารมีการเปลีย่ นแปลงการซื ้อขายหุ้นตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ มีการรายงานข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานกากับดูแลทราบตลอดเวลาโดย
เคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
ในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทนัน้ บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้ อมูลภายในโดยได้ กาหนดเป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ในหัวข้ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทีจ่ ะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริษัท
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรื อราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้ มีกาหนดข้ อปฏิบตั ิไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กาหนดในข้ อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
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1. ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ อง
การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการ
เป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ ว
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ กาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยห้ ามไม่ให้ กรรมการประกอบธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในกรณี
ที่จาเป็ นต้ องทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ ต้ องดูแลให้ ทารายการด้ วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทารายการ
กับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานทีม่ ีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
้ องไม่มสี ว่ นในการพิจารณา
อนุมตั ิ หากรายการนันเข้
้ าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนันในแนวปฎิ
้
บตั ิของกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนด
แนวทางสาหรับกรรมการหากได้ รับรู้ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และกาหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารที่มีการ
เปลีย่ นแปลงเป็ นประจาทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ
ได้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology: IT) มาใช้ ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก
ระบบควบคุมระดับการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่
ผู้บริ หารหรื อพนักงานมีสว่ นร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่าง
การเจรจา ซึง่ งานนันๆ
้
เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเหล่านันจะมี
้ การทาสัญญาการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน (Confidentiality Agreement)
ไว้ กบั บริ ษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับการทางานของพนักงานทุก
ระดับในหมวดวินยั และลงโทษกาหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามหรื อฝ่ าฝื นวินยั ที่กาหนดไว้ ให้ ถือว่าพนักงานผู้นนั ้
ทาผิดวินยั และต้ องได้ รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลับของบริ ษัทฯ เจตนาทาลาย
ชื ่อเสียง ความเชื ่อถือหรื อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อันเป็ นเหตุให้บริ ษัทฯ ได้รบั ความเสียหายหรื อสูญเสียโอกาสทางธุรกิ จ”
พนักงานผู้ทาผิดจะได้ รับโทษรุนแรงถึงขันไล่
้ ออก
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้ แก่ ความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้นแต่งตัง้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรื อ
2. นายสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และหรื อ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ที่มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560 ด้ วยค่าสอบบัญชีเป็ นเงินรวม 2,317,000 บาท รวมทังรั้ บค่าสอบ
บัญชีประจาปี และรายไตรมาสของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและงบการเงินรวมจานวนเงิน 68,257,227 บาท
หมายเหตุ : แบบยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของค่าตอบแทนที่จา่ ยให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีตามเอกสารแนบ 3
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ยกเว้ นบางเรื่ องที่บริ ษัทมิได้ มกี ารปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและ
เหตุผลประกอบ ดังนี ้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีเรื่ องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ปั จจุบนั ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้
กาหนดบทบาทหน้ าที่ของประธานไว้ อย่างชัดเจนโดยเน้ นที่ประโยชน์ของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ น
สาคัญ
2.สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
้
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ปั จจุบนั สมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน
เป็ นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็ นกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หาร
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาไว้ อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึง่ ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้ าที่ทงด้
ั ้ านบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างครบถ้ วน
3. บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก 3 ปี และเปิ ดเผย การดาเนินการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
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สรรหาได้ พิจารณาแล้ วที่จะยังมิได้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัด
ฐานที่จะใช้ เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการควรประเมินทังคณะและรายบุ
้
คคล รวมทังเปิ
้ ดเผย
หลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
นในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
แนวปฏิบตั ิของบริษัท บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการทังคณะและ
้
กรรมการชุดย่อย และในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานกรรมการ
รายบุคคล โดยเริ่ มใช้ การประเมินสาหรับปี 2557 เป็ นต้ นไป รายละเอียดหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการ
ประเมินในภาพรวมได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
สาหรับ ผลการประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอียด ดังนี ้
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการทังคณะ
้
กรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อย

คะแนนเฉลี่ย

จัดอยู่ในเกณฑ์

4.86 จากคะแนนเต็ม 5
4.80 จากคะแนนเต็ม 5
4.79 จากคะแนนเต็ม 5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.3 บริ ษัทควรจัดให้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก 3 ปี และเปิ ดเผย การดาเนินการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
แนวปฏิบตั ิของบริษัท บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
และการ
ประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาแล้ วที่จะยังมิได้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาควรเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
้
คณะกรรมการสรรหาทาหน้ าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติ เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึง่ จะ
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
ทังนี
้ ้ควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขันตอนในการสรรหา
้
กรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงให้ ทราบ
แนวปฏิบตั ิของบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน รวมทังกรรมการอิ
้
สระ
จานวนหนึง่ คน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายระวิ คอศิริ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วย นายระวิ คอศิริ เป็ นประธานกรรมการ Mr.Sudiarso
Prasetio นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็ นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สอดคล้ องตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 5 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เข้ าประชุมครบทุกครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตั ิงานในปี 2560 ในภารกิจด้ านต่างๆ ดังนี ้
ภารกิจด้ านการกากับดูแลกิจการ
1. การส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ติดตามแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและ
ทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึง่ ได้ ดาเนินการในปี 2560 ซึง่ มีผลการดาเนินงานตามแผนงานเป็ นที่
น่าพอใจ
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2. การรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาล
ตามที่บริษัทฯ กาหนดให้ มีช่องทางและขันตอนในการรั
้
บข้ อร้ องเรียนให้ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดย
จัดให้ มีระบบรับข้ อร้ องเรียนผ่าน website ของบริ ษัท ในหัวข้ อ Corporate Governance โดยใช้ ชื่อ
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่ เลขานุการฯ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
โดยตรง และจัดให้ มีการรายงานการรับข้ อร้ องเรี ยนให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รับทราบในทุก
ไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี นนั ้ ในปี 2560 ไม่มีการร้ องเรียนจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ดาเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ใิ ห้ นาไปใช้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานกรรมการบริ ษัท ประจาปี ซึง่ ประกอบด้ วยแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบทัง้
คณะ คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึง่ แบบประเมินผลฯ แบบทังคณะ
้
ประกอบด้ วยคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทใน 5 หมวดหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. การสรรหากรรมการบริ ษัท
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
5. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ซึง่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ นาเสนอผลการประเมินประจาปี 2559 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
สรุปได้ วา่ ในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการทังคณะกล่
้
าวคือ คะแนนเฉลีย่ รวม 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้ อมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ น
เกณฑ์ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 4.6 – 5.0) คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผลการประเมินพร้ อม
ข้ อเสนอแนะ และได้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาไปปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
สาหรับการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน้ แบบประเมิน
ประกอบด้ วยหัวข้ อใน 4 หมวดหลักดังนี ้
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ
3. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎบัตร
4. การประชุมและการรายงาน
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในปี 2559 ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ รายงานผล
การประเมินเป็ นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับ
ทราบเป็ นรายปี
นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัทได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึง่ แบบ
ประเมินประกอบด้ วยหัวข้ อใน 7 หมวดหลัก ดังนี ้
1. โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. จริ ยธรรมและการกากับดูแลกิจการ
4. การพัฒนากรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการในภาพรวม
ผลการประเมินประจาปี 2559 มีคะแนนเฉลีย่ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผล
การประเมินพร้ อมข้ อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล และได้ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาไปปรับปรุงให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
ภารกิจด้ านการสรรหากรรมการและการจัดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการที่ครบกาหนดตามวาระในปี 2560
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิเพื่อเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีกรรมการ 4 ราย ได้ รับการ
เลือกตังจากผู
้
้ ถือหุ้น ได้ แก่
1. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งทัง้ 4 คน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และมีผลการปฏิบตั ิงานดี สมควรได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อเลือกตังเป็
้ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ได้ ดาเนินการตามขันตอนการแต่
้
งตังกรรมการครบถ้
้
วนแล้ ว
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การจัดให้ มีแผนงานสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ รับรายงานความคืบหน้ าของแผนการสืบทอดตาแหน่งในปี 2560 จานวน 2
ครัง้ และมีการรายงานแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริ ษัท 1 ครัง้

นายระวิ คอศิริ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินและด้ านเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายรัตน์ พานิชพันธ์ และนายสุทศั น์ เศรษฐ์ บุญสร้ าง กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวรวิทย์ วรุ ตบางกูร หัวหน้ าสานักงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยความเป็ นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีและสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้ นให้ บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มี
ระบบการบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้ าง
เสริ มมูลค่าที่ยงั่ ยืนให้ แก่องค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมผลักดันและสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่าง
เป็ นรู ปธรรมเพื่อสร้ างความเป็ นองค์กรโปร่ งใส โดยร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยบริ ษัทฯเข้ าร่ วมโครงการแนวร่วม
ปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
Committee หรื อ CAC) ในปี 2560 สานักงานตรวจสอบภายในได้ สอบทานมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ มัน่ ใจ
ได้ วา่ บริ ษัทฯ ได้ นามาตรการดังกล่าวไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ โดยได้
ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร สานักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ มีการประชุมร่ วมกับ
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ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม ทังนี
้ ้ได้ รายงานผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจา สรุปสาระสาคัญการในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที่สาคัญของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาสและประจาปี 2560 ของบริ ษัทฯ โดยได้ สอบทานประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ การเปิ ดเผยข้ อมูลประกอบงบ
การเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี และประมาณการที่สาคัญ รวมทังข้
้ อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้ รับคาชีแ้ จงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ ทาให้ เกิดความ
เชื่ อมั่นว่าการจัดทางบการเงิ นของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ องครบถ้ วน เชื่ อถื อได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็ นประโยชน์ตอ่ นัก
ลงทุนและผู้ใช้ งบการเงิน
2. การสอบทานการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ ไขของ
กลุม่ บริ ษัท เป็ นรายไตรมาส โดยครอบคลุมด้ านการปฏิบตั ิงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้ อบั งคับ การดูแล
ทรัพย์สิน และการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ทังนี
้ ้มัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการพิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบและ
งบประมาณประจาปี ของสานักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน พร้ อมทังได้
้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของหัวหน้ าสานักงานตรวจสอบภายใน ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า
บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้ มแข็ง ครอบคลุมหน่วยงานและกระบวนการสาคัญของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับความ
เสี่ย งสาคัญ ขององค์ ก ร และมุ่ง เน้ น การตรวจสอบในเชิ งป้อ งกัน ที่ มีป ระสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผลเพี ยงพอ ในปี 2560
สานักงานตรวจสอบภายในได้ จดั Internal Control Workshop ที่สานักงานใหญ่ บริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และบริ ษัท
ร่ วมค้ าในประเทศลาว การจัดงานดังกล่าวนี ้เป็ นทังการบริ
้
หารจัดการความรู้ ขององค์กรและการเสริ มสร้ างระบบการควบคุม
ภายในที่ให้ ความรู้ แก่ผ้ ูบริ หารและพนักงาน นอกจากนี ้สานักงานตรวจสอบภายในให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาทีมงาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
องค์กร
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ซึ่งบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆ พร้ อมกันนี ้หน่วยงาน Corporate Compliance ได้ สรุ ปรายงาน
ผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ มีการรายงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงและรายงานผล
การตรวจสอบภายในซึง่ ครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญด้ านการปฏิบตั ิตามกฏหมาย (Compliance Risk)
ในปี 2560 ผล
การสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
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4. การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ ซึง่ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการที่ได้ กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ ดาเนินการตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป มีความเป็ นธรรมสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ สอดคล้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความสาคัญของการป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นได้ ด้วยการให้ มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมากขึ ้น นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทฯ มีช่องทางทางรับ
เรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ต (Whistleblower) การคอร์ รัปชัน่ และการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
5. การกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแผนงานและติดตามแนว
ทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญอันอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส อาทิเช่นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การดาเนินงานด้ านการผลิต การกระจายตัวทางธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงของนโยบายพลังงาน
และปั จจัยด้ านกฎระเบียบที่มีผลต่อการลงทุนของบริ ษัทในต่ างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจทานความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์โดยได้ มีการติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมถ่านหินและทิศทางของธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจน ้ามัน
และก๊ าซ พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีใหม่ทางด้ านพลังงานอย่างใกล้ ชิด ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หาร
ได้ มีการประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางการป้องกันแก้ ไขความเสีย่ งสาคัญว่าได้ รับการจัดการดูแลเป็ นอย่างดี
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนระบบบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
สามารถตอบสนองต่อ ความซับซ้ อ นและการเปลี่ย นแปลงที่ ร วดเร็ วของรู ป แบบธุร กิ จ เทคโนโลยี รวมถึ ง กฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ในการปรับปรุ งระบบการติดตามประเด็นความเสี่ยง บริ ษัทฯ ได้ ขยายการประเมินความเสี่ยงให้ ครอบคลุม
ภาพรวมระยะยาว (Long-term risk profile) และได้ มีการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงรายการที่ยากต่อการกาหนดข้ อมูล
ปริ มาณให้ เหมาะสมและเท่าทันสภาพการณ์ ยิ่งขึ ้น สาหรั บประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญและมีผลกระทบในเชิ งโครงสร้ าง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและเห็นการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีมากขึ ้น ภาวะราคาถ่านหินที่ตกต่าต่อเนื่องมาหลายปี
ได้ ขยับสูงขึ ้นตังแต่
้ ช่วงครึ่งหลังของปี ที่ผ่านมา ราคาถ่านหินที่ปรับสูงขึ ้นนี ้มีความต่อเนื่องและสะท้ อนภาวะการณ์ที่ราคาถ่าน
หิ น ได้ ผ่า นจุด ต่ า สุด แล้ ว อย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยัง คงให้ ค วามสาคัญ กับ การประหยัด ต้ น ทุน อย่างเข้ ม งวดอัน เป็ น การ
ดาเนินการที่มีความรอบคอบและจะยังคงต้ องดาเนินการต่อไป ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เป็ นความเสี่ยงที่ท้าทายอุตสาหกรรม
พลังงานและโภคภัณฑ์ทวั่ โลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนโยบายสิ่งแวดล้ อมทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องปรับปรุ งโครงสร้ าง
ธุรกิจที่ลดการพึ่งพิงพลังงานคาร์ บอนและถ่านหินและมีการกระจายสู่ธุ รกิจที่สะอาดและมีความเป็ นอัจฉริ ยะ (Green and
Smart) ได้ อย่างเพียงพอ สาหรับการปรับปรุ งโครงสร้ างนี ้ ฝ่ ายบริ หารสามารถดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ ว มีการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจก๊ าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริ กา การบริ หารพลังงานครบวงจรและธุร กิจการค้ า
ถ่านหิน
(Coal Trading) ส่วนความเสี่ยงทางด้ านกฎระเบียบและภาษี อากร บางส่วนมีความเสี่ยงลดลงอย่าง
รวดเร็ วอย่างเป็ นที่น่าพึงพอใจ บางส่วนทางฝ่ ายจัดการมีแนวโน้ มที่จะต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิดต่อไป อาทิเช่นความเสี่ยง
ทางด้ านกฎระเบียบในประเทศที่มีศกั ยภาพด้ านการลงทุนในอนาคต
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6. การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรั บปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาคัด เลือ กผู้สอบบัญ ชี ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของบริ ษั ท ฯ โดยประเมิ น จากผลงานของผู้สอบบัญ ชี ทัง้ ในด้ า น
ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและธุรกิจ
ของบริ ษัท รวมถึงได้ สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีวา่ ถูกต้ องครบถ้ วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้นแต่งตัง้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขที่
4599
และ/หรื อ
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
เลขที่
7795
และ/หรื อ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
เลขที่
3977
แห่งบริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ประจาปี
2561 ด้ วยค่าสอบบัญชีจานวนเงิน 2,432,850 บาท รวมทังรั้ บทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี และรายไตรมาสของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมจานวนเงิน 79,142,801 บาท
โดยสรุ ป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้ วน ด้ วยความเป็ นอิสระ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง เชื่ อถือได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ บริ ษัทฯ ยึดถือนโยบายการกากับดูแลที่ดีเป็ นสาคัญ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ และ
สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นจากปั จจัยทังภายในและภายนอกอย่
้
างเหมาะสม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.............................................
(นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดาเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่วา่ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม” บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมในทุกพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ
ดาเนินธุรกิจ โดยให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมา่ เสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง่ จาก
รายได้ ของบริษัทฯ เพื่อใช้ ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์ ) ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ในประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจ ได้ แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศกลยุทธ์ การดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ในระยะ 5 ปี (ปี 2554 – ปี 2558) โดย
ใช้ “การเรี ยนรู้ ” หลากหลายรู ปแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบริ ษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า "พลังความรู้ คือ พลัง
แห่งเปลีย่ นแปลงและพัฒนา"
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเน้ นการดาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้ วยหลักการ “ทาด้ วยใจ” หรื อ “Do by Heart” บนพื ้นฐาน
ของความ “จริ งใจ” “จริ งจัง ” และ “เต็มใจ” เพื่อให้ การดาเนินกิ จกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตงั ้ ไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ ดารงอยูเ่ ป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่ อสังคม” ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อ มีดงั นี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมดังที่ปรากฏในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการจัดทา
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธารงไว้ ซงึ่ จริ ยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่ น
ได้ เสีย ผู้ถือหุ้น บริ ษัท และสังคม
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ดารงแนวทางการบริ หารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้ นเรื่ องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มี
จริ ยธรรม มีประสิทธิภาพในการทางานทีค่ วบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดย
กาหนดให้ มีสว่ นงานในโครงสร้ างองค์กรที่มีหน้ าทีช่ ดั เจนเพื่อกาหนดหรื อกากับดูแลการปฏิบตั งิ านในอันที่จะทาให้ การ
ดาเนินธุรกิจ ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
้ วยงาน Legal Compliance เพื่อบริ หารความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ องตาม
กฎระเบียบและกากับดูแลให้ ทกุ สายงานในกลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื ้นฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนันๆ
้ โดยกาหนดเป็ นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance
checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็ นผู้กากับดูแล และทารายงานทุกครึ่งปี นอกจากนันแต่
้ ละสายงานต้ องมี
การทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
หน่วยงาน Risk Management ทาหน้ าที่ประเมินความเสีย่ งในด้ านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจาปี อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้ เพิ่มการประเมินความเสีย่ งของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นในกระบวนการทางานและจัดเตรี ยม
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แนวทางป้องกันหรื อแก้ ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย่ งดังกล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
บริ ษัทฯ จัดทานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจตังแต่
้ ปี 2545 คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั ิเรื่ องการให้ หรื อรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการกระทาที่เป็ นคอร์ รัปชัน่ หรื อแม้ แต่
หนทางที่นาไปสูก่ ารกระทาดังกล่าว (หัวข้ อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงาน
บรรษัทภิบาลเป็ นผู้ดแู ลด้ านนโยบาย สือ่ สารความเข้ าใจให้ แก่พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และ
รวบรวมข้ อร้ องเรี ยนที่สง่ ผ่านทางช่องทางร้ องเรี ยน (Complaint Channel) นาเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป ในปี 2557 บริ ษัทฯได้ มีนโยบายคุ้มครองผู้ทใี่ ห้ เบาะแส
(Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและกระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริ ตต่อ
องค์กรและผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตใน
องค์กร (Fraud Management Committee) และนาเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
้ ปี 2553 และให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี ้แจงหรื ออบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 ได้ ทาการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ดารงแนวทางการบริ หารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้ นเรื่ อง
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
มีจริ ยธรรม มีประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยกาหนดให้ มีสว่ นงานในโครงสร้ างองค์กรที่มีหน้ าทีช่ ดั เจนเพื่อกาหนดหรื อกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานในอันทีจ่ ะทาให้ การดาเนินธุรกิจ ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริ ษัทฯ จัดทานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจตังแต่
้ ปี 2545 คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั ิเรื่ องการให้ หรื อรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการกระทาที่เป็ นคอร์ รัปชัน่ หรื อแม้ แต่
หนทางที่นาไปสูก่ ารกระทาดังกล่าว (หัวข้ อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงาน
บรรษัทภิบาลเป็ นผู้ดแู ลด้ านนโยบาย สือ่ สารความเข้ าใจให้ แก่พนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และ
รวบรวมข้ อร้ องเรี ยนที่สง่ ผ่านทางช่องทางร้ องเรี ยน (Complaint Channel) นาเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง เพือ่ ดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายคุ้มครองผู้ทใี่ ห้ เบาะแส
(Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและกระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริ ตต่อ
องค์กรและผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตใน
องค์กร (Fraud Management Committee) และนาเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
้ ปี 2553 และให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี ้แจงหรื ออบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 ได้ ทาการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัท
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ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ นาส่งแบบประเมินและนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ต่อจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ นาส่งผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื่อการขึ ้น
ทะเบียนรายชื่อบริ ษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้ บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
Self Evaluation Tool ของ CAC นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริ ษัท
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
เช่น ในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินงาน บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงานต้ องมากกว่าระเบียบ
ข้ อบังคับการจ้ างแรงงานเด็กในประเทศนันๆ
้ หรื อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถ
จัดตังสหภาพแรงงานเพื
้
่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้ อตกลงการทางานให้ กบั พนักงานอย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานในทุกไตรมาส

4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าความสาเร็ จขององค์กรขึ ้นอยูก่ บั คนที่มคี วามสามารถ และมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การให้
โอกาสพนักงานทุกเชื ้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิทเี่ ป็ นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นสิง่ สาคัญ โดยบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริ ษัทฯ ให้ โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม โดยปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีพนักงาน
มากถึง 12 สัญชาติ และในกระบวนการบริ หารค่าตอบแทน บริ ษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสาเร็ จ
ของงาน มีการจัดตังคณะกรรมการก
้
าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพือ่ ให้ เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขันตอนการบริ
้
หารค่าตอบแทน เป็ นต้ น

5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพตรงตามทีต่ กลงไว้ กบั ลูกค้ า และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้นาไปใช้ งาน เช่น
บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันสิง่ เจือปนในถ่านหินโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดันถ่านหินที่ทา่ เรื อบอนตัง เพื่อป้องกันไม่ให้
รถดันถ่านหินกดใบมีดหน้ ารถลงไปถึงพื ้นหินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึง่ จะทาให้ เศษหินปนไปกับ
ถ่านหินได้

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ถือเป็ นความท้ าทาย
ที่สาคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้ มีการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่อาจ
เกิดขึ ้นในทุกโครงการ
เพื่อให้ สามารถวางแผนผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสม ซึง่ เมื่อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้ านแล้ ว บริ ษัทฯ มีประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมที่
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สาคัญ ได้ แก่ การอนุรักษ์ พลังงาน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบตั ิตามกฏหมาย การใช้ ประโยชน์ทดี่ ิน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ กระบวนการบริ หารจัดการในแต่ละด้ านสามารถศึกษาในรายละเอียดจากรายงานเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริษัทฯ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้ าง โดยมุง่ ตอบสนอง “ความต้ องการที่แท้ จริงของชุมชน” เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในชุมชน
ได้ มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ดีขึ ้นทังในด้
้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ
และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ผู้สนใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สามารถศึกษาได้ จากรายงานเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริษัทฯ
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็ นปั จจัยที่สาคัญทีช่ ่วยให้ องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ สง่ เสริ ม “นวัตกรรม” ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของค่านิยมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต” โดยในแต่ละปี บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมให้ มกี าร
นาเสนอ แลกเปลีย่ น และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูง
เป็ นผู้พิจารณา
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10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่ อสังคม
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม” คือ ปณิธานในการดาเนินธุรกิจที่
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทในเครื อยึดมัน่ มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดาเนินธุรกิจ และ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริ ษัทพลังงานแห่งเอเชียทีม่ ีความฉับไวและมุง่ มัน่ ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มคี วามซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมัน่ ในความเป็ นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ จึงมุง่ สร้ างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังในและนอกกระบวนการผลิ
้
ตของบริษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดาเนินกิจกรรมการผลิตใน
ทุกขันตอนด้
้
วย “ความใส่ใจและคานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ถูกต้ องตามกฎระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานสากล มีจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็ นพลเมืองที่ดใี นทุกพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ
ดาเนินธุรกิจ
(1) นโยบายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
ด้ วยปณิธานในการดาเนินธุรกิจที่วา่ "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม"
ที่บริ ษัทฯ ยึดมัน่ มาตลอด บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที่ม่งุ สร้ างดุลยภาพ
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน และยัง นาแนวปฏิบตั ิในระดับสากลมาปรับใช้ ในการกาหนด
กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ าย ดังนี ้
 พนักงาน บริ ษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ มแข็ง
ด้ วย Banpu Spirit ควบคู่ไปกับการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริ ม
ความเป็ นผู้นาและขีดความสามารถตามบทบาทหน้ าที่
 การพัฒนาความเป็ นเลิศด้ านการผลิต บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นกระบวนการทางธุรกิ จที่มีความยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิ จด้ วยนวัตกรรมและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ให้ ความสาคัญกับลูกค้ าด้ วย
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้ องการและการเสริ มสร้ างการบริ หารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า และพร้ อมแสวงหา
โอกาสการลงทุนใหม่ๆ
 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนด บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในหลักกากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงมาตรฐานการดาเนินงานในระดับสากล
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริ ษัทฯ ห่วงใยเอาใจใส่สขุ ภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกาหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้ แก่ การไม่มีอบุ ตั ิการณ์เกิดขึ ้น การไม่มีก าร
เกิ ดอุบัติการณ์ ซ ้า และการไม่ละเว้ นในการปฏิบัติตามกฎ ข้ อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบตั ิการณ์และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน
 สิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ มุ่งสร้ างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ศึกษา
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมก่อนดาเนินโครงการ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ ความสาคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรหรื อ
การใช้ ทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกาเนิด และการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
 ชุ ม ชน บริ ษั ท ฯ มุ่ง สร้ างคุณ ค่า อย่า งยั่ง ยื น ให้ แ ก่ ชุม ชนและสัง คมในพื น้ ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
กระบวนการการมีสว่ นร่วม การเสียภาษี การจ้ างงานท้ องถิ่น รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นๆ เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ในการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนี ้ บริ ษัทฯ จะกาหนดตัวชี ้วัดที่ชดั เจน รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง
(2) กลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
จากวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ น ผู้นาด้ านพลังงานแห่งเอเชีย ที่ม่งุ มัน่ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยัง่ ยืน บริ ษัทฯ
มุ่งสร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนและความไว้ วางใจให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียด้ วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม โดยนา
หลักการทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยัง่ ยืน เช่น การ
น าเป้า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global Compact ของ
องค์ ก ารสหประชาติ มาประกอบการก าหนดประเด็ น ของการพัฒ นาที่ ยังยื น และการน าหลัก การด้ า นสิท ธิ
มนุ ษ ยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ Universal Declaration on Human
Rights มาเป็ น ส่ว นหนึ่ง ในการก าหนดนโยบายด้ านการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุค คล และนโยบายด้ า นสิท ธิ
มนุษยชน เป็ นต้ น
ประเด็นด้ านความยัง่ ยืนของบ้ านปูฯ ไม่ได้ จากั ดอยู่ภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ เท่านัน้ แต่ยังยกระดับ
ครอบคลุมถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้ างนวัตกรรม
ด้ วยพลังร่วม บริ ษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของทุกหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การรั กษาสมดุล
ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างคุณค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
(3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
บ้ านปูฯ ขับเคลือ่ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยการผนวกการบริ หารจัดการความยัง่ ยืนเข้ ากับกลยุทธ์ในการบริ หารงาน
ของบริ ษัทฯ โดยแต่ละหน่วยงานจะเป็ นผู้ประเมินความเสี่ยงด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ที่มีผลต่อ
ความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง และรายงานผลการประเมินให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ น ผู้
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ขององค์ กรรวมถึงแนะนาแนวทางการดาเนินงานที่
เหมาะสมสาหรับการบริ หารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี ้ประเด็นด้ านความยัง่ ยืนยังได้ ถกู กาหนดเป็ นส่วนหนึง่ ในตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน
(Key Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงอีกด้ วย ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดผล
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การปฏิบตั ิงานด้ านความยัง่ ยืนดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ ในการประเมินผลค่าตอบแทนของผู้บริ หารในทุกหน่วย
ธุรกิจ
(4) คณะกรรมการการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ จั ด ตัง้ คณะกรรมการการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ( Sustainable Development
Committee) ขึน้ โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารซึ่งเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน
คณะกรรมการดังกล่าว ทัง้ นี ้ สมาชิ กของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยงั่ ยืนประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของ
องค์กร และผู้บริ หารหน่วยธุรกิจในประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดาเนินธุรกิจเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อน
การบริ หารความยัง่ ยืนขององค์กรทังในเชิ
้
งกลยุทธ์ และทางปฏิบตั ิ รวมถึงการสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ขององค์กรว่า การพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะเป็ นหัวใจหลักในทุกการดาเนินงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนมีหน้ าที่และบทบาท ดังนี ้
 กาหนดและทบทวนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทฯ รวมทังนโยบายอื
้
่นๆ และระบบการบริ หารจัดการที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการพัฒนาของบริ ษัทฯ จะเติบโต
ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
 ติดตามผลการดาเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ อันเนื่องมาจากการตัดสินใจหรื อการดาเนินการต่างๆ ที่มีตอ่ ผู้มี
ส่วนได้ เสียและความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัทฯ
 ติดตามหน่วยธุรกิจในเครื อในการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจตามแผนการบริ หารความยัง่ ยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
และประเด็นสาคัญ พร้ อมทัง้ นาผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ร่วมกับแนวทางและนโยบายที่ได้ รับคาแนะน าจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อที่จะกาหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการ หรื อแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้ างความ
ยัง่ ยืนและผลประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสียในปี ถดั ไป อีกทังยั
้ งมีการประชุมรายไตรมาสเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าทุกหน่วยธุรกิจดาเนินงานสอดคล้ องกับนโยบายที่ประกาศไว้
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10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารความยัง่ ยืน บริ ษัทฯ เปิ ดเผยกลยุทธ์ และผลการ
ด าเนิ น งานด้ า นความยั่ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ผ่ า นทางรายงานเพื่ อ การพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น หรื อ
Sustainability Report มาตังแต่
้ ปี 2554 โดยมีการเผยแพร่ รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทฯ จัดทาขึ ้นตามตามมาตรฐานการจัดทารายงานความยัง่ ยืน (GRI Standards)
ของ Global Reporting Initiative (GRI) และได้ ผ่า นการตรวจสอบ Materiality Disclosures ในความถูก ต้ อ ง
สมบูรณ์ตามมาตรฐานการจัดทารายงานความยัง่ ยืนจาก GRI

การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ด้ วยเชื่ อว่าการ “เคารพ” “เข้ าใจ” และ
“รับผิดชอบ” ความต้ องการ ข้ อกังวลและข้ อคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียจะทาให้ บริ ษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็ น
องค์ กรที่พัฒนาและเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนพร้ อมทัง้ สามารถสร้ างคุณประโยชน์ สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ภายใต้ ก รอบการบริ ห ารจัด การที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลของการมี ส่ว นร่ ว มของผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย เช่ น AA1000
Stakeholder Engagement Standard และมาตรฐานสากลเพื่ อ การประเมิ น ประเด็ น ที่ ส าคัญ เช่ น AA1000
Accountability Principle Standard และ Global Reporting Initiative
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมทังกระบวนการสื
้
อ่ สารและการทางานร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ มี
การรับฟั งความคิดเห็น ทังโดยด
้
าเนินการเอง เช่น การสัมภาษณ์ลกู ค้ า โดยพนักงานขาย การเยี่ยมเยียนภาครัฐ
ของผู้บริ หาร และดาเนินการโดยใช้ ที่ปรึกษาภายนอก เช่น การสารวจความคิดเห็นของชุมชนรอบเหมือง
(Community Satisfaction Survey) การสารวจความผูกพันของพนักงานทีม่ ีตอ่ องค์กร (Employee Engagement
Survey) เป็ นต้ น ประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ให้ ความสนใจแสดงไว้ โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี ้
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ผู้มีสว่ นได้ เสีย

ช่องทางการมีสว่ นร่วม

คูค่ ้ า
ผู้รับเหมา

 การประชุมภายในระหว่างบริ ษัทฯ และ
คูค่ ้ า/ ผู้รับเหมา
 การประชุมผู้รับเหมาประจาปี

ชุมชน

 การสือ่ สาร ประสานงานผ่านพนักงาน
ชุมชนสัมพันธ์
 การสือ่ สาร ประสานงานผ่าน
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
 การพบปะชุมชนในโอกาสต่างๆ
 การประสานงาน หารื อ ทางานร่วมกับ
รัฐบาลท้ องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
 การสารวจความคิดเห็นของชุมชน
 การจัดให้ มชี ่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน
 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วม
 การนาเสนอข้ อมูลเพื่อการลงทุน
 การเข้ าพบในวาระต่างๆ เพื่อรายงานผล
ประกอบการและสถานะของบริษัทฯ
 การเผยแพร่รายงานประจาปี และรายงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 การจัดให้ มชี ่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน

นักลงทุน
ผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน
คูธ่ ุรกิจ

พนักงาน

 การสือ่ สารระหว่างสายทรัพยากรมนุษย์
กับพนักงาน
 การจัดให้ มชี ่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน
 การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่วมผ่าน
การจัดตังคณะกรรมการต่
้
างๆ
 การสารวจพฤติกรรม บ้ านปูสปิ ริต

ประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ความสนใจ
 สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัย
 กระบวนการจัดซื ้อ จัดจ้ างที่โปร่งใสและเป็ น
ธรรม
 การจ่ายผลตอบแทนที่ตรงเวลาและเป็ นธรรม
 โอกาสการดาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ใน
อนาคต
 การบริ หารจัดการผลกระทบทางสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ
 ความปลอดภัยในชีวติ และที่อยูอ่ าศัย
 การเคารพสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของชุมชน
 โอกาสทางเศรษฐกิจ
 การพัฒนาชุมชน

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริ หาร
 การดาเนินธุรกิจที่สร้ างคุณค่าให้ แก่สงั คมและ
สิง่ แวดล้ อม
 ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
 การบริ หารจัดการความเสีย่ ง
 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
 ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
 ผลการดาเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
 ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 จริ ยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน
 ความสุขในการทางาน
 ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็ น
ธรรม
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ผู้มีสว่ นได้ เสีย

ช่องทางการมีสว่ นร่วม

ประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ความสนใจ

 การสารวจความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร
 การจัดการประชุมใหญ่ของบริษัทฯ
รัฐบาล/
หน่วยงาน
ราชการ

สือ่ มวลชน
ภาคประชา
สังคม

ลูกค้ า

 ความมัน่ คงและโอกาสในการก้ าวหน้ าทาง
ตาแหน่งงาน
 การพัฒนาองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
 สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัย
 การเข้ าพบในโอกาสต่างๆ
 การสร้ างคุณค่าให้ แก่เศรษฐกิจและสังคม
 การเข้ าร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่  จริ ยธรรมทางธุรกิจ
จัดขึ ้นโดยภาครัฐ
 ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้ อมูล
 การตอบสนองต่อการร้ องขอในการ
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับ
เปิ ดเผยหรื อรายงานข้ อมูล
 การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์
 การจัดทารายงานประจาปี และรายงาน
สูงสุด
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
 การบริ หารห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
 การนาเสนอข้ อมูลเพื่อการลงทุน
 การบริ หารจัดการผลกระทบทางสังคมและ
 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
สิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน
 การนาเสนอข้ อมูลในงาน Opportunity
ของบริ ษัทฯ
Day
 การตอบสนองต่อการร้ องขอ
 การสร้ างคุณค่าให้ แก่เศรษฐกิจและสังคม
 ในการเปิ ดเผยหรื อรายงานข้ อมูล
 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
 การจัดทารายงานประจาปี และรายงาน
 ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับ
 การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด
 การบริ หารห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
 การบริ หารจัดการผลกระทบทางสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ
 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า
 คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
 การจัดให้ มชี ่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน
 ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
 การเข้ าพบในวาระต่างๆ
 ผลกระทบของกระบวนการผลิตและ
 การตอบสนองต่อการร้ องขอในการ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
เปิ ดเผยหรื อรายงานข้ อมูล
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(2) การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
บริ ษัทฯ มีกระบวนการสร้ างความมัน่ ใจเรื่ องการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายหลายวิธี ทังจากภายในและ
้
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดาเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริ ษัทฯ จะกระทาผ่านกระบวนการ Quality
Assurance Review (QAR) ซึ่ ง เป็ น การตรวจสอบภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกัน เองระหว่ า งส านัก งานใหญ่ ที่
กรุ ง เทพฯ กับ สานัก งานสาขาในประเทศต่า งๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่ง กระท าโดยหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน สาหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าไปทาการตรวจสอบเหมืองถ่านหิ นเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
ด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม หรื อในประเทศไทย ที่สานักงานกรุ งเทพ หน่วยงานให้ การ
รั บรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ ามาตรวจสอบผลการดาเนินงานด้ านความสอดคล้ องกับกฎหมายและ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ จึงเชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทฯ มี การดาเนินงานสอดคล้ องตามที่กฎหมายกาหนดและตาม
นโยบายที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้

รางวัลด้ านความยั่งยืน
1) รางวัลแห่ งความยั่งยืนระดับประเทศ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลเกียรติยศบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความยัง่ ยืน (Sustainability Awards of Honor)
ซึ่งมอบให้ บริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความยัง่ ยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
และได้ รับคัดเลือกเป็ นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่สาม ซึ่ง
รางวัลดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้ กับบริ ษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
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2) รางวัลแห่ งความยั่งยืนระดับสากล
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมการประเมินผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืน (Sustainability Assessment) ของกลุม่
ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรื อ DJSI ซึ่งเป็ นดัชนีระดับโลกที่ติดตามผล
ประกอบการของบริ ษัทชันน
้ าในตลาดทุนทัว่ โลก โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ ผลจากการประเมินในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึง่ ในสมาชิกของกลุม่ ดัชนี DJSI
Emerging Market ต่อเนื่องเป็ นปี ที่สี่ นอกจากนี เ้ มื่อต้ นปี 2561 บริ ษัทฯ ยังคงรักษาตาแหน่ง Gold Class และ
Industry Mover ในกลุม่ อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลบริ ษัทที่มีความยัง่ ยืนของ
Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนระดับโลก แสดงให้ เห็น
ถึงผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
--ไม่ม—
ี
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process) ในรอบปี ที่ผ่านมา
ประเทศไทย
ในปี 2560 ที่ผ่านมาบ้ านปูฯ ยังคงดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน 3 ประเด็นหลัก คือ การ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้ อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมล้ วนอยู่ภายใต้ แนวคิด
การส่งเสริ มให้ เกิด “การเรี ยนรู้ ” อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้ านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้ อมผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ หลากหลายรู ปแบบทังในและนอกห้
้
องเรี ยน เนื่องจากบ้ านปูฯ เชื่อว่า
“พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา”
ด้ านพัฒนาการศึกษา
โครงการสานพลังประชารัฐด้ านการศึกษา
โครงการสานพลังประชารัฐ ด้ านการศึกษาพื ้นฐานและการพัฒนาผู้นา (E5) เป็ นการทางานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคส่วน
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลือ่ นและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื ้นฐานและการ
พัฒนาผู้นา และมีสว่ นสาคัญในการสร้ างความเข็มแข็งด้ านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
CONNEXT ED โครงการผู้นาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ย่ งั ยืน (Leadership Program for Sustainable
Education) เป็ นหนึง่ ในกลไกสาคัญในการขับเคลือ่ นโครงการสานพลังประชารัฐ
ด้ านการศึกษาพื ้นฐานและการ
พัฒนาผู้นา โดยริ เริ่มและก่อตังขึ
้ ้นโดย บริ ษัทเอกชนชันน
้ าของประเทศ 12 บริ ษัท มีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา
และสร้ างเครื อข่ายผู้นารุ่นใหม่ ทีม่ ีสว่ นร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยัง่ ยืน โดยที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ร่วมกับ 12 องค์กรเอกชน ในโครงการ “สานพลังประชารัฐด้ านการศึกษาพื ้นฐานและการพัฒนาผู้นา” เมื่อกลางปี 2559
โดยบ้ านปูให้ การสนับสนุนและทางานร่วมกับ 12 โรงเรี ยน ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น 5 โรงเรี ยน จังหวัด
มหาสารคาม 3 โรงเรี ยน และจังหวัดร้ อยเอ็ด 4 โรงเรี ยน ด้ วยการพัฒนาศักยภาพผู้อานวยการโรงเรี ยน และคุณครู เพื่อ
ปฏิรูปการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริ มการเรี ยนรู้โดยมีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ในปี
2560 ที่ผา่ นมา ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. พนักงานจิตอาสาจากบ้ านปู จานวน 15 คน ทางานร่วมกับโรงเรี ยน (School Partner) ในการจัดทา
แผนพัฒนาการเรี ยนการสอน และให้ การช่วยเหลือโรงเรี ยนในระหว่างการดาเนินงานโครงการ
2. จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ กบั ผู้อานวยการโรงเรียน 2 ครัง้ เรื่ อง Leadership และ Coaching เพื่อพัฒนา
ทักษะการบริ หารให้ ดียงิ่ ขึ ้นและทันสมัยมากขึ ้น
3. จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ กบั คุณครูระดับ
ประถมศึกษาทุกคนในทุกช่วงชัน้ ด้ วยหลักสูตร
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ รวม 15 ครัง้ เพื่อพัฒนาทักษะวิธีการ
สอนใหม่ๆ พร้ อมฝึ กปฏิบตั ิการทาสือ่ การเรียนการ
สอน เพื่อเป็ นการพัฒนาครูให้ มคี วามรู้ มีทกั ษะ
การสอนที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยเน้ น
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ให้ นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ไม่ใช่การยืนสอนหน้ าห้ องเรียนอีกต่อไป รวมทังจั
้ ดหาหนังสือแบบเรียนให้ กบั
นักเรี ยนได้ ใช้ ประกอบการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ างเครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู้ (Community of Practices) ทาให้ ผ้ บู ริ หารและครู มีช่องทางในการสือ่ สาร
รับทราบข้ อมูลข่าวสาร แลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน
5. จัดกิจกรรม Professional Learning Community โดยจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อทาให้ ระดับพัฒนาการของคุณครูเพิม่ สูงขึ ้น และไปอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน
6. คุณครูร่วมกันจัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนในทุกวิชาที่มีการอบรม ภายใต้ การแนะนาโดยโรงเรี ยน
สาธิตจุฬา ทาให้ ในทุกโรงเรี ยน มีแผนการสอนที่ดีในมาตรฐานเดียวกัน
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 2560 บ้ านปูฯ ดาเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 14 ณ โรงเรี ยน 6
แห่งใน จังหวัดลาพูน ลาปาง และพะเยา ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่บ้านปูฯ เคยทาธุรกิ จมาก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาอันเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างมัน่ คง และมุ่งให้ การสนับสนุนการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการใน 3
ด้ าน ได้ แก่ การพัฒนาโรงเรี ยนให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่ยงั่ ยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา นอกจากบ้ านปูฯ จะมุ่งเน้ นการพัฒนาในด้ านภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
โดยจัดหาครู ตา่ งชาติเจ้ าของภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการใช้ ทกั ษะภาษาอังกฤษของนักเรี ยนและบุคลากร
ของโรงเรี ยนในอุปถัมภ์ บ้ านปูฯ ยังส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ด้านอื่น ๆ ควบคู่กนั ไปด้ วย โดยในปี 2560 นี ้ บ้ านปูฯ จัด
กิ จ กรรม “Career Day : เปิ ด โลกอาชี พ ปูเ ส้ น ทางสู่อ นาคต” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมแนะแนวอาชี พ ให้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 4 จากโรงเรี ยนทัง้ 6 แห่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทาความรู้ จักกับอาชีพต่าง ๆ รอบตัว ได้
ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองกาลังสนใจ และเห็นความสาคัญของการตังเป้
้ าหมายอาชีพของตนใน
อนาคต ผ่านการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในหลากหลายสาขาอาชีพ
ตลอดระยะเวลา 14 ปี ของการดาเนินโครงการฯ บ้ านปูฯ ให้ การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
โครงการต่างๆ ของโรงเรี ยนทัง้ 6 แห่ง คิดเป็ นมูลค่าทุนสนับสนุนรวมกว่า 39 ล้ านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ าง
เยาวชนให้ มีความรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม รวมทังพั
้ ฒนาครูให้ มีศกั ยภาพสูงขึ น้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนให้ มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรี ยนในเมืองและเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ซึ่งผลลัพธ์ ทางสังคมที่ได้ จากการดาเนินโครงการนี ้ คือ นักเรี ยนจากโรงเรี ยนในอุปถัมภ์ทงั ้ 6 โรงเรี ยนได้ รับรางวัลจาก
การแข่ง ขัน ทางวิ ช าการและกิ จ กรรมส่ง เสริ ม คุณ ธรรมในระดับ ภาคและในระดับ ประเทศ ขณะที่ บุค ลากรครู มี
ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้ นักเรี ยนรู้ จักคิดวิเคราะห์ ได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ มีการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่ างกัน ส่วนในระดับโรงเรี ยนนันพบว่
้
า
โรงเรี ยนมีมาตรฐานการเรี ยนการสอนที่สงู ขึ ้น สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ของชุมชน และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นโรงเรี ยน
ตัวอย่าง โรงเรี ยนต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนนาร่องในด้ านต่างๆ
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ทุนการศึกษาสาหรั บนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ตัง้ แต่ปี 2552 บ้ านปูฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้ านธรณี วิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ อย่างต่อเนื่อง โดยมอบ
ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 4 เป็ นประจาทุกปี แต่ในปี 2560 มีการปรับเปลีย่ นสาขาวิชาในการมอบทุนการศึกษา
จากสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็ นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าพลังงาน และวิศวกรรม
โยธาแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 5
ทุน ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึงสถานการณ์ทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กรที่เปลีย่ นแปลงไป
โดยมุ่งเน้ นเรื่ องพลังงานทางเลือกมากขึ ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา มีผ้ ไู ด้ รับทุนการศึกษาจากบริ ษัทฯ รวม
แล้ วทังสิ
้ ้น 83 ทุน
ทุนการศึกษาสาหรั บนักศึกษาสาขาบัญชี
ในปี 2560 นับเป็ นปี ที่ 2 ที่บ้านปูฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้ านบัญชี โดยมอบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 4
จานวน 4 ทุน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนสนับสนุนแก่ โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 11
ในปี 2560 นับเป็ นปี ที่ 11 ที่บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนจานวน 1.5 ล้ าน
บาท แก่โรงเรี ยน 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้ รับผลกระทบ
จากเหตุก ารณ์ ค วามไม่ส งบในพื น้ ที่ 5 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่
จั ง หวัด นราธิ ว าส ปั ต ตานี ยะลา สงขลา และสตู ล ผ่ า นส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งปั จจุบนั มีโรงเรี ยนที่ได้ รับ
ทุนสนับสนุนจากบ้ านปูฯ ไปแล้ ว รวมทังสิ
้ ้น 111 โรงเรี ยน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเรียนรู้
ในปี 2560 เป็ นปี แรกที่บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบ้ านปูฯ ดาเนินโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ” เพื่ อ ติ ด ตัง้ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลัง งาน
แสงอาทิต ย์ รวมถึงมอบสื่อการเรี ยนรู้ ต่างๆ เช่น ระบบจาน
ดาวเทียม และโทรทัศน์ ที่ศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ให้
ครู และนักเรี ยนมีไฟฟ้าใช้ สาหรับการเรี ยนการสอน รวมทั ง้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ ทังนี
้ ้เพื่อช่วย
ยกระดับ ความรู้ ความสามารถของนักเรี ยนในพื น้ ที่ห่างไกล นอกจากนีย้ ังคาดหวังผลลัพ ธ์ ไปถึ งการนาความรู้
ความสามารถไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และดาเนินชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชนชาวไทยภูเขา โดยในปี แรกของโครงการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการติดตังเสร็
้ จแล้ ว จานวน 24 โรงเรี ยน คิดเป็ น
มูลค่าทุนสนับสนุนโครงการฯ รวมกว่า 2.4 ล้ านบาท
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ด้ านการพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
ค่ ายเพาเวอร์ กรีน 12 “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้ างสมดุลอย่ างไรให้ ยั่งยืนในยุค
ไทยแลนด์ 4.0”
บ้ านปูฯ ร่ วมกับคณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์ กรี น”
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12 เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่เยาวชนในด้ านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม เพื่อนาไปสูก่ ารอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2560 “ค่ายเพาเวอร์ กรี น 12” จัดขึ ้นภายใต้ แนวคิด
“เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้ าง
สมดุลอย่างไรให้ ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อศึกษา
การใช้ ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี
ประสิท ธิ ภาพ และการอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสมดุล ระหว่ า ง
เศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างแรง
บันดาลใจด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมให้ แก่เยาวชน ผ่าน
กิจกรรมเรี ยนรู้ หลากหลายรู ปแบบ ได้ แก่ การเรี ยนรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ เวทีเสวนาพิเศษด้ านสิ่งแวดล้ อม
จากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งนอกจากกิจกรรม
ด้ านวิชาการแล้ ว เยาวชนยังได้ เรี ยนรู้ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็ นทักษะที่สาคัญในการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชน อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ทัง้
ในแง่ของความรู้ และประสบการณ์ โดยในปี นี ้ มีนกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์ จานวน 70 คน จาก
โรงเรี ยนในทุกภูมิภาคของประเทศเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้ างและขยายเครื อข่ายเยาวชนด้ านวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้ อม รวมทังเครื
้ อข่ายชาว “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น และในปี นี ้เป็ นปี ที่ 3 แล้ วที่บ้านปูฯ พิจารณา
คัดเลือกนักเรี ยนที่มีผลงานดีจากการร่ วมเข้ าค่ายฯ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จานวน 3 คน เพื่อไปทัศนศึกษาใน
ประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่บ้านปูฯ ดาเนินธุรกิจ ซึ่ง ประเทศญี่ ปนได้
ุ่ ชื่อว่าเป็ นผู้นาของโลกด้ านการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม
ควบคูก่ บั การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศให้ ก้าวหน้ า และล ้าสมัยอยูเ่ สมอ
จากการดาเนิน “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา มีนกั เรี ยนเข้ าร่ วมค่ายดังกล่าวแล้ ว 840 คน อีกทัง้ ยังได้
พัฒนาผู้นาเยาวชนด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงแก่เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์ กรี น ” รวมทังขยายเครื
้
อข่าย
ด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมประมาณ 160 คน
ด้ านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 7
ปี 2560 โครงการ “พลั ง เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สั ง คม ” (Banpu Champions for Change) สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ตอ่ เนื่องเป็ นปี ที่ 7 โดยมุ่งสนับสนุน “กิจการเพื่อสังคม” ที่ดาเนินการโดยเยาวชน และ
มุ่งเน้ นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการใช้ การบริ หารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรม
ในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม ทังนี
้ ้บ้ านปูฯ ได้ สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชนคนรุ่ นใหม่ โดย
ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกของปี นีจ้ านวน 20 รายจะได้ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
แนวคิดและรู ปแบบเชิงธุรกิจ ในจานวนนี ้ คณะกรรมการได้ คดั เลือกแผนธุรกิจ 11 กิจการ ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการ
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แก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม และมีความเป็ นไปได้ ในเชิงธุรกิจ เพื่อรับทุนโครงการละไม่เกิน 80,000
บาท นาไปดาเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก จากนันจึ
้ งมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่ นและมีความคืบหน้ ามากที่สดุ
จานวน 5 กิจการ เพื่อรับทุนโครงการละ 250,000 บาทสาหรับดาเนินกิจการต่อเนื่องอีก 5 เดือน
ภาพรวมของโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change) ในปี นี ้ มีกิจการเพื่อสังคม
หลายกิจการที่โดดเด่นและตอบโจทย์ปัญหาสังคมในหลายด้ าน อาทิ สุขภาพ สิ่งแวดล้ อม การเงิน และผู้พิการทาง
สมอง เป็ น ต้ น นอกจากนี โ้ ครงการฯ ยัง ต่ อ ยอดขยายผลสร้ างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมแก่ประชาชนทัว่ ไป ผ่านการจัดกิจกรรม
“Impact Day: เพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่ มได้ จากตัวเรา” เพื่อให้ นกั ศึกษา
และประชาชนทั่ว ไปเข้ า ใจถึ ง แนวคิ ด ของกิ จ การเพื่ อ สัง คม มี โ อกาส
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ กับผู้มีประสบการณ์ ที่เคยเข้ าร่ วมโครงการฯ ให้ มาก
ยิ่ ง ขึน้ เพื่ อ กระตุ้น การมี จิ ต สาธารณะและจุด ประกายการท างานด้ าน
กิจการเพื่อสังคมแก่คนรุ่นใหม่ตอ่ ไป
ตั ง้ แต่เ ริ ่ ม ด าเนิน งานในปี 2554 โครงการฯ ได้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา และจัด การอบรมเพื ่อ พัฒ นาศัก ยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อ สังคมรุ่ น ใหม่ใ นด้ า นต่า งๆ เช่น การพัฒนาโมเดลธุ รกิ จ การวางแผนด้ า นการเงิ น การวัด ผล
ทางสัง คม การพัฒ นาแบรนด์ การบริ ห ารจัด การทีม งาน และการบริ ห ารความเสี่ย งในการทาธุร กิ จ เป็ น ต้ น
พร้ อมทัง้ ให้ การสนับ สนุน กิ จการเพื่ อ สังคมจานวนรวม 72 กิ จการ ให้ มีโอกาสทดลองดาเนินกิจการเพื่อสังคมตาม
แนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี ้ได้ สง่ เสริ มกิจการเพื่อสังคมจานวน 30 กิจการที่มีผลการดาเนินงานโดด
เด่นให้ สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อดาเนินการต่อได้ อย่างยัง่ ยืน ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้ างผล
กาไรทางธุรกิจแล้ ว ยังสร้ างประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชน 50 แห่ง องค์กรภาคสังคม 15 องค์กร ครอบคลุมผู้คนกว่า 120,000
คน ให้ มีสขุ ภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น นอกเหนือจากนี ้ บางกิจการยังสามารถต่อยอดไปคว้ ารางวัลสร้ างชื่อเสียงและ
รายได้ ในระดับนานาชาติอีกด้ วย

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู ได้ ดาเนินกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาทักษะ รวมทัง้ เปิ ดโลกทัศน์ ทางด้ านกี ฬาเทเบิล
เทนนิสให้ กบั นักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้ วยความมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้ านกีฬา
เทเบิลเทนนิสของไทยต่อไปในอนาคต โดยในปี 2560 สโมสรฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนนักกีฬาให้ เรี ยนรู้ ที่จะพัฒนาตนเอง
ทังทางร่
้
างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึ กซ้ อมประจาวัน การจัดค่าย “ติวเพิ่ม เติมพลัง” และการส่ง
นักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันในรายการสาคัญทังในและต่
้
างประเทศ
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ปั จจุบนั สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปูมีนกั กีฬาในสังกัดและสมาชิก รวม
ประมาณ 96 คนจากทัว่ ประเทศ โดยสโมสรฯ ยังคงมุง่ พัฒนามาตรฐาน
และระบบการบริ หารจัดการ
ตลอดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬา
รายบุคคล รวมทังเพิ
้ ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม ความมีวินยั ความสามัคคี เช่น กิจกรรมค่าย “สโมสรเทเบิล
เทนนิสบ้ านปู สร้ างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในพื ้นที่หา่ งไกล” โดยโค้ ช
ที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และนักกีฬาจิตอาสาของสโมสรฯ ที่ผา่ นการแข่งขันทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
มาแล้ วไปร่วมพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้ มาตรฐานสูเ่ ยาวชนในเขตภูมิภาค โดยในปี 2560 สโมสรฯ จัด
กิจกรรมดังกล่าวทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากทังเยาวชนและครู
้
ผ้ ฝู ึ กสอนประจาจังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดใกล้ เคียง สโมสรฯ จัดกิจกรรมค่ายฯ อย่างต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 6 เพราะเชื่อว่ากิจกรรมนี ้จะช่วยปลูกฝัง
นักกีฬาสโมสรฯ ให้ มจี ิตอาสา ทังยั
้ งช่วยเพิ่มโอกาสการฝึ กฝนทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้ มาตรฐานให้ กบั เยาวชนที่ไม่
มีประสบการณ์ ไปจนถึงนักกีฬาเยาวชนระดับจังหวัด ที่ยงั ขาดปั จจัยสนับสนุนในการฝึ กฝนทักษะด้ านกีฬา รวมถึงการ
ได้ ฝึกกับโค้ ชที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ มาเข้ าร่วมกิจกรรมโดยเท่าเทียมกัน
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา นักกีฬาของสโมสรฯ จานวน 2 คน
ผ่านการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จานวน
33 คน ได้ รับการคัดเลือกเป็ นเยาวชนทีมชาติ และ นักกีฬาของสโมสรฯ
จานวน 13 คน ที่นาความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข้ าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทัง้ ได้ รับรางวัลจากการแข่งขันหลากหลาย
รายการทังในระดั
้
บประเทศและต่างประเทศ
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน
บ้ านปูฯ สานต่อการสนับสนุน เด็กชายทรงฤทธิ์ เดวิด จัน่ บุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มี
ศักยภาพพร้ อมความมุ่งมัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินหน้ าสานฝั น
การเป็ นนักกี ฬาเทนนิสระดับโลกด้ วยการสนับ สนุน อุปกรณ์ กีฬา คอร์ สเสริ มสร้ างความ
แข็งแรงและเตรี ยมความพร้ อมทางร่ า งกาย และการอานวยความสะดวกด้ านต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถฝึ กซ้ อมเทนนิสประจาวันได้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วมการแข่งขัน
รายการสาคัญ ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ในปี 2560 นี ้ ทรงฤทธิ์ ผ่านการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติ รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้ สาเร็ จ พร้ อมได้ รับ
สิทธิ์ไปฝึ กซ้ อม ณ ประเทศเยอรมนี และลงแข่งขันในรายการ Augsburger Junior Open 2017 รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี
จนคว้ ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ ในที่สุด ซึ่งผลงานในปี นี ้นับเป็ นอีกก้ าวย่างสาคัญสู่การเป็ นนักกี ฬามืออาชีพใน
อนาคต
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โครงการส่ ง เสริ ม นวั ต กรขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู้ โดยธรรมศาสตร์ และบ้ า นปู ฯ หรื อ Thammasat-Banpu
Innovative Learning Program
ปี 2560 นับเป็ นปี ที่ 2 ที่บ้านปูฯ ร่ วมมือกับคณะวิทยาการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนิน
โครงการ “ส่ง เสริ ม นวัตกรขับ เคลื่อนการเรี ยนรู้ ” หรื อ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่ อ
พัฒนานักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนอาชีวศึกษา และครูผ้ สู อน ให้ มีทกั ษะที่เอื ้อต่อการเป็ น นวัตกร
รุ่ นใหม่ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical and analytical thinking) การคิดและการ
สื่อสารความคิดอย่างสร้ างสรรค์ (Creative communication) ความรั บผิดชอบ (Rresponsibility) และภาวะผู้น า
(Leadership) ผ่านกระบวนการสร้ าง “เกมการเรี ยนรู้ ” โดยบ้ านปูฯ มอบเงินสนับสนุนแก่โครงการฯ รวม 15 ล้ านบาท
เพื่อใช้ ในการดาเนินการตามแผนงานตลอดระยะเวลา 3 ปี

 ปี ที่ 1: เป็ นการพัฒนาโปรแกรมและเครื่ องมือฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดเชิ งออกแบบและการ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม พร้ อมการเปิ ดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรี ยนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศเข้ าร่ วม
โครงการฯ ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกทังหมด
้
20 ทีม แต่ละทีมประกอบด้ วยนักเรี ยน 5 คนและครู ที่ปรึ กษา
อีก 1 คน
 ปี ที่ 2: เป็ นการจัดการฝึ กอบรมการคิดเชิงออกแบบผ่านกระบวนการสร้ างเกมการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างทักษะ
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนซึง่ จะเติบโตไปเป็ นนวัตกรในอนาคต
 ปี ที่ 3: เป็ นการนาชิ ้นงานนวัตกรรมที่ได้ มาต่อยอดให้ ประยุกต์ใช้ ได้ จริ งและนาไปเผยแพร่เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป
ด้ านการพัฒนาชุมชน
 การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภค เหมืองลาพูนซ่อมแซมถนนส่วนที่ชารุ ดในเขตหมูบ่ ้ านบ้ านโฮ่ง เพื่อให้ ชาวบ้ าน
ในพื ้นที่สามารถสัญจรได้ สะดวกตามปกติ


การพัฒนาด้ านสาธารณสุข เหมืองลาพูนจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้ บริ การตรวจสุขภาพ บริ การ
ด้ านทันตกรรมและให้ ความรู้ เกี่ ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้ านในหมู่บ้านบ้ านโฮ่งและบ้ านแวน-นาริ นโดยไม่คิด
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ค่าใช้ จ่าย นอกจากนี ้ยังคงติดตามผลการดาเนินงานของโครงการธนาคารขยะ ซึ่งดาเนินการโดยกลุม่ แม่บ้านที่
หมู่บ้านบ้ านโฮ่งอย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มฯ ได้ นารายได้ ส่วนหนึ่งบริ จาคให้ วดั และหมู่บ้านเพื่อทากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ


การพัฒนาด้ านการศึกษา ในปี การศึกษา 2560 เหมืองลาพูนได้ มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนนักศึกษาจาก 17
หมู่บ้าน ในชุมชนเขตเหมืองฯ 95 ทุน เป็ นเงิ น 200,000 บาท ทัง้ นีท้ างเหมืองฯ ได้ มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรี ยนในชุมชนรอบเหมืองฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 ปี นับตังแต่
้ ปี 2552 จนปั จจุบนั รวมเป็ นเงินราว
2,000,000 บาท ขณะเดียวกัน เหมืองลาพูนยังเข้ าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จดั ขึ ้นในพื ้นที่ชมุ ชนรอบเหมือง
ฯ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในชุมชนรอบ ๆ เหมืองอย่างต่อเนื่อง



การพัฒนาด้ านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมืองลาพูนร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วดั ในตาบลบ้ านโฮ่ง นา
ทราย และลี ้ จานวน 9 วัด และทาบุญทอดผ้ าป่ าสามัคคี แก่วัดในตาบลลี ้ จานวน 6 วัด เพื่อร่ วมทานุบารุ ง
พระพุทธศาสนา นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมรดน ้าดาหัวผู้สงู อายุและข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน



การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ เหมืองลาพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ภายใต้ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง”
ด้ วยการจัดอบรมหลักสูตรการทาปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน ้าหมักแก่ชาวบ้ านในชุมชนรอบเหมืองฯ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ าน
โฮ่ ง โรงเรี ย นบ้ า นนากลาง และโรงเรี ย นบ้ า นปวงค า (ประชาอุทิ ศ ) และพนัก งาน จ านวน 60 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ที่สามารถนาไปต่อยอดสร้ างรายได้ เสริ มแก่ชาวบ้ านในชุมชน และพนักงาน
นอกจากนี ้ยังจัดพื ้นที่สาหรับทาสวนเกษตรอินทรี ย์ เลี ้ยงปลา เลี ้ยงกบ และเลี ้ยงไก่ในพื ้นที่เหมืองฯ เพื่อสร้ าง
ความตระหนักถึงการพึง่ พาตนเองแก่ชาวบ้ านในชุมชน และพนักงานอีกด้ วย

ในปี 2560 เหมืองลาพูนจัดกิจกรรม “เพาะพันธุ์กล้ าดาวเรื อง” เพื่อมอบให้ แก่ 17 หมูบ่ ้ านรอบเหมือง วัดบ้ านโฮ่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล 3 แห่ง ได้ แก่ บ้ านนาทราย บ้ านนากลาง และบ้ านปวงคา เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และราลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
นอกจากนี ้ท่าเรื อและคลังสินค้ า อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา ของบ้ านปูฯ ยังได้ รับรางวัล CSR-DIW Award
2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม ภายใต้ “โครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
PT. Indo Tambangraya Megah หรื อ ITM บริ ษัทย่อยของบ้ านปูฯ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ ความสาคัญ
ในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมพัฒนาชุมชนเท่าเทียมกับการบริ หารจัดการเหมือง ITM
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายการดาเนินงานของบ้ านปูฯ ที่มีแนวความคิดด้ านการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย ITM เน้ นเรื่ องการช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรี ยน ครู และอาสาสมัคร
ภายในประเทศ และดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริ เวณรอบเหมือง 5 แห่งบน
เกาะกาลิมนั ตัน ได้ แก่ อินโดมินโค ทรูบาอินโด บาริ นโต คิตาดิน-เอ็มบาลุต และโจ-ร่ง

ในปี 2560 ITM ได้ ดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี ้

จัดเวิร์คชอปสาหรั บครู สาขาวิชาประถมศึกษาภายใต้ แนวคิด “วิธีอนุรักษ์ โลกในขัน้ ตอนเดียว” ที่ชุมชนรอบ
เหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลุต และ แนวคิด “การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการตามบุคลิกลักษณะ” ที่ชุมชนรอบเหมืองอิน
โดมินโค และ เหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลุต โดยกิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมภายใต้ โครงการ Volunteer Action ที่มีครู
อาสาสมัครจานวน 301 คนจากโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจานวน 89 โรงเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรม


การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน บริ ษัทฯ สร้ างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน อาคารเรี ยนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สะพานสาหรับสัญจรจากหมู่บ้านไปพื ้นที่ทาการเกษตร ปรับปรุ งถนนและสะพานในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยให้ คนในชุมชนสัญจรได้ สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการขุดลอกคู คลอง

 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสร้ างรายได้ บริ ษัทฯ จัดอบรมด้ านการพัฒนาอาชีพ ได้ แก่ การการอบรมเรื่ องการ
ขับรถยนต์ การอบรมเรื่ องทักษะช่างเชื่อมโลหะ การจัดศึกษาดูงานเรื่ องการปลูกโกโก้ และการเกษตรผสมผสาน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มอาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้ างรายได้ ในทุกหมูบ่ ้ านที่ได้ ดาเนินงาน เช่น การเลี ้ยงไก่เนื ้อ
การเลี ้ยงปลา การเลี ้ยงวัว การเลี ้ยงแพะ การปลูกผัก การทาสวนปาล์ม สวนยางพารา สวนไม้ ผล สวนโกโก้ การทา
นาข้ าว การเพาะเห็ด การแปรรู ปอาหาร งานหัตถกรรม การตัดเย็บเสื ้อผ้ า การให้ ความช่วยเหลือด้ านการบริ หาร
จัดการแก่ร้านขายของชาในชุมชน เป็ นต้ น
 การพัฒนาด้ านการศึกษา บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาด้ านการศึกษา เพราะเป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่จะทาให้
ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน ซึง่ ในปี นี ้ได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
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-

มอบทุนการศึกษาให้ นกั เรี ยนและนักศึกษาตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า
200 ทุน

-

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้ เยาวชนในหมู่บ้านที่ศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล และสาขาศึกษาศาสตร์
พร้ อมเชิญชวนให้ กลับมาทางานในชุมชนเมื่อจบการศึกษา เพื่อเป็ นกาลังหลักในการพัฒนาด้ านสุขภาพ
อนามัย และการศึกษาของชุมชนในอนาคต

-

มอบทุนสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ตู้ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน รวมถึงหนังสือให้
โรงเรี ยนต่าง ๆ

-

จัดการศึกษานอกโรงเรี ยนให้ ประชาชน 4 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาสให้ ได้ รับการศึกษา
สูงขึ ้นจนกระทัง่ สามารถประกอบอาชีพได้

-

การจัดอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ กบั ครู นักเรี ยน และผู้นาชุมชน

 การพัฒนาด้ านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน บริ ษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน
ให้ ครอบคลุมตังแต่
้ เด็กแรกเกิดจนถึงกลุม่ ผู้สงู อายุอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
-

จัดอบรมด้ านอนามัยสาหรับแม่และเด็ก ตรวจสุขภาพให้ ผ้ หู ญิงตังแต่
้ หลังแต่งงาน ช่วงตังครรภ์
้
จนกระทัง่
คลอด พร้ อมทังสนั
้ บสนุนอาหารเสริ มให้ กบั ทังแม่
้ ตงแต่
ั ้ ช่วงตังครรภ์
้
และเด็กก่อนวัยเรี ยน

-

จัด หน่ว ยแพทย์ เ คลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้ กับนักเรี ยนในโรงเรี ย น และผู้สูง อายุ พร้ อมจัดกิ จกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะ และแก้ ปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรี ยน

-

จัดอบรมและรณรงค์เรื่ องการต่อต้ านยาเสพติดให้ กบั นักเรี ยน

-

จัดหาน ้าดื่มสะอาดให้ กบั ชุมชน

 การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม บริ ษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม เช่น การจัดตังธนาคาร
้
ขยะประจาหมูบ่ ้ าน การฟื น้ ฟูป่าชายเลน และการรี ไซเคิลใยมะพร้ าวเพื่อผลิตเป็ นเชือกและตาข่ายจาหน่ายทาให้ ลด
ขยะจากกาบมะพร้ าวได้ เป็ นจานวนมาก รวมไปถึงโครงการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีเป้าหมายใน
การวิจยั พันธุ์พืชพื ้นเมืองที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ก่อนการทาเหมืองถ่านหิน เพื่อเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์สาหรับนาไปเพาะปลูก
ในพื ้นที่หลังสัมปทานการทาเหมืองสิ ้นสุดลง โดยโครงการดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งภายใต้ โครงการฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ
• การส่ งเสริ มความสัมพันธ์ กับชุมชน บริ ษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมด้ านการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะ
ของชนเผ่าดยัค และสนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนาในชุมชนรอบเหมือง พร้ อมทังช่
้ วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ เช่น
ไฟไหม้ หรื อน ้าท่วม เป็ นต้ น
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2560 Banpu Investment (China) Co.Ltd (BIC) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบ้ านปูฯ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ยังคงสนับสนุนกิจกรรมด้ านการพัฒนาสังคม และชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับเหมืองถ่านหินอย่างต่อเนื่อง โดย
มุง่ เน้ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชนในท้ องถิ่น เพื่อตอบแทนการสนับสนุนในด้ านการพัฒนาธุรกิจที่ได้ รับจากชาวบ้ าน
และชุมชนเสมอมา ด้ วยการบริ จาคเฟอร์ นิเจอร์ สานักงานและอุปกรณ์ สานักงาน คิดเป็ นมูลค่า 299,953 หยวน เพื่อ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมในที่ทางานของรัฐบาลท้ องถิ่น ในเมือง 4 แห่ง ที่อยู่ใกล้ เหมืองเกาเหอ ซึ่งเมืองเหล่านี ้เป็ นที่ตงั ้
ของสิ่งก่อสร้ างพื ้นฐานในการดาเนินธุรกิจ เช่น รางรถไฟ สถานีขนส่งสินค้ า ปล่องระบายอากาศ และบ่อกักเก็บแร่ เป็ น
ต้ น
ประเทศมองโกเลีย
ในปี 2560 บริ ษัท Hunnu Coal Pty Ltd ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบ้ านปูฯ ที่ตงั ้ อยู่ในประเทศมองโกเลียดาเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี ้
• จัด กิจ กรรม “ปลูก ต้ น ไม้ เ พื่อ อนุรัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม” ซึ่ง เป็ น ส่ว นหนึ่ง ของโครงการความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมของ
บริ ษัทฯและเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของประธานาธิ บดีมองโกเลีย โดยกิ จกรรมในปี นีไ้ ด้ รับความร่ วมมือจาก
Junior Chamber International (JCI) ของมองโกเลีย ซึ่ง เป็ น องค์ ก รพัฒ นาเอกชนไม่แ สวงผลกาไร ภายใต้
แนวคิด “Urban Solution & Waste” ที่นา เสนอโดย สานัก งานผู้ ว่า การเขต Khan-Uul ร่ ว มกัน ปลูก ต้ น ไม้ 6
สายพันธุ์ จานวน 450 ต้ นภายในรั ว้ โรงเรี ยน 60th Secondary School ในเขต Khan-Uul
• มอบทุน การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาเยาวชนและการศึก ษาในชุม ชนที่บ ริ ษัท ฯได้ เ ข้ า ไปดาเนิน ธุร กิจ ซึ่ง ปี ก ารศึก ษา
2560-2561 มีน ัก เรี ย นที่ไ ด้ รั บ ทุน ทัง้ สิ ้น 20 คน โดย 15 คน มาจาก Bayan-Ovoo soum (TU mine) และอีก
5 คน มาจาก Tugrug soum (AN project) นัก เรี ย นแต่ล ะคนจะได้ รับ เงิ น ทุน จานวน 900,000-1,000,000 ทู
กริ ก (ประมาณ 360-400เหรี ยญสหรั ฐ ) เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน
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แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตังแต่
้ ปี 2553 และให้
ความร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี ้แจงหรื ออบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2556 นาเสนอการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัท
หน่วยงาน Risk Management ได้ เพิ่มการประเมินความเสีย่ งของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน
ในการวางแผนงานประจาปี และจัดเตรี ยมแนวทางป้องกันหรื อแก้ ไข โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี 2557 มีการติดตาม ทบทวนความ
เสีย่ งดังกล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้ เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนและ
กระตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริ ตต่อองค์กรและผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้ องเรี ยนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริ ตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
นาเสนอผู้บริ หารระดับสูงพิจารณาต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตั ิที่มีอยูแ่ ล้ วในองค์กรเพือ่ ความชัดเจนและรองรับนโยบายการต่อต้ าน
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti Corruption Policy) เสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา
และอนุมตั ินโยบายฯ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมตั ิให้ มีนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และบริ ษัทฯ จัดทาเอกสารแนว
ปฏิบตั ิที่รองรับพร้ อมกับแบบสารวจเพื่อการประเมินตนเอง นาเข้ าสูก่ ระบวนการรับรองของ CAC และได้ การขึ ้น
ทะเบียนรับรองเป็ นบริษัทที่เป็ นต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ แนวปฏิบตั ิตามนโยบายตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันเรื่ องการรับ-การให้
ของขวัญ การเลี ้ยง หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึง่ ถือ
เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดี
เพื่อสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้ บรรลุตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการและผู้บริ หารกากับ
ดูแลกิ จการโดยยึด หลักบรรษั ท ภิบาลและความโปร่ งใส มีการกาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่มีการถ่วงดุล อย่า ง
เหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิงานสาคัญที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมในที่เพียงพอ มีระบบสือ่ สารและการจัดการข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้ อมทังมี
้
ระบบการติดตามผลการดาเนินงานที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ทังนี
้ ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กากับ ดูแ ลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิ บัติ งานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริ ษัท เชื่อมัน่ ได้ ว่าบริ ษัทฯ มีการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใสใน
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการสอบทานให้ รายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ มีความถูกต้ องและ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ ที่กาหนด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด เป็ นไปตามกรอบของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทังมี
้ การบริ หารความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทังในระดั
้
บภาพรวม
ขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม มัน่ ใจได้ ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการควบคุม
ภายในทัง้ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ องค์ กรมีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เพื่อให้
สามารถดาเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา ที่
ชัดเจน มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับเพื่อให้ การบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญเพื่อให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกาหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บัติงานสาคัญต่างๆ ที่เหมาะสม พร้ อมทัง้ มีการปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องกับ สภาวะแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปทังภายในและภายนอกอย่
้
างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้ นการสรรหาและบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร (Banpu Spirit) มีระบบการให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเชื่อมโยงกับผลสาเร็ จของงาน
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รวมทังให้
้ ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลากร ทังความรู
้
้ เฉพาะทาง ความรู้ ด้ านธุรกิจ และ Soft
Skill เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ คลากรมีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผนพัฒนาตาม
Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวัตถุป ระสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทังมี
้ การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
แผนสืบทอดงานของผู้บริ หาร และการหมุนเปลีย่ นตาแหน่งงานต่างๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญและมุง่ มัน่ ดาเนิน
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ต (Whistleblower)
ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองสถานะเป็ นบริ ษัทแนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุรับรองสถานะ
ต่อไปอีก 3 ปี
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสีย่ งและการเตรี ยมความพร้ อมต่อสถานการณ์ภายใต้ การเปลีย่ นแปลง
จากปั จจัยทังภายในและภายนอกที
้
่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร
โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง พร้ อมทังก
้ ากับดูแลและ
ติดตามการบริ หารความเสีย่ งสาคัญในภาพรวมขององค์กร ในการประเมินความเสีย่ ง ฝ่ ายบริ หารและพนักงานทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการประเมินปั จจัยและติดตามความเสีย่ งอย่างจริ งจังโดยมีการประเมินความเสีย่ งในทุกด้ าน ทังความเสี
้
ย่ งด้ านกล
ยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมความเสีย่ งที่
เกิ ดจากทัง้ ปั จจัยภายในและจากปั จจัย ภายนอก พร้ อมทัง้ ประเมิน โอกาสความเป็ นไปได้ ของผลกระทบและขนาดของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น มี โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่ในการติ ดตามความคืบหน้ าของมาตรการและแผน
บรรเทาความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องพร้ อมทังรายงานสถานการณ์
้
บริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สามารถตอบสนองต่อ
ความซับซ้ อนและการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยได้ กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
และคู่มือปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการบริ หารติดตามและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจนเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึง่ กันและกันได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ มีการกระจายอานาจการบริ หารและกาหนดอานาจอนุมตั ิที่ชัดเจน มีดัชนี ชีว้ ดั ผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริ ษัทฯ มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไม่ให้ ถกู นาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทังมี
้
ระบบการควบคุมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการทารายการ
เกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ให้ พิจารณารายการเสมือน
เป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 สานักงานตรวจสอบภายในได้ จัดสัมมนาแบ่งปั นความรู้ ด้ านการควบคุมภายในแก่
ผู้บริ หารและพนักงานที่สานักงานใหญ่ บริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และกิจการร่วมค้ าในประเทศลาว
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพและปลอดภัย สอดคล้ องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ได้ ดาเนินการตามแผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Plan ให้ สอดคล้ อง
กับ Digital Technology และความต้ องการของธุรกิจ โดยควบคุมการได้ มา การพัฒนา และการนาไปใช้ ตามกระบวนการ IT
Service Delivery Model โดยมี ค ณะกรรมการ Architecture Review Board และหน่ ว ยงาน Enterprise Architecture
ภายใต้ IT ทาหน้ าที่กากับดูแลสถาปั ตยกรรมทางธุรกิ จและเทคโนโลยีสาหรั บทัง้ กลุ่มบริ ษัท เพื่อความโปร่ งใส ยืดหยุ่น
ตอบสนองต่อ แผนกลยุทธ์ ท างธุร กิ จ Smarter & Greener นอกจากนี ม้ ุ่งเน้ น ให้ เกิ ดการสื่อ สารข้ อ มูลสาคัญ ๆ ผ่า นทาง
Website และระบบเชื่อมโยงการทางานของกิจการในแต่ละประเทศ Google collaboration platform (Email, Site, Drive,
Sheet, Form, Hangout, etc.) และระบบ Electronic Document Management System เพื่อใช้ ในการติดต่อและรับส่งข้ อมูล
ข่าวสารสาคัญทัง้ จากภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็ วและทันสมัย มีการควบคุมความปลอดภัยโดยการ
กาหนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลในระบบต่างๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้ าที่และการใช้ งาน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีช่องทางในการ
สื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่ง email การประชาสัมพันธ์ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทังมี
้ การประชุม
ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประสานงานและสามารถปฏิ บัติ ง านบรรลุต ามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ การสื่ อ สารกั บ
บุคคลภายนอกองค์กร บริ ษัทฯ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ ายสื่อสารองค์กร ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลและสื่อสารให้ แก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
5. ระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานในระดับบริ หารและในระดับปฏิบตั ิการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหัวหน้ างานและผู้บริ หารของสายงาน
มีการประชุมผู้บริ หารเพื่อติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอ โดยมีสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยมุง่ เน้ นความเสีย่ งสาคัญของบริ ษัทฯ (Risk Based Audit) พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานต่างๆ และติดตามผลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าปั ญหาต่างๆ ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเหมาะสม
และทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ ายบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังนี ้
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ส่ วนที่ 1: การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง

ใช่
√

ไม่ ใช่

√

ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสือ่ สารข้ อกาหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจา
ทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการ

√

ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1

√

บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะ
√
ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น

√

แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ อง

√

ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ ได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้ างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสือ่ สาร
และการติดตาม

√
√

√

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณา
√

ไม่ ใช่

ถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น แบ่งแยกหน้ าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าคัญ ซึง่ ทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจ

√

หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้ อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

√

คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
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4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสม่าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสือ่ สารกระบวนการ
เหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
√

ไม่ ใช่

√

√
√
√

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสือ่ สารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
√
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่

√

เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะ
้
ยาวของบริ ษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้ สามารถ

√

เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่

√

ของบุคลากรแต่ละคน
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ส่ วนที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
√
โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของ
บริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงาน
√
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง
√
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสือ่ สารนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง
√
ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษัทระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย่ ง

√

7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้
(acceptance) การลดความเสีย่ ง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (avoidance) หรื อการร่วมรับ
ความเสีย่ ง (sharing)

√

ไม่ ใช่

√

√

√
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8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบ
ควบคุมภายใน (management override of internal control) การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานทีส่ าคัญ
การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมาย
ที่กาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ่ จูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ ว
ด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป้
ั ้ าหมายยอดขายของบริษัทไว้ สงู
เกินความเป็ นจริง จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
มาตรการที่บริ ษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี่ าหนดไว้

√

ไม่ ใช่

√

√
√

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอ
แล้ ว

√

ไม่ ใช่

√

√
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ส่ วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และ
การบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละ
ระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ
การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการ
ระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทบี่ ริษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทใน
ระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู มื การค ้าประกัน บริ ษัทได้ ตดิ ตามให้ มนั่ ใจ
แล้ วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการ
ชาระคืนหนี ้ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บ
กลุม่ บริ ษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

√

ไม่ ใช่

√

√
√
√
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
11.1 บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตั ิงาน
√
และการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
√
11.3 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

√

11.4 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มี
ความเหมาะสม

√

ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มกี ิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพือ่ ติดตามให้ การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
√
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิ ที่กาหนด เช่น ข้ อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์
ของบริ ษัท ไปใช้ สว่ นตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้
√
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และ
√
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังก
้ าหนดแนวทาง
√
ให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริษัทย่อยหรื อร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มี
เงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษทั ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หาร
√
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนาไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
√
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
√
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ส่ วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
13.1 บริ ษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
√
คุณภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
√
13.3 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ
√
ตัวอย่างข้ อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องทีเ่ สนอให้ พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือก
ต่าง ๆ
13.4 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
√
ข้ อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่
กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้ สามารถ
√
ตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีข่ องกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
√
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไี่ ด้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อ
การสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่ สารที่เหมาะสม
√
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมา่ เสมอ และ คณะกรรมการบริ ษัท
√
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น
การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
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คาถาม
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ ง
ข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย

ใช่
√

15. องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
√
การสือ่ สารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถ
√
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

ส่ วนที่ 5: ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและ
√
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้ โดยการประเมินตนเอง
√
และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษัท
√
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
√
16.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
√
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
√
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ่ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่าง
√
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
√
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่า
มีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ่ม
ดาเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อบริษัท / ประเภท
ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจ
1. บริษัท น ้าตาลมิตรผล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
1. บจ.น ้าตาลมิตรสยาม 99.99%
จากัด
ร้ อยละ 5.59 ของทุนชาระแล้ ว
(ผลิตและจาหน่ายน ้าตาล 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.น ้าตาลมิตรสยาม
และกากน ้าตาล)
3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
4. นายชูศกั ดิ์ ว่องกุศลกิจ
5. นายกล้ าณรงค์ ศรีรอต
6. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
7. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
8. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. รศ.ดร.จีรเดช อูส่ วัสดิ์
11. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
จากัด
ร้ อยละ 2.58 ของทุนชาระแล้ ว
(บริ ษัทเพื่อการลงทุน)
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
2. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
54.23%
2. ตระกูลเอื ้ออภิญญกุล 24.16%
3. บจ.ยูฟินเวส
15.23%
4. ตระกูลกันทาธรรม
3.17%
5. ตระกูลกาญจนกาเนิด 2.58%
6. ตระกูลพุทธพงษ์ ศิริพร 0.63%

1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายเมธี
เอื ้ออภิญญกุล
3. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
4. นายภากร
กันทาธรรม
5. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
6. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ

3. บริษัท ซิตี ้โฮลดิ ้ง จากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
(Holding Company)
ร้ อยละ 0.28 ของทุนชาระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
2. ตระกูลกาญจนกาเนิด
3. ตระกูลพุทธพงษ์ ศิริพร
4. ตระกูลลัทธะพานิชย์
5. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล
6. ตระกูลประดิษฐ์ แท่น

87.00%
6.00%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%

1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
3. นางอารดา
ว่องกุศลกิจ
4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
5. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ
6. นายกวิน
ว่องกุศลกิจ
7. นายอานวย
กาญจนกาเนิด

4. บริษัท รวมเกษตรกร
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
อุตสาหกรรม จากัด
ร้ อยละ 0.69 ของทุนชาระแล้ ว
(ผลิตและจาหน่ายน ้าตาล 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น ้าตาลมิตรผล
และกากน ้าตาล)
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1. บจ.น ้าตาลมิตรผล

87.56% 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
4. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
5. นางอัญชลี สุวฒ
ั นพิมพ์
6. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
7. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
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ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ ติ
เกิล บอร์ ด จากัด
(บริษัทเพื่อการลงทุน)

ลักษณะความสัมพันธ์
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.59 ของทุนชาระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
4. นายปริวฒ
ั ก์ กาญจนธนา
5. นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ

6. บริษัท ทุนมิตรสยาม 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
จากัด
ร้ อยละ 0.29 ของทุนชาระแล้ ว
(ปลูกอ้ อยและลงทุนใน 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.น ้าตาลมิตร
หลักทรัพย์)
สยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

บจ.น ้าตาลมิตรสยาม

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

7. บริษัท แปซิฟิกชูการ์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(ตัวแทนนาเข้ าส่งออกน ้าตาล)

บจ.น ้าตาลมิตรผล

99.99% 1. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
2. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
3. นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ
4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.26 ของทุนชาระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น ้าตาลมิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

8. บริษัท ยูฟินเวส จากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล
(Holding Company)
ร้ อยละ 0.24 ของทุนชาระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
2. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล

100.00% 1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
2. นายเมธี
เอื ้ออภิญญกุล
3. นายองอาจ
เอื ้ออภิญญกุล
4. นายภากร
กันทาธรรม
5. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
6. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ

9. บริษัท มิตรผล ไบโอ- 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
เพาเวอร์ (ภูเวียง)
ร้ อยละ 0.24 ของทุนชาระแล้ ว
จากัด
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
(ผลิตและจาหน่าย
อุตสาหกรรม
น ้าตาลและกากน ้าตาล) 3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 51.04% 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
4. นายชาญชัย ชีวะเกตุ
5. นายศิรศักดิ์ ทาทอง
6. นายประวิทย์ ประกฤตศรี
7. นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
8. นางสาวธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
9. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ
10.นายอาณัติ ปั ญญา

10. บริษัท น ้าตาล
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
มิตรกาฬสินธุ์ จากัด
ร้ อยละ 0.19 ของทุนชาระแล้ ว
(ผลิตและจาหน่าย
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
น ้าตาลและกากน ้าตาล)
อุตสาหกรรม
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
4. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
5. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
6. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
7. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
8. นางอัญชลี สุวฒ
ั นพิมพ์
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

* บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รวมทังนโยบายการก
้
าหนดราคาซื ้อขาย
และอัตราดอกเบี ้ยทีใ่ ช้ โดยที่บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แสดงอยูใ่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 31
o รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
1. บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ดังนี ้
 ปี 2560 มีต้นทุนจากการรับบริ การ จานวน 4,449,444.68 เหรี ยญสหรัฐ
 มีเงินปันผลรับ จานวน 57,999,963.75 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินปั นผลค้ างรับ จานวน 178,444,739.85
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 5,244.79 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 3,045.69 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเจ้ าหนี ้การค้ า จานวน 261,800 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ดอกเบี ้ยจ่าย จานวน 338.34 เหรี ยญสหรัฐ

2. BP Overseas Development
Company Limited

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัท BP Overseas Development Company
Limited ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรู ปของ
สัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม
ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ จู านวน 1,844,035,448.75 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 69,119,868.36 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 297,624,262.73 เหรี ยญสหรัฐ

3. บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังนี ้
 ปี 2560 มีรายได้ คา่ Management fee จานวน 3,432,016.14 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 เงินปั นผลรับ จานวน 38,794,935.15 เหรี ยญสหรัฐ

4. Banpu Singapore Pte. Ltd.

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ คา่ Management fee จานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 10,000 เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

5. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 30,266.34 เหรี ยญสหรัฐ
6. BMS Coal Sales Pte. Ltd.

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 ค่าใช้ จ่าย Management fee จานวน 5,543,387.49 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 1,741,090.25 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 97.28 เหรี ยญสหรัฐ

7. บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้ อยละ 0.5
ต่อปี ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ จู านวน 47,428,314.40 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ปี 2560 ยอดดอกเบี ้ยรับ จานวน 547,061.57 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 166,469.99 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 357.90 เหรี ยญสหรัฐ

8. PT. Indominco Mandiri

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี ้









ปี 2560 รายได้ คา่ Management fee จานวน 13,397,649.53 เหรี ยญสหรัฐ
ซื ้อสินค้ า จานวน 62,838,202.98 เหรี ยญสหรัฐ
ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 3,660,566.14 เหรี ยญสหรัฐ
ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 3,068.82 เหรี ยญสหรัฐ
ยอดเจ้ าหนี ้การค้ า จานวน 3,559,600.00 เหรี ยญสหรัฐ
ยอดเงินทดรองรับ จานวน 5,660.15 เหรี ยญสหรัฐ
ปี 2560 กาไรจากการขายทรัพย์สินถาวร จานวน 1,034,995.83 เหรี ยญสหรัฐ
ปี 2560 กาไรจากการขายอะไหล่และอุปกรณ์ จานวน 29,873.89 เหรี ยญ
สหรัฐ

9. PT. Jorong Barutama Greston

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ คา่ Management fee จานวน 432,847.32 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 128,725.99 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 1,702.03 เหรี ยญสหรัฐ

10. PT. Kitadin

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ คา่ Management fee จานวน 161,868.51 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 83,323.45 เหรี ยญสหรั
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 217.86 เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

11. PT. Trubaindo Coal Mining

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ คา่ Management fee จานวน 6,787,531.73 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 2,454,973.21 เหรี ยญสหรัฐ

12. PT. Bharinto Ekatama

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ ค่า Management fee จานวน 1,899,684.66 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 896,249.02 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 13,059.12 เหรี ยญสหรัฐ

13. PT. Indo Tambangraya Megah

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 10,808.74 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 422.78 เหรี ยญสหรัฐ

14. Banpu Investment (China) Ltd.

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 ค่า Management fee จานวน 909,680.90 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินทดรองรับจานวน 98,860.95 เหรี ยญสหรัฐ

15. Banpu Australia Co.Pty Ltd.

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่ายจานวน 16,637.84 เหรี ยญสหรัฐ

16. Centennial Coal Co.Pty Ltd.

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Centennial Coal Co.Pty Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ Management fee จานวน 7,031,955.65 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี ้อื่น จานวน 2,065,943.94 เหรี ยญสหรัฐ

17. บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ดังนี ้
 เงินกู้ยืมจาก บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้
เงิน โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2560 มี
ยอดเงินกู้ยืมจานวน 4,283,847.45 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จานวน 5,093.67 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ยอดดอกเบี ้ยจ่าย จานวน 57,364.07 เหรี ยญสหรัฐ

18. บริ ษัท บีโอจี จากัด

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บีโอจี จากัด ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บีโอจี จากัด ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคานวณ
อัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย บวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี ณ 31
ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ ูยืมจานวน 481,502,675.83 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 9,968,241.83 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ยอดดอกเบี ้ยรับ จานวน 7,608,927.50 เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
19. Asian American Coal Inc.

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท Asian American Coal Inc. ดังนี ้
 ปี 2560 ยอดดอกเบี ้ยรับ จานวน 57,094.21 เหรี ยญสหรัฐ

20. บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส
จากัด

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส จากัด
ดังนี ้
 ปี 2560 ยอดดอกเบี ้ยรับ จานวน 240,688.23 เหรี ยญสหรัฐ

21. Hongsa power Co., Ltd.

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Hongsa power Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 ยอดลูกหนี ้ จานวน 227,919.37 เหรี ยญสหรัฐ

22 Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd ดังนี ้
 ปี 2560 เงินทดรองจ่าย จานวน 2,538.92 เหรี ยญสหรัฐ

23. บริ ษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์
จากัด

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ . บริ ษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จากัดดังนี ้

24. บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)ดังนี ้
 ปี 2560 เงินปั นผลรับ จานวน 53,159.30 เหรี ยญสหรัฐ

 ปี 2560 เงินปั นผลรับ จานวน 121,113.34 เหรี ยญสหรัฐ

2. บริษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

1. บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
ดังนี ้
 เงินกู้ยืมจากบริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดย
คานวณอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงิน
กู้ยืมจานวน 1,744,138.01 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จานวน 2,154.41 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ดอกเบี ้ยจ่าย จานวน 29,673.02 เหรี ยญสหรัฐ

2. Banpu Australia Co.Pty Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty
Ltd ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Australia Co.Pty Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย
ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 6,236,596.91 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 1,293,747.56 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 247,972.49 เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

3. Banpu Singapore Pte., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte.,
Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 27,383,223.94 เหรี ยญ
สหรัฐ

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

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals
(Singapore) Pte., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 มีเงินปั นผลรับ จานวน 2,900,000 เหรี ยญสหรัฐ

5. Banpu Coal Investment Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal Investment
Co., Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินปั นผลค้ างรับ จานวน 99,303,748.33
เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีเงินปั นผลรับ จานวน 55,100,000 เหรี ยญสหรัฐ

6. PT. Indominco Mandiri

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri
ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเจ้ าหนี ้การค้ า จานวน 3,871,450 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 10,610.91 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ซื ้อสินค้ า จานวน 61,317,308.16 เหรี ยญสหรัฐ


8. PT. Jorong Barutama Greston

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama
Greston ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เจ้ าหนี ้การค้ า จานวน 2,873,089.44 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินทดรองจ่าย จานวน 1,568.45 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ซื ้อสินค้ า จานวน 9,632,168.66 เหรี ยญสหรัฐ

9. Banpu Investment (China) Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China)
Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 มีต้นทุนการรับบริ การ จานวน 264,825.44 เหรี ยญสหรัฐ

3. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. PT. Indo Tambangraya Megah

รายการระหว่ างกัน
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indo
Tambangraya Megah ดังนี ้
 ปี 2560 มีเงินปั นผลรับ จานวน 133,613,543.89 เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2. Banpu Singapore Pte. Ltd.

รายการระหว่ างกัน
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม
2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 85,364,620.21 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 2,734,987.61 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 17,269,992.37 เหรี ยญสหรัฐ

3. Hunnu Resources LLC

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Hunnu
Resources LLC ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม
2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 62,049,762.31 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 2,372,682.34 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 11,894,469.39 เหรี ยญสหรัฐ

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd.

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal
Investment Co., Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินปั นผลค้ างจ่าย จานวน 98,994,754 เหรี ยญ
สหรัฐ
 เงินปันผลจ่าย จานวน 55,100,000 เหรี ยญสหรัฐ

5. Banpu Investment (China) Ltd.

6. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Investment (China) Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 มีต้นทุนการรับบริ การ จานวน 282,891.30 เหรี ยญสหรัฐ
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
(Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 6,203.53 เหรี ยญสหรัฐ
 ซื ้อสินค่า จานวน 10,263,295.86 เหรี ยญสหรัฐ

4. BP Overseas Development Company Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

1. Asian American Coal Inc.

BP Overseas Development Company Limited ทารายการระหว่างกันกับ Asian
American Coal Inc. ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม
2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 1,866,031,392.40 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 70,975,201.12 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 275,210,360.28 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินปั นผลค้ างรับ จานวน 40,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
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6. บริษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. Banpu North America Corporation

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu North
America Corporation ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี ้อื่น จานวน 1,598,554 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 รายได้ อื่น จานวน 1,598,554 เหรี ยญสหรัฐ

6. Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.

รายการระหว่ างกัน
Banpu Singapore Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd.
ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม
2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 350,000 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 16,134.01 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ดอกเบี ้ยรับ จานวน 10,975.69 เหรี ยญสหรัฐ

7. บริษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วิสเซส จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์
โฮลดิ ้งส์ จากัด

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

3. Aura Land Development Pte. Ltd.

รายการระหว่ างกัน
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วสิ เซส จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์ จากัด ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืม จานวน 2,264,319.53 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จานวน 1,650.16 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยจ่าย จานวน 1,650.16 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 144,307.42 เหรี ยญสหรัฐ
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วสิ เซส จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด ในรู ป
ของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมา
ถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 2,325,517.35
เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 108,076.62 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 8,110.11 เหรี ยญสหรัฐ
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วสิ เซส จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
Aura Land Development Pte. Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินทดรองจ่าย จานวน 6,631.80 เหรี ยญสหรัฐ
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8. บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia
Co. Pty Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ Management fee จานวน 67,275.94 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอด Management fee ค้ างรับ จานวน 49,991.39
เหรี ยญสหรัฐ

2. บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู จากัด
(มหาชน) ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ Management fee จานวน 3,457,528.41 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินทดรองรับ จานวน 98,861.26 เหรี ยญสหรัฐ

3. Asian American Coal Inc.

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ Asian American
Coal Inc. ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ Management fee จานวน 2,005,311.05 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินทดรองรับ จานวน 13,203.87 เหรี ยญสหรัฐ

4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ Management fee จานวน 539,256.93 เหรี ยญสหรัฐ

5. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 495.53 เหรี ยญสหรัฐ
6. บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด | BMC

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มิน
เนอรัล จากัด ดังนี ้
 ปี 2560 รายได้ Management fee จานวน 264,716.91 เหรี ยญสหรัฐ
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10. บริษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. Banpu Energy Services Japan Co.,
Ltd.

รายการระหว่ างกัน
1. บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ดังนี ้


2. Aura Land Development Pte. Ltd.



เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ในรู ปของสัญญา
เงินให้ ก้ ยู ืม โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ
31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 1,750,147.64 เหรี ยญสหรัฐ
ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 70,268.45 เหรี ยญสหรัฐ



ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 102,397.03 เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
Aura Land Development Pte. Ltd.. ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Aura Land Development Pte. Ltd.ในรู ปของสัญญาเงินให้
กู้ยืม โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ 31
ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 82,527.90 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 9,392.41 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินทอรองจ่าย จานวน 6,984.47 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีรายได้ ดอกเบี ้ยรับ จานวน 3,475.52 เหรี ยญสหรัฐ

3. บริ ษัท บีพีพีอาร์ จากัด

บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท บีพีพีอาร์ จากัด ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บีพีพีอาร์ จากัด ในรู ปของสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม
2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 6,884.76 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 364.63 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีรายได้ ดอกเบี ้ยรับ จานวน 280.67 เหรี ยญสหรัฐ

4. BPPR Japan Co., Ltd.

บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
BPPR Japan Co., Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินทอรองจ่าย จานวน 2,667.34 เหรี ยญสหรัฐ

5. Hokkaido Solar Estate

บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
Hokkaido Solar Estate ดังนี ้
 เงินกู้ยืม จานวน 1,248,881.45 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย จานวน 732.22 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีรายได้ ดอกเบี ้ยจ่าย จานวน 735.30 เหรี ยญสหรัฐ
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11. บริษัท บีโอจี จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. Banpu North America Corporation

รายการระหว่ างกัน
บ้ านปู บีโอจี จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation
ดังนี ้
 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu North America Corporation ในรู ปของสัญญาเงินให้
กู้ยืม โดยคานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย
ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จานวน 480,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 มีดอกเบี ้ยรับ จานวน 7,582,132.76 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ดอกเบี ้ยค้ างรับ จานวน 9,872,229.94 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 รายได้ อื่น จานวน 4,637,297 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี ้อื่น จานวน 4,637,297 เหรี ยญสหรัฐ

12. Banpu Coal Investment Company Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

รายการระหว่ างกัน

1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. Banpu Coal Investment Company Limited ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Minerals (Singapore) Pte. Ltd.ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2560 เงินปั นผลค้ างรับ จานวน 98,994,754.00 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 เงินปั นผลรับ จานวน 55,100,000.00 เหรี ยญสหรัฐ

13. Centennial Coal Co., Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.

รายการระหว่ างกัน
Centennial Coal Co., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai) Trading
Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2560 ซื ้อสินค้ า จานวน 10,263,295.86 เหรี ยญสหรัฐ

14. บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ ส์ จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอ็นเนอร์ ยี จากัด

รายการระหว่ างกัน

บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์ จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอ็นเนอร์ ยี จากัด ดังนี ้
 ปี 2560 กาไรจากการขายเงินลงทุน จานวน 911,098.09 เหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2560 ดอกเบี ้ยรับ จานวน 169,404.23 เหรี ยญสหรัฐ
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรื อมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการเข้ าทาสัญญานันๆ
้
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรื อมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ อง
บุคคลภายนอก และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ ต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให้ มีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรื อพนักงานทีม่ ีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
12.3 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
- ไม่มี –
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
1. สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวมและ
ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน
โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้ วย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของเฉพาะกิจการสาหรั บปี สิน้ สุด
วันเดียวกัน

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีได้ กล่าวไว้ ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระจากกลุม่ กิจการและบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่เี น้ น
ผู้สอบบัญชีขอให้ ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 32.5 คดีฟ้องร้ อง ก) ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้ องโดยโจทก์ซงึ่ เคย
เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) ได้ ยื่นฟ้องบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คดีนี ้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาและในทางกฎหมายถือว่า
ยังไม่สิ ้นสุด อย่างไรก็ ตาม ศาลแพ่งได้ มีหมายนัดมายังบริ ษั ทและบริ ษัทย่อยให้ ไปฟั งคาพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6
มีนาคม 2561 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี ้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ทังนี
้ ้
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
อ้ างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 เรื่ องประมาณการ ผู้สอบบัญ ชี ของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลี ยเป็ น
การด้ อยค่าของค่าความนิยม และข้ อ 17 เรื่ องค่าความนิยม ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่ อ งนี ้ ผู้สอบบัญ ชี ทาความเข้ าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ ได้ รับเอกสารการ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 กลุ่ ม กิ จ การมี ค่ า ความนิ ย ม ตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับการทดสอบการด้ อย
จานวน 524 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของมูลค่า ค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
รวมของสินทรั พย์ ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมเกิ ด ประเทศออสเตรเลีย
จากการซื อ้ ธุ ร กิ จ เหมื อ งและโรงไฟฟ้ า ในต่า งประเทศ ค่า
ความนิยมจานวน 467 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากการซื ้อธุรกิจ ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าวทดสอบการด้ อยค่า
เหมื องถ่านหินในประเทศออสเตรเลี ย และส่วนที่เหลื อ 57 ของค่าความนิยมที่ผ้ บู ริ หารจัดทาขึ ้น ดังนี ้
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เกิ ด จากการซื อ้ ธุ ร กิ จ เหมื อ งถ่ า นหิน ใน  ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้
ประเทศอินโดนีเซียและมองโกเลี ย และธุ รกิจผลิตไฟฟ้าใน
เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ รวมถึงประเมินการควบคุม ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริ หารไม่ได้ บนั ทึกค่าเผื่อการด้ อย
กระบวนการทดสอบการด้ อยค่าของกลุ่มกิจการ
ค่าสาหรับสินทรัพย์ดงั กล่าวในระหว่างปี 2560

หารื อกั บ ผู้ บริ หารเพื่ อ ท าความเข้ าใจข้ อสมมติ ฐ านที่
ผู้ บริ ห ารทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่า ความนิ ย มทุก ปี การ
ทดสอบการด้ อยค่านัน้ จัดท าในระดับของหน่ วยสิ นทรั พย์ ที่
ก่อให้ เกิดเงินสด และคานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ด้ วยวิธีมลู ค่าจากการใช้ ซงึ่ การคานวณมูลค่าจากการใช้ ต้อง
อาศัยดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริ หารในการประมาณการผล
การดาเนินงานในอนาคตและ ประมาณการกระแสเงินสด
รวมถึงการใช้ อตั ราการคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแส
เงินสด ข้ อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าจาก
การใช้ ประกอบด้ วย แนวโน้ มของราคาถ่านหินในตลาดโลก
ประมาณการปริ มาณถ่านหินสารอง แผนการผลิต โครงสร้ าง
ต้ นทุน อัตราการเติบโต และอัต ราคิดลดที่ใช้ ในการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสด

ผู้บริ หารใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่า และประเมินขันตอน
้
ในการทดสอบการด้ อยค่ารวมถึงข้ อสมมติฐานที่ใช้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าผู้บริ หารใช้ ขนตอนและข้
ั้
อสมมติฐานดังกล่าวอย่าง
สอดคล้ องกันในกลุ่มกิจการ
สอบถามผู้บริ ห ารในเชิง ทดสอบเกี่ ย วกับ ข้ อ สมมติ ฐ านที่
สาคัญที่ผ้ บู ริ หารใช้ ในการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยม
โดยเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
การอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ แผนการผลิ ต
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน และอัตราการคิดลด รวมทัง้ การ
เปรี ยบเทียบข้ อสมมติฐานที่สาคัญกับประมาณการราคาขาย
ของถ่ า นหิน และประมาณการอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่า งประเทศจากแหล่ ง ข้ อ มูล ภายนอก และแผนการท า
เหมืองและแผนธุรกิจที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
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ผู้สอบบัญชี ให้ ความสนใจในเรื่ องมูลค่าของค่าความนิยมที่
เกิดขึ ้นจากการซื ้อธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
เนื่ อ งจากความมี ส าระส าคัญ ของตัว เลขและการก าหนด
ประมาณการของมูลค่าจากการใช้ ที่ต้องอาศัยข้ อสมมติฐาน
ในการค านวณเป็ นจ านวนมาก อี ก ทั ง้ การก าหนดข้ อ
สมมติฐานดังกล่าวขึ ้นอยู่ กับดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริ หาร
ในการประเมินความเป็ นไปได้ ของแผนธุรกิจในอนาคต







วิธีการตรวจสอบ
ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการทาเหมืองและแผน
ธุรกิจ โดยเปรี ยบเทียบแผนของปี 2560 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
จริ ง
ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรี ยบเทียบกับ
ข้ อ มูล ของบริ ษั ท ที่ อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมเดีย วกัน ที่ ส ามารถ
อ้ างอิงได้ จากข้ อมูลที่เปิ ดเผยโดยทัว่ ไปเพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตรา
คิดลดที่ผ้ บู ริ หารใช้ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
ทดสอบการวิเ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของข้ อ สมมติฐ านที่
สาคัญ เพื่ อ ประเมินหาปั จจัยที่มีผลต่อ การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและผลกระทบที่เป็ นไปได้ จากการเปลี่ยนแปลงของ
ข้ อสมมติฐาน

ผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อสังเกตที่กระทบต่อผลของการทดสอบการด้ อย
ค่ าของผู้ บริ ห ารจากการปฏิ บัติ ง านของผู้ สอบบัญ ชี โ ดยข้ อ
สมมติฐานสาคัญที่ผ้ บู ริ หารใช้ อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ความไม่ แ น่ นอนของสถานะภาษี แ ละมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ าจะ
ได้ รับคืนของภาษีจ่ายล่ วงหน้ า
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 PT. Indo Tambangraya Megah
Tbk (ITM) ซึ่ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่ ม กิ จ การในสาธารณรั ฐ
อิ น โดนี เ ซี ย และบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ดัง กล่ า วมี ภ าษี ที่ จ่ า ย
ล่ ว งหน้ าจ านวน 130.6 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ที่ เ กิ ด จากผลการ
ต ร ว จ ส อ บ ภ 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
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และภาษี มลู ค่าเพิ่ม สาหรับปี 2551 ถึงปี
2558 รวมถึงภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้ างส าหรั บ ปี 2560 ตามที่
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 32.5 คดีฟ้องร้ อง ค)
ซึ่งมูลค่าที่จะได้ รั บคืนของภาษี ส่ว นที่จ่ ายไว้ ล่ วงหน้ าดัง กล่ า ว
ขึ ้นอยู่กบั ผลของการพิจารณาและการตัดสินโดยหน่วยงานด้ าน
ภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อง (เช่ น กรรมาธิ การด้ านการจั ดเก็ บภาษี ข อง
สาธารณรั ฐอินโดนี เซีย (Directorate General of Taxation หรื อ
เรี ยกว่า "DGT") หรื อศาลภาษี อากร หรื อศาลฎีกา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
ขันตอนของการระงั
้
บข้ อพิพาททางภาษีของคดีภาษีแต่ละคดี)

ผู้สอบบัญ ชี ให้ ความสนใจในเรื่ อ งมูลค่าคงเหลื อ ของภาษี จ่ า ย
ล่วงหน้ าเนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนและมูลค่าคงเหลือ
ของภาษี จ่ า ยล่ ว งหน้ า ขึน้ อยู่กับ ผลของการพิจ ารณาและการ
ตัดสินโดยหน่วยงานด้ านภาษี ที่เกี่ยวข้ องและ/หรื อศาลภาษีอากร

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่ อ งนี ้ ผู้สอบบัญ ชี ทาความเข้ า ใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ ได้ รับเอกสารการ
ตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินสถานะ
ภาษีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้ า
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวดาเนินงานตามวิธีปฏิบตั ิดังต่อไปนีใ้ นการ
ประเมินมูลค่าของภาษี จ่ายล่วงหน้ าสาหรับภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย และภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษี ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างจานวน 130.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

หารื อเกี่ ย วกั บ สถานะของข้ อพิ พ าทภาษี แ ต่ ล ะคดี กั บ
ผู้บริ หารและผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษีของสานักงานผู้สอบบัญชี
ในสาธารณรั ฐอินโดนี เซีย รวมถึงการประเมินบทบัญญัติ
ภาษีที่ไม่แน่นอนและความสอดคล้ องของการจัดการในการ
คัดค้ านภาษีและการอุทธรณ์ภาษีในแต่ละกรณี

ตรวจหลักฐานการคืนเงินภาษี จ่ายล่วงหน้ า หากผู้มีอานาจใน
การจัดเก็บภาษี ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวตัดสินว่าเป็ นผลที่ดี

ตรวจการตัด จ าหน่ า ยภาษี จ่ า ยล่ ว งหน้ า หากผู้มี อ านาจ
ในการจัดเก็บภาษี ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวตัดสินว่าไม่เป็ น
ผลดี และผู้บริ หารยอมรับผลของการตรวจสอบภาษี
จากการปฏิบตั ิงานข้ างต้ น ผู้สอบบัญชีให้ ข้อสังเกตว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืนของภาษี ที่จ่ายล่วงหน้ ามีการพิจารณาตามข้ อมูลที่
มีอยู่ในปัจจุบนั ของกลุ่มกิจการ
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การซือ้ เงินลงทุนในการดาเนินงานร่ วมกัน
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมข้ อ 33.3
เรื่ อ งการซือ้ เงินลงทุนในธุร กิ จ ก๊ าซธรรมชาติ ในระหว่า งปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มกิจการได้ ลงทุนในธุร กิจ
ก๊ าซธรรมชาติโดยจ่ายชาระค่าซื ้อเงินลงทุนเป็ นจานวนเงิน
รวม 284.73 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ผู้ บริ ห ารของกลุ่ม กิ จ การ
ประเมินว่าการจ่ายซื ้อเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นการซื ้อส่วนได้
เสี ยในการด าเนิ นงานร่ วมกัน (Joint operation) ภายใต้ ค า
นิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องการร่ วมการงาน และเนื่องจากส่วนได้
เสียในการดาเนินงานร่ วมกันที่ซื ้อมาดังกล่าวมีกิจกรรมของ
การดาเนินงานซึง่ ประกอบกันขึ ้นเป็ นธุรกิจตามคานิยามของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2559)
เรื่ องการรวมธุ ร กิ จ ดัง นั น้ ผู้ บริ ห ารต้ องน าหลั ก การตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
มาถือปฏิบตั ิสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์และ
หนี ส้ ิ น ที่ ร ะบุไ ด้ ที่ ไ ด้ ม าจากการจ่ า ยซื อ้ เงิ น ลงทุน และการ
พิจารณาการปันส่วนต้ นทุนการรวมธุรกิจ

ผู้ บริ ห ารได้ ใช้ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ เ ป็ นบุ ค คลภายนอกในการ
ประเมินวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ มา
โดยมีมูลค่าเท่ากับ 307.15 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้ วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติ
จ านวน 58.32 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และปริ มาณสารองก๊ าซ
ธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ จานวน 233.28 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และ
มูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 22.42 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ซึง่ การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการปันส่วนต้ นทุนการรวมธุรกิจ

วิธีการตรวจสอบ
ผู้ส อบบัญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ม ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เป็ นผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบเรื่ องนี ้ ผู้สอบบัญชีทาความเข้ าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ ไ ด้ รับเอกสารการ
ตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวดาเนินงานตามวิธีปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้ในเพื่อให้
ได้ หลักฐานเกี่ยวกับการที่ผ้ บู ริ หารประเมินการรวมธุรกิจและวัด
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมา

อ่านสัญ ญาซือ้ ขายเพื่ อ ท าความเข้ าใจในข้ อ ก าหนดและ
เงื่ อ นไขต่าง ๆ เพื่ อ ทาความเข้ าใจในรายการที่เกิด ขึน้ กับ
ผู้บริ หาร

ประเมิ น การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บริ หารส าหรั บ การซื อ้
เงินลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติว่าเป็ นการซื ้อส่วนได้ เสียใน
การดาเนินงานร่ วมกัน ซึ่งมี กิ จกรรมของการดาเนิ น งานที่
ประกอบขึน้ เป็ นธุรกิจ และสาหรั บการปฏิบตั ิตามหลักการ
ของการรวมธุรกิจ

ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรั พย์ ที่ได้ มาและ
หนี ้สินที่รับมา ณ วันที่ซื ้อธุรกิจ รวมถึงประเมินขันตอนการ
้
กาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ รับที่จัดทาขึ ้น
โดยผู้บริ หาร

ประเมินความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์
ในอดีตของผู้เชี่ยวชาญที่ผ้ บู ริ หารใช้


ทดสอบการคานวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพื่อการ
ส ารวจและผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ แ ละปริ ม าณส ารองก๊ าซ
ธรรมชาติที่พิสจู น์ได้ รวมทังสอบถามผู
้
้ บริ หารในเชิงทดสอบ
เกี่ยวกับข้ อสมมติฐานที่สาคัญที่ผ้ บู ริ หารใช้ ในการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ประมาณการราคาก๊ าซ
ธรรมชาติ ปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ ปริ มาณ
การผลิต รายจ่ายฝ่ ายทุน และรายจ่ายดาเนินงาน รวมทัง้
การเปรี ยบเที ย บข้ อสมมติ ฐ านที่ ส าคั ญ กั บ สั ญ ญาที่
เกี่ยวข้ องและแหล่งข้ อมูลภายนอก
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ผู้ สอบบั ญ ชี ใ ห้ ความสนใจในเรื่ องมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติและปริ มาณ
สารองก๊ าซธรรมชาติ ที่พิสูจน์ ได้ ที่เกิดขึน้ จากการรวมธุร กิ จ
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลภายนอกใช้ วธิ ีคดิ ลดกระแส
เงินสดซึง่ ต้ องอาศัยข้ อสมมติฐานในการคานวณเป็ นจานวน
มาก อีกทังการก
้
าหนดข้ อสมมติฐานดังกล่าวขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจที่สาคัญของผู้บริ หารในการประเมินความเป็ น ไปได้ ของ
กระแสเงินสดในอนาคต และอัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณ
ดังกล่าว

วิธีการตรวจสอบ
จากผลการปฏิ บัติต ามวิธี ก ารดัง กล่ า วผู้ส อบบัญ ชี พ บว่ า การ
ประเมินว่าการซื ้อเงินลงทุนในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติดงั กล่าวเป็ น
การซื ้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกันภายใต้ คานิยามที่ระบุ
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
อี ก ทัง้ พบว่า ข้ อ สมมติฐ านที่ ผ้ ูบ ริ ห ารใช้ ใ นการประเมิ น มูล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรั พย์ ที่ เพื่ อการสารวจและผลิต ก๊ าซธรรมชาติ
และปริ มาณสารองก๊ าซธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ มีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่ องการรวมธุรกิจ

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ผู้สอบบัญชีคาดว่าผู้สอบบัญชีจะได้ รับ
รายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่น และผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู้ ที่ได้ รับ
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อผู้สอบบัญชีได้ อา่ นรายงานประจาปี หากผู้สอบบัญชีสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ผู้สอบบัญชีต้องสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรั บผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้ องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิจการ
และบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ การดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์ การบัญชีสาหรั บการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้ นแต่กรรมการมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุ่ม กิจการและบริ ษัท หรื อหยุด
ดาเนินงาน หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรือ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ ใช้ ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีรวมถึง








ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ระบุไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จ จริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่
กิจการและบริ ษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุม่ กิจการและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าผู้สอบ
บัญชีได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ ยวข้ องในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของผู้สอบบัญชีขึ ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุม่ กิจการและบริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดย
ถูกต้ องตามที่ควร
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ กิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ กิจการ ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้ สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ซงึ่ รวมถึง
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้ าหากผู้สอบบัญชีได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้ ให้ คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมด
ั้
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง ผู้สอบบัญชี เชื่อว่ามี
เหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผ้ สู อบบัญชีใช้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ ผ้ สู อบบัญชี ขาดความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่สื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มี
นัยสาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญ ชี ได้ อ ธิ บ ายเรื่ อ งเหล่า นีใ้ นรายงานของผู้สอบบัญ ชี เว้ น แต่กฎหมายหรื อ ข้ อ บัง คับ ไม่ให้ เปิ ด เผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ผู้สอบบัญ ชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
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2. งบการเงินรวม
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุ นเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั ้น
ลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ สุทธิ
ลูกหนี ้กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ที่คาดว่าจะได้ รับชาระภายในหนึ่งปี
เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ การเงินที่ถงึ กาหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั ้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั ้นแก่บริ ษัทอืน่
ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชีสว่ นที่หมุนเวี ยน สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่
รวมสินทรั พย์ หมุ นเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุ นเวียน
เงินให้ ก้ยู มื แก่พนักงาน
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่บริ ษัทอืน่
เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนอืน่ สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ การเงิน
ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิ ในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุ นเวียน
รวมสินทรั พย์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ร้ อยละ

683,076
6,509
320,936
599

8.31
0.08
3.90
0.01

454,944
14,055
214,178
386

6.52
0.20
3.07
0.01

396,126
52,917
185,819
209

6.05
0.81
2.84
0.00

21,859
9,466
129,089
30,703
1,731
7
7,887

0.27
0.12
1.57
0.37
0.02
0.00
0.10

40,503
471
83,750
26,102
2,363
6,651
18,690

0.58
0.01
1.20
0.37
0.03
0.10
0.27

53,909
810
136,786
22,918
5,229
-

0.82
0.01
2.09
0.35
0.08
-

47,737
152,220
1,411,819

0.58
1.85
17.17

45,022
116,252
1,023,367

0.65
1.67
14.68

55,900
115,839
1,026,462

0.85
1.77
15.66

553
218,256
18,412
1,170,426
112,244
1,870
1,778,733
125,568
10,823

0.01
2.65
0.22
14.23
1.36
0.02
21.63
1.53
0.13

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

0.01
0.35
2.64
0.33
12.78
0.69
0.03
18.41
1.55
0.01

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

0.01
2.56
0.31
9.83
0.30
0.03
18.01
1.53
0.00

776,560
1,767,883
524,120
306,229
6,811,677
8,223,496

9.44
21.50
6.37
3.72
82.83
100.00

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

10.44
26.19
7.52
4.42
85.32
100.00

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

11.43
28.80
8.01
3.51
84.34
100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”
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บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หนี ส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ส้ ินหมุ นเวียน
เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้ างจ่าย
เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่าย
หนี ้สินอนุพนั ธ์ การเงินที่ถงึ กาหนดภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถงึ กาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
หนี ้สินหมุนเวี ยนอืน่
รวมหนี ส้ ินหมุ นเวียน
หนี ส้ ินไม่ หมุ นเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบริ ษัทอืน่
เงินกู้ยมื ระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ
สารองค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ พนักงาน
หนี ้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี ้สินอนุพนั ธ์ การเงิน
หนี ้สินอืน่
รวมหนี ส้ ินไม่ หมุ นเวียน
รวมหนี ส้ ิน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

419,100
112,762
27,354
18,950
1,249
103,201
38,697
77,772
9,718
153,328
168,287
269,269
1,399,687

5.10
1.37
0.33
0.23
0.02
1.25
0.47
0.95
0.12
1.86
2.05
3.27
17.02

282,967
55,640
25,100
25,526
85,073
24,053
71,188
25,814
329,811
228,983
1,154,155

647
1,690,518
1,425,607
234,349
47,113
59,691
20,894
134,269
3,613,088
5,012,775

0.01
20.56
17.34
2.85
0.57
0.73
0.25
1.63
43.94
60.96

601
1,383,558
1,187,804
216,228
40,181
80,299
83,045
89,254
3,080,970
4,235,125

ร้ อยละ

4.06
0.80
0.36
0.37
1.22
0.34
1.02
0.37
4.73
3.28
16.55
0.01
19.84
17.03
3.10
0.58
1.15
1.19
1.28
44.18
60.74

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ร้ อยละ

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

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

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

0.01
25.74
18.01
3.44
0.62
1.78
1.65
1.22
52.47
68.48

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

หน้ า 273

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558

ร้ อยละ

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 5,165,257,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2559 หุ้นสามัญ 5,163,757,100 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

149,341

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น มูลค่าที่ชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2559 หุ้นสามัญ 4,937,170,022 หุ้น
มูลค่าที่ชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
149,961
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
443,624
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
996
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
95,976
- สารองอืน่
71,081
ยังไม่ได้ จดั สรร
1,860,685
องค์ ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ
(11,782)
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
2,610,541
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
600,180
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี ส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

3,210,721
8,223,496

149,298

100,834

1.82
5.39
0.01

143,496
417,938
156

2.06
5.99
0.00

76,461
149,800
-

1.17
2.29
-

1.17
0.86
22.63
(0.14)
31.74
7.30

93,565
36,107
1,748,310
(238,248)
2,201,324
536,620

1.34
0.52
25.07
(3.42)
31.57
7.70

79,358
53,628
1,767,948
(375,758)
1,751,437
313,729

1.21
0.82
26.98
(5.73)
26.73
4.79

39.04
100.00

2,737,944
6,973,069

39.26
100.00

2,065,166
6,552,894

31.52
100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

หน้ า 274

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2560
รายได้ รวม
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าภาคหลวง
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอืน่
ดอกเบี ้ยรับ
ขาดทุนสุทธิ จากอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
รายได้ ค่าบริ หารจัดการและอืน่ ๆ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากอัตราแลกเปลีย่ น
ดอกเบี ้ยจ่าย
ต้ นทุนทางการเงินอืน่
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี

3,051,034
2,876,638
(1,766,415)
1,110,223
(160,471)
(218,084)
(268,282)
936
5,728
(20,970)
38,900
(75,831)
(135,337)
(4,630)
204,663
476,845
(133,635)
343,210

ร้ อยละ พ.ศ. 2559
ร้ อยละ พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ของรายได้
ของรายได้
ของรายได้
100.00 2,398,889
100.00 2,579,145
100.00
94.28 2,259,208
94.18 2,476,578
96.02
(57.90) (1,511,054) (62.99) (1,672,161) (64.83)
36.39
748,154
31.19
804,417
31.19
(5.26) (180,227)
(7.51) (227,810)
(8.83)
(7.15) (160,136)
(6.68) (167,003)
(6.48)
(8.79) (218,904)
(9.13) (238,852)
(9.26)
0.03
728
0.03
416
0.02
0.19
6,212
0.26
7,039
0.27
(0.69)
(32,246)
(1.34)
(61,207)
(2.37)
1.27
26,317
1.10
19,225
0.75
(2.49)
(11,946)
(0.50)
24,041
0.93
(4.44) (127,358)
(5.31) (122,595)
(4.75)
(0.15)
(2,722)
(0.11)
(7,602)
(0.29)
6.71
118,370
4.93
51,846
2.01
15.63
166,242
6.93
81,915
3.18
(4.38)
(69,047)
(2.88)
(98,453)
(3.82)
11.25
97,195
4.05
(16,538)
(0.64)

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

หน้ า 275

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2560
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิ จากภาษี
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(1,466)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ จากการร่ วมค้ าตามวิ ธีสว่ นได้ เสีย
(24)
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลังสุทธิ จากภาษี
(1,490)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ผล(กาไร)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
4,333
ผล(กาไร)จากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
25,408
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน่ จากการร่ วมค้ า
ตามวิ ธีสว่ นได้ เสีย
112,297
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
113,723
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไร
255,761
หรื อขาดทุนในภายหลังสุทธิ จากภาษี
254,271
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นรวมสาหรั บปี สุทธิ จากภาษี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
597,481
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งบันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

ร้ อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2559

1,981
(254)

ร้ อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2558

ร้ อยละ
ของรายได้

2,229
-

1,727

1,109
19,261

(153)
639

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

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

63,135

(177,280)

233,577
109,633
343,210

47,483
49,712
97,195

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

459,036
138,445
597,481

21,620
41,515
63,135

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

0.046
0.045

0.013
0.013

(0.017)

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560”

หน้ า 276

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี กอ่ นภาษี เงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
- ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายค่าใช้ จา่ ยตัดจ่าย
- ตัดจาหน่ายโครงการระหว่างพัฒนา
- ตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ค่าเผือ่ การด้ อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- ตัดจาหน่ายเงินลงทุนอืน่
- ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ
- การเคลือ่ นไหวช้ าของถ่านหิน
- ค่าเผือ่ การเคลือ่ นไหวช้ าของอะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- ต้ นทุนทางการเงินอืน่
- ดอกเบี ้ยรับ
- ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอืน่
- ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนอืน่
- กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- (กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- กาไรสุทธิ จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและการร่ วมค้ า
- ค่าใช้ จา่ ยในการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป้นเกณฑ์
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิ จากอนุพนั ธ์ ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิ จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กระแสเงินสดก่ อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุ นเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุ นเวียน (ไม่ รวมผลกระทบจากการซือ้ ธุ รกิจ )
- ลูกหนี ้การค้ า
- ลูกหนี ้กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
- สินค้ าคงเหลือ
- อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร
- สินทรัพย์หมุนเวี ยนอืน่
- ค่าใช้ จา่ ยในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่
- เงินให้ ก้ยู มื แก่พนักงาน
- เจ้ าหนี ้การค้ า
- ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
- ค่าภาคหลวงค้ างจ่าย
- สารองค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ พนักงาน
- หนี ้สินหมุนเวี ยนอืน่
- หนี ้สินอืน่
เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี ้ย
- การจ่ายภาษี เงินได้
- รับคืนภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิ ได้ ม าจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

476,845

166,242

81,915

205,010
15,636
2,328
2,328
969
896
135,337
4,630
(5,728)
(204,663)
(936)
(765)
(2,349)
984
20,970
41,017
692,509

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

188,196
399
81
240
3,484
2,270
122,595
7,602
(7,039)
(51,846)
(416)
(104)
(669)
(537)
(27,440)
318,731

(97,205)
(203)
(8,995)
(44,247)
(3,638)
(51,400)
(9,351)
(41,870)
(114)
57,122
18,128
(6,576)
4,063
883
45,015
554,121
(133,083)
(96,938)
19,827
343,927

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

105,412
46
(799)
35,992
5,001
24,115
48,975
43,633
66
1,073
(48,184)
4,011
(18,201)
(44,875)
1,352
476,348
(122,937)
(111,693)
241,718
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บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรั บ(จ่า ย)สุทธิ สาหรั บเงินลงทุนระยะสั ้น
8,278
เงินสดรั บจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
3,510
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรั บจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
5,015
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
(2,066)
เงินสดรั บจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่บริ ษัทอื่น
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่บริ ษัทอื่น
(8,060)
เงินสดจ่า ยจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่บริ ษัทอื่น
(13,887)
เงินสดรั บจากการจาหน่า ยเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่า ยสาหรั บซื ้อเงินลงทุนอื่น
(12,247)
เงินสดจ่า ยเพือ่ เพิม
่ เงินลงทุนในการร่ ว มค้ า
(56,551)
เงินสดรั บจากการจาหน่า ยเงินลงทุนในการร่ ว มค้ า
4,615
เงินสดจ่า ยเพือ่ เพิม
่ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่า ยเพือ่ ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(240,840)
เงินสดรั บจากการจาหน่า ยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6,779
เงินสดจ่า ยล่ว งหน้ า เพือ่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
(26,750)
ดอกเบี ้ยรั บ
6,238
เงินสดรั บจากเงินปั นผลจากกิจการร่ ว มค้ า
91,190
เงินสดรั บจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
936
เงินสดรั บสุทธิ จากการซื ้อธุรกิจ
(279,756)
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
(513,595)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจากเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
1,185,889
เงินสดจ่า ยคืนเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
(1,061,975)
เงินสดจ่า ยเจ้ า หนี ้สัญญาเช่า การเงิน
(5,860)
เงินสดรั บจากเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
1,257
เงินสดรั บจากเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
813,705
เงินสดจ่า ยคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(705,100)
เงินสดจ่า ยสาหรั บต้ นทุนทางการเงินอื่น
(3,557)
เงินสดรั บจากหุ้นกู้
286,570
เงินสดจ่า ยคืนหุ้นกู้
เงินสดรั บจากการเพิม
่ ทุนจดทะเบียน
32,151
เงินสดรั บจากการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนจากส่ว นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทย่อย
3,728
เงินสดจ่า ยสาหรั บหุ้นทุนซื ้อคืนของบริ ษัทย่อย
เงินปั นผลจ่า ยให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นของบริ ษัท
(82,810)
เงินปั นผลจ่า ยให้ แก่สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(76,866)
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
387,132
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลงสุทธิ
217,464
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด
10,668
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันต้ นปี
454,944
เงินสดและรายการเทียบเท่ า เงินสด ณ วันปลายปี
683,076
รายการที่มิ ใช่ เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ ว ย
เจ้ า หนี ้อื่นและสัญญาเช่า การเงินจากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
29,942
สิง่ ตอบแทนสุทธิ ที่โอนให้ สาหรั บการซื ้อธุรกิจ
- เจ้ า หนี ้ค่า ซื ้อเงินลงทุน
7,038
อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักรเพิม
่ ขึ ้นจากการรั บชาระคืนเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่บริ ษัทอื่น
647
แปลงเงินทดรองจ่า ยแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน 4,981

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

41,653
3,666
(5,716)
1,949
(4,729)
17,688
(57,253)
(24,125)
1,191
(29,113)
(232,594)
(1,500)
(175,813)
4,339
(25,778)
5,452
67,771
728
(110,414)
(522,598)

(18,438)
(5,216)
2,534
(23,062)
275
611
(155)
(152,234)
(197,455)
22,850
(10,195)
7,037
45,406
416
339
(327,287)

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

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

380,651
(19,211)
(71,823)
(13,749)
104,213
(276,280)
(75)
396,126
119,771

(91,810)
(49,355)
90,086
4,517
(10,028)
390,974
385,463

22,537

33,927

3,750

1,788
2,132
-
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3. อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

1.01
0.72
0.43
10.73
33.55
16.60
21.69
20.98
17.16
38.07

0.89
0.59
0.38
11.28
31.92
13.70
26.27
32.75
10.99
47.19

0.98
0.61
0.48
10.05
35.83
10.74
33.53
45.16
7.97
61.38

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
(%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(%)
อัตรากาไรอื่น
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)

38.58
16.54
5.69
1.16
7.66
7.85

33.12
7.36
5.82
2.50
1.98
1.98

32.48
3.31
3.98
4.91
(1.66)
(1.92)

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

3.07
28.64
0.40

0.70
18.64
0.35

(0.64)
11.58
0.38

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

1.56
0.99
5.74
42

1.55
0.99
5.33
148

2.17
1.40
5.89
n.a

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทผู้ผลิตถ่ านหินในอุตสาหกรรมถ่ านหิน
ราคาตลาดของถ่านหินเริ่ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2559 นับจากที่ราคาถ่านหินได้ ลดลง
อย่างต่อเนื่องเช่นกันตังแต่
้ กลางปี 2556 จากรูปแสดงด้ านล่าง ที่แสดงให้ เห็นถึงอัตรากาไรจากการดาเนินธุรกิจในกลุม่
ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในแต่ละประเทศและดัชนีราคาตลาดถ่านหินในช่วงที่ผา่ นมา
อัตรากาไรจากการดาเนินธุรกิจในกลุ่มผู้ผลิตถ่ านหินตามไตรมาส ปี 2554 - ปี 2560
200%
BANPU TB

100%

ITMG (Indo) ITMG IJ
-100%

1Q 11
3Q 11
1Q 12
3Q 12
1Q 13
3Q 13
1Q 14
3Q14
1Q15
3Q15
1Q16
3Q16
1Q17
3Q17

0%

อัตรากาไรจากการดาเนินธุรกิจ (%)

1.

ADARO (Indo) ADROJ IJ
BUMI (Indo) BUMI IJ

-200%

PTBA (Indo)

-300%

Whitehaven (AU) WHC AU

-400%

Peabody (US) BTU US

-500%

Shenhua (China) 1088 HK
China Coal (China) 1898 HK

-600%

Yanzhou (China) 1171 HK

-700%

Global Coal : Newc Index US$ per ton (from 1 Jan 13 to 31 Dec 17)
$130
$120
$110
$100
$90
$80

$70
$60
$50
$40
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2.

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้
ดังนี ้
งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

สรุ ปผลการดาเนินงานรวม
(หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ าภาคหลวง
ส่ วนแบ่ งกาไรจากการร่ วมค้ า
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)อื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรั บปี
ส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้น (หน่ วย: เหรี ยญสหรั ฐ)

2560

2559

2,877
(1,766)
1,111
(160)
(218)
(268)
205
(53)
(140)
477
(134)
343
233
110
0.046

2,259
(1,511)
748
(180)
(160)
(219)
118
(11)
(130)
166
(69)
97
47
50
0.013

2.1 รายได้ จากการขายรวมจานวน 2,877 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 97,324 ล้ านบาท) เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน 618 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 27 ส่วนใหญ่เกิดจากผลสุทธิของการลดลงของปริ มาณขายของถ่านหิน กับการ
เพิ่มขึ ้นของราคาถ่านหินในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 รายได้ จากการจาหน่ายถ่านหินจานวน 2,624 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 91 ของรายได้
จากการขายรวม โดยแยกเป็ น
- รายได้ จากการขายถ่ า นหิ น จากแหล่ง ผลิ ต ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,722 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน
ประเทศออสเตรเลีย 883 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และอื่นๆ จานวน

รายได้
(หน่ วย: ล้ านเหรียญสหรัฐ)
ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า ไอน ้า
ธุรกิจก๊ าซ
อื่นๆ
รวม

ปี 2560

ปี 2559

2,605
189
37
46

2,063
155
15
26

2,877

2,259

216 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 8 ของ
รายได้
 รายได้ จากธุรกิจก๊ าซ จานวน 37 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้
 รายได้ จากธุรกิจอื่น จานวน 46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐได้ แก่ รายได้ คา่ บริ การท่าเรื อ และ รายได้ จากธุรกิจซื ้อขาย
ถ่านหิน (Coal trading)

ธุรกิจถ่ านหิน
แหล่ งผลิต
เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย
รวม

2560
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2559
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2560
ราคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

2559
ราคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

2560
ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

2559
ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

23.28

26.83

US$ 74.55

US$ 52.45

US$ 43.86

US$ 32.16

13.35

13.20

A$ 86.13

A$ 67.31

A$ 56.84

A$ 51.70

36.63

40.03

 ปริ มาณขายถ่านหินสาหรับปี 2560 จานวน 36.63 ล้ านตัน ลดลง 3.40 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8 ส่วน
ใหญ่ มาจากการลดลงของปริ มาณขายของเหมืองในสาธารณรั ฐอินโดนีเซีย 3.55 ล้ านตัน เป็ นผลจาก
ปริ มาณผลิตถ่านหินที่ลดลง เนื่องจากภาวะฝนตกหนักในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่ปริ มาณขาย
ถ่านหินของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย เพิ่มขึ ้นจานวน 0.15 ล้ านตัน
 ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ ของปี นี ้เท่ากับ 71.10 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เปรี ยบเทียบกับราคาขายถ่านหินเฉลีย่ ของปี กอ่ น
เท่ากับ 51.53 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 19.57 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38 ซึง่ เป็ นผล
จากราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยราคาขายถ่านหินเฉลีย่ ของเหมืองใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเท่ากับ 74.55 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 22.10 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 42
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ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 86.13 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย เปรี ยบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยต่อตันของปี ก่อน เท่ากับ 67.31 เหรี ยญออสเตรเลีย เพิ่มขึ ้น
18.82 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28 เป็ นผลจากราคาขายของสัญญาขายถ่านหินใน
ประเทศที่สงู ขึ ้น และราคาขายถ่านหินส่งออกเพิ่มขึ ้นอันเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของราคาตลาดของถ่านหิน
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ปริมาณขายถ่ านหิน
(ล้ านตัน)
เหมืองถ่ านหินในประเทศ
ออสเตรเลีย

ราคาขายเฉลี่ย
(เหรียญออสเตรเลียต่ อตัน)

2560

2559

2560

2559

ขายในประเทศ

8.15

8.37

75.01

60.89

ขายส่ งออก

5.20

4.83

103.57

78.43

รวม

13.35

13.20

86.13

67.31

ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศ ที่ 75.01 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่มขึ ้นจานวน 14.12 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย เป็ นผลจากสัดส่วนการขายภายใต้ สญ
ั ญาขายถ่านที่ราคาสูงมีมากกว่าเนื่องจากสัญญาขาย
เดิม (Legacy contracts) ที่มีราคาต่าได้ ทยอยหมดสัญญาลง ด้ านการขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลี่ย
ที่ 103.57 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่มขึ ้นจานวน 25.14 เหรี ยญออสเตรเลีย อันเป็ นผลจากราคาตลาด
ของถ่านหินที่สงู ขึ ้น สุทธิกบั ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินสกุลออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ เมื่ อ
เทียบกับปี ก่อน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐในปี 2560 เท่ากับ
0.77 (ปี 2559: เท่ากับ 0.74)

ธุรกิจไฟฟ้ า
รายได้ จากการขายไฟฟ้ า
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)

รายได้ จากการขายไอนา้ และอื่นๆ
(ล้ านเหรียญสหรัฐ)

2560

2559

2560

2559

โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม (CHP)

84.63

80.69

84.91

71.38

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

19.46

2.93

-

-

104.09

83.62

84.91

71.38

รวม

รายได้ จากการขายไฟฟ้า ไอน ้าและอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จานวน 170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปริ มาณ
ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจานวน 18.49 กิกะวัตต์ชวั่ โมง และปริ มาณการขาย ไอน ้าเพิ่มขึ ้น จานวน 0.32 ล้ านตัน
กอปรกับอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน ้าเฉลี่ยที่สงู ขึ ้น โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง เท่ากับ
0.38 หยวน (ปี 2559: เท่ากับ 0.36 หยวน) เพิ่มขึ ้น 0.02 หยวน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 6 ราคาขาย
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เฉลี่ยไอน ้าต่อตัน เท่ากับ 93.77 หยวน (ปี 2559: เท่ากับ 83.69 หยวน) เพิ่มขึ ้น 10.08 หยวน หรื อคิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 12 โดยราคาขายดังกล่าวได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามราคาตลาดของถ่านหินที่เป็ นเชื ้อเพลิงหลัก
ของโรงไฟฟ้า
ปริ มาณขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ ้นจานวน 146.15 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เกิดจากจานวน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในไตรมาสนี ม้ ีโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ที่ดาเนินการแล้ วจานวน 5 โครงการ (ปี 2559: จานวน 3 โครงการ)
2.2 ต้ นทุนขายรวม 1,766 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 255 ล้ านเหรี ยญสหรัฐคิดเป็ นร้ อยละ 17 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้น
ของต้ นทุนขายของธุรกิจไฟฟ้า ไอน ้า จานวน 43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนถ่านหินที่เป็ น
เชือ้ เพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมในสาธารณรัฐประชาชนจี น โดยมีต้นทุนเฉลี่ยของถ่านหิน ที่ 619
หยวนต่อตัน (ปี 2559: ที่ 401 หยวนต่อตัน) ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยต้ นทุนถ่านหินได้ เริ่ ม
ปรับตัวสูงขึ ้นตังแต่
้ ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559
ต้ นทุนขาย
ปี 2560 ปี 2559
ต้ นทุนขายของภาคธุรกิจถ่านหิน ในปี นี ้เพิ่มขึ ้นจานวน (หน่ วย: ล้ านเหรียญสหรัฐ)
171 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เป็ น ผลสุท ธิ จ ากปริ ม าณขาย ธุรกิจถ่านหิน
1,560
1,389
ถ่ า นหิ น ที่ ล ดลงและต้ น ทุน เฉลี่ ย ต่ อ ตัน ที่ เ พิ่ ม ขึน้ เมื่ อ ธุรกิจไฟฟ้า ไอน ้า
144
101
เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ต้ นทุ น เฉลี่ ย ต่ อ ตั น ของเหมื อ งใน ก๊ าซ
24
8
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เพิ่ ม ขึ น้ 11.70 เหรี ย ญสหรั ฐ อื่นๆ
38
13
ส่วนใหญ่เกิดจากเพิ่มขึ ้นของอัตราการเปิ ดหน้ าดินที่ขดุ
รวม
1,766
1,511
ขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 8.66 เป็ น 11.24 และต้ นทุน
ของน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นอันเป็ นผลจากราคาน ้ามันตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี โดยต้ นทุนเฉลี่ยต่อ
ลิต รของนา้ มันเชื อ้ เพลิงในปี นี ้ เท่า กับ 0.53 เหรี ย ญสหรั ฐ (ปี 2559: ต้ น ทุน เฉลี่ยต่อลิตร 0.42 เหรี ย ญสหรั ฐ)
ตลอดจนปริ มาณผลิตถ่านหินที่ลดลง เนื่องจากภาวะฝนตกหนักในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สุทธิ กบั การลดลงจาก
ต้ นทุนการผลิตอื่นจากโครงการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่อเนื่องจากปี ก่อน
ต้ นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้น 5.14 เหรี ยญออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดย
เหมือง Mandalong และเหมือง Springvale ปริ มาณผลิตน้ อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากการผลิตถ่านหินที่ยากขึน้
โดยมีสาเหตุจากสภาพทางธรณีวิทยาของชันหิ
้ นใต้ ดินในเหมือง ตลอดจนปั ญหาก๊ าซในชันหิ
้ น
2.3 กาไรขันต้
้ นรวมจานวน 1,111 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 363 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 48 อัตราส่วนการ
ทากาไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 39 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อย
ละ 40 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 24 (ปี 2559: อัตราส่วนการทากาไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม คิดเป็ น
ร้ อยละ 33 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 33 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 35) การปรับตัว
ที่สงู ขึ ้นของราคาตลาดของถ่านหินส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง ทาให้ อตั รากาไร
ขันต้
้ นของธุรกิจไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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2.4 ค่าใช้ จ่ายในการขาย 160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 11 เป็ นผลจากปริ มาณขายถ่าน
หินส่งออกที่ลดลงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีผลให้ คา่ ใช้ จ่ายลดลงจานวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่
ค่าใช้ จ่ายในการขายของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้น จานวน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนื่องจากมีปริ มาณขาย
ถ่านหินส่งออกเพิ่มขึ ้น อีกทังมี
้ การขนถ่านหินจากเหมืองฝั่งตะวันตกเพื่อส่งให้ โรงไฟฟ้าในประเทศมีจานวนมากขึ ้น
กว่าปี ก่อน
2.5 ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารรวม 218 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นจานวน 58 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36
เนื่องจากการเพิม่ ขึ ้นของค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้
2.5.1

เพิ่มขึ ้นสุทธิจานวน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนื่องจากทีจ่ านวนพนักงาน
เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามการขยายตัวของกลุม่ บริ ษัท โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในส่วนของสานักงานใหญ่

2.5.2

การตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐของลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมของบริ ษัทย่อย
แห่งหนึง่ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย คงค้ าง

2.5.3

ค่าภาษี ที่ดินของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิม่ ขึ ้น จานวน 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

2.5.4

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เพิ่มขึ ้นจานวน 9 ล้ านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็ นไปตามการลงทุนที่
เพิ่มขึ ้นของกลุม่ บริ ษัท

2.5.5

เพิ่มขึ ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ น อันเนื่องจากการแข็งค่าขึ ้นของเงินสกุลบาทต่อสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ ทาให้ เมื่อแปลงค่าจานวนเงินค่าใช้ จ่ายทีเ่ ป็ นสกุลเงินบาทมาเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐมี
จานวนเพิ่มขึ ้น โดยอัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ ของปี นี ้อยูท่ ี่ 33.94 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ (ปี 2559: 35.30
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ)

2.6 ค่าภาคหลวงรวม 268 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 49 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 23 เป็ นผลสุทธิจากราคาขาย
ถ่านหินที่เพิ่มขึ ้น และปริ มาณการขายที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน
2.7 การรั บรู้ ส่วนแบ่ง กาไรของการร่ วมค้ า จานวน 205 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ประกอบด้ วยการรั บรู้ ส่วนแบ่งกาไรของ
BLCP จานวน 43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 66 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ และธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 94 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และจากธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนและอื
ุ่
่นๆ จานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
การรับรู้ สว่ นแบ่งกาไรจากการร่ วมค้ า เพิ่มขึ ้น 87 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น
ผลสุทธิของการเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จากการปรั บ ตัวที่ สูงขึน้ ของราคาตลาดถ่า นหิน โรงไฟฟ้า หงสาและเหมื อ งภูไฟในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว จานวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการดาเนินงานที่ดีขึ ้น และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปนุ่ 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สุทธิกบั การลดลงของส่วนแบ่งกาไรจาก BLCP จานวน 15 ล้ านบาท
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2.8 รายจ่ายอื่นๆ จานวน 53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐประกอบด้ วย
2.8.1 รายได้ ดอกเบี ้ยรับ จานวน 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.8.2 ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ประกอบด้ วย
 ขาดทุนสุทธิ ที่เกิดขึ ้นจริ ง จานวน 23.50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้ า
จานวน 12.73 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย จานวน 6.70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า 10.93 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และสุทธิกบั ผลกาไรจาก
สัญญาซือ้ นา้ มัน ล่วงหน้ า จานวน 4.95 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ สัญญาขายก๊ าซธรรมชาติล่ว งหน้ า
จ านวน 0.17 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และสัญ ญา cross currency swap จ านวน 1.74 ล้ า นเหรี ยญ
สหรัฐ
 ก าไรสุ ท ธิ ที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง จ านวน 2.53 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ประกอบด้ วยก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย้ 0.93 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ
สัญญาขายก๊ าซธรรมชาติลว่ งหน้ า จานวน 2.98 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า 0.95 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ สัญญาขายถ่านหินล่วงหน้ า จานวน 0.36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัญญาซื ้อน ้ามันล่วงหน้ า 0.07
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.8.3

2.8.4

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผลขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมที่เป็ นสกุลเงินบาท จากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุล
เหรี ยญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี ก่อน (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 32.68 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: 35.83 บาท)
รายได้ คา่ บริ หารจัดการและอื่นๆ จานวน 38 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

2.9 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 134 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ประกอบด้ วย
2.9.1
2.9.2

2.9.3

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับปี จานวน 117 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 38 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากผลกาไรจากการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจถ่านหิน
การรับรู้คา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากของรายการบันทึก
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี ที่จะใช้ ได้ ในอนาคตในปี ก่อน ซึ่งไม่
มีรายการนี ้ในปี นี ้
เพิ่มขึ ้นจานวน 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย จากการจ่ายชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม
จากบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท จานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ ภาษี หกั ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผลรั บ
จานวน 11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่ปีก่อนหน้ านีไ้ ด้ มี การปรั บปรุ งภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับค่าวิจัยและ
พัฒนาของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้น จานวน 9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ไม่มีในปี นี ้
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2.10 กาไรสุทธิรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 234 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น จานวน 186
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี ก่อน คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 395
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.046 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า 1.550 บาทต่อหุ้น ปี 2559 : กาไร
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.013 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า 0.462 บาทต่อหุ้น

3.

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
3.1 สินทรัพย์รวมจานวน 8,223 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ ้น 1,250
ล้ านเหรี ยญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิม่ ขึ ้นและลดลงที่มี
สาระสาคัญดังนี ้
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจานวน 683 ล้ านเหรียญ
สหรัฐเพิ่มขึ ้น 228 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 50
(ดูคาอธิบายในข้ อ 4 เรื่ องงบกระแสเงินสดรวม)
 เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องที่คาดว่าจะได้ รับ
ชาระภายในหนึ่งปี และส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี จากกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ 218 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 240 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ ตามลาดับ เป็ นเงินปั นผลค้ างรับจากการร่ วมค้ าซึ่งดาเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึ ้น 16 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐเป็ นผลสุทธิจากการรับรู้รายได้ เงินปั นผลค้ างรับจากการประกาศจ่ายปั นผลเพิ่มเติมในระหว่าง
ปี จานวน 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการได้ รับเงินปั นผลจานวน 91 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลกาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วมจานวน 1,170 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 279 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิด
เป็ นร้ อยละ 31 จากการลงทุนเพิ่มจานวน 65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในธุรกิจ พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปนและในธุ
ุ่
รกิจพลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์ และการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากการร่วมค้ าสุทธิกับการ
รับเงินปั นผลในระหว่างปี จานวน 109 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมถึงการลดลงจากการขายเงินลงทุน ราชสีมา
กรี น เอ็นเนอจี ้ จานวน 2 ล้ านบาท และมีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่า
ณ วันสิ ้นปี จานวน 107 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินลงทุนอื่นสุทธิ จานวน 112 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 64 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นการลงทุนในโครงการ
ผลิต ไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศญี่ ปุ่ นในรู ป แบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement
เพิ่มขึ ้นจานวน 62 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่า
ณ วันสิ ้นปี จานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จานวน 1,779 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ ้น 495 ล้ านเหรี ยญสหรัฐจากการ
ลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย
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จ านวน 241 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ และมี ก ารลงทุน เพิ่ม ของธุร กิ จก๊ า ซในประเทศสหรั ฐอเมริ กาและธุรกิ จ
พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน จานวน 360 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ บันทึกค่าเสือ่ มราคาจานวน 165 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ รวมถึงกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริ ง จากการแปลงค่างบการเงิ น และอื่นๆ
จานวน 59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2.3 หนี ้สินรวมจานวน 5,013 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ ้น 778 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิม่ ขึ ้นและลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 419 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 136 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการกู้เงิน
เพิ่มจานวน 1,186 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ชาระคืนเงินกู้จานวน 1,062 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จานวน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี สทุ ธิ จานวน 153 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 176 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 54 เป็ นผลการลดลงสุทธิจากจ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดจานวน 330
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการจัดประเภทรายการจากเงินกู้ระยะยาวเป็ นเงินกู้ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี
จานวน 153 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง จานวน 1 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
 ค่าเปิ ดหน้ าดินและขนถ่านหินค้ างจ่ายจานวน 103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ ้นจานวน 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วน
ใหญ่มาจากค่าเปิ ดหน้ าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 เงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 1,691 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นสุทธิจานวน 307 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อย
ละ 22 จากการกู้ยืมเพิ่มขึ ้นจานวน 814 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สุทธิจากจ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกาหนด
จานวน 380 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ และการจัดประเภทรายการจากเงินกู้ระยะยาวเป็ นเงิ นกู้ระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระในหนึง่ ปี จานวน 153 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมทังมี
้ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จริ งจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จานวน 26 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จานวน 168 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากการจัดประเภทรายการ
จากหุ้นกู้มาเป็ นหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระในหนึง่ ปี จานวน 154 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมทังมี
้ ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จานวน 14 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 หุ้นกู้ จานวน 1,426 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นสุทธิจานวน 238 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการออกหุ้นกู้ใหม่ใน
ระหว่างปี จานวน 286 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การจัดประเภทรายการจากหุ้นกู้ไปเป็ นหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระใน
หนึ่งปี จานวน 154 ล้ านเหรี ยญสหรัฐและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลง
ค่า ณ วันสิ ้นปี จานวน 106 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 หนี ้สินอนุพนั ธ์การเงินรวม จานวน 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากรายการขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง จากการ
ปรับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิ ้นปี ซึง่ ประกอบด้ วยผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
จากสัญญา Cross Currency Swap จานวน 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย
จานวน 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
หน้ า 288

2.4 ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 3,211 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิม่ ขึ ้น 473 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
 เพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิปี 2560 จานวน 233 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เพิ่มขึ ้นจากการเพิม่ ทุนจานวน 32 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
(BANPU-W3) ในระหว่างปี
 เพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารอนุพนั ธ์ที่เป็ นการป้องกัน
ความเสีย่ งทางการเงิน และอื่นๆ จานวน 38 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เพิ่มขึ ้นจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 138 ล้ านเหรียญสหรัฐ
 เพิ่มขึ ้นจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศ จานวน 192
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายจานวน 160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
3.4 อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาหรับ งบการเงินรวม
เท่ากับ 0.99 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: 0.99 เท่า)
4.

งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี สิน้ สุดวันที่ 31ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้นรวม 228 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (รวม
ผลกาไรของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จานวน 11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) โดยแยกเป็ น
4.1 เงินสดสุทธิได้ มาจากการดาเนินงานจานวน 344 ล้ านเหรียญสหรัฐ โดยมีกิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญดังนี ้
 รับเงินจากการขายถ่านหิน จานวน 2,772 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ จานวน 1,648 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายดอกเบี ้ยจานวน 133 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 77 ล้ านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายค่าภาคหลวงจานวน 275 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 อื่นๆจานวน 295 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
4.2 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จานวน 514 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีสาระสาคัญดังนี ้
 ลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงการระหว่างดาเนินการ จานวน 241 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนจ
ุ่ านวน 12 ล้ านเหรียญสหรัฐ
 ลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศสิงคโปร์ จานวน 56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจานวน 7.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ธุรกิจก๊ าซในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจานวน 280 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และอื่นๆ จานวน 0.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินให้ ก้ แู ก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น จานวน 24 ล้ านเหรียญสหรัฐ
 จ่ายค่าพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนจ
ุ่ านวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินปั นผลรับจากในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมค้ า จานวน 92 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ดอกเบี ้ยรับและอื่นๆ จานวน 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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4.3 เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 387 ล้ านเหรี ยญสหรัฐประกอบด้ วย
 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากธนาคารและอื
้
่นๆ จานวน 2,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ จานวน 286 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญระหว่างปี จานวน 36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากธนาคาร
้
จานวน 1,775 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายเงินปั นผล จานวน 160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

5. สรุ ปความเห็นของฝ่ ายบริหาร
งบการเงินในปี 2560 รายงานกาไรสุทธิจานวน 234 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ กาไรสุทธิปรับสูงขึ ้นกว่า 4 เท่าตัวจากจานวน 47 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นผลจากกาไรที่สงู ขึ ้นของธุรกิจถ่านหินและปริ มาณขายไฟฟ้าที่สม่าเสมอของธุรกิจไฟฟ้า
อนึง่ ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเริ่ มสร้ างกระแสเงินสดอย่างมีสาระสาคัญจากการเข้ าซื ้อสินทรัพย์หลายรายการในปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้
กาไรสุทธิก่อนหักผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจะคิดเป็ น 310 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับกาไรสุทธิจานวน 59 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) คิดเป็ น 968 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 79 จากปี ก่อนหน้ า
ประกอบด้ วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 789 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 109 จากปี ก่อนหน้ า EBITDA จากธุรกิจ
ไฟฟ้าจานวน 153 ล้ านเหรี ยญสหรัฐซึง่ ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ าและ EBITDA จากธุรกิจก๊ าซธรรมชาติจานวน 25 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
ในไตรมาส 4/2560 กาไรสุทธิคิดเป็ น 66 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 จากไตรมาสก่อนหน้ า กาไรสุทธิก่อนหักผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐคิดเป็ น 88 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากไตรมาส
ก่อนหน้ า
กาไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) ในไตรมาส 4/2560 คิดเป็ น 274 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้ าและเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27 จากปี ก่อนหน้ า ประกอบด้ วย EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 243 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 จากไตรมาสก่อนหน้ าและเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45 จากปี ก่อนหน้ า EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าคิดเป็ น 24 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ปรับลดลงร้ อยละ 33 จากไตรมาสก่อนหน้ าและลดลงร้ อยละ 48 จากปี ก่อนหน้ า และ EBITDA จากธุรกิจก๊ าซ
ธรรมชาติคิดเป็ น 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จากสภาวะความต้ องการใช้ ถ่านหินที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับปริ มาณการผลิตที่คอ่ นข้ างจากัดส่งผลให้ ราคาตลาดถ่าน
หินทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงตลอดช่วงปี 2560 ซึง่ ส่งผลดีตอ่ เนื่องแก่ผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินของบริ ษัทในทัง้ 3 ประเทศ
ในไตรมาส 4/2560 ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกยอดขายจานวน 6.38 ล้ านตันเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จากไตรมาส
ก่อนหน้ าด้ วยราคาขายเฉลีย่ สูงสุดในรอบปี ที่ 81.8 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ต้ นทุนขายปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากไตรมาสก่อนหน้ า
เป็ น 44.7 เหรี ยญสหรัฐต่อตันเป็ นผลจากต้ นทุนน ้ามันดีเซลที่ราคาสูงขึ ้นร้ อยละ 13 จากไตรมาสก่อนหน้ าเป็ น 0.57 เหรี ยญ
สหรัฐต่อลิตร ส่วนอัตราการทากาไรขันต้
้ นเฉลีย่ ทรงตัวที่ร้อยละ 43
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ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย รายงานปริ มาณขายจานวน 3.61 ล้ านตันในไตรมาส 4/2560 ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากไตรมาส
ก่อนหน้ า โดยแบ่งเป็ นการขายในประเทศร้ อยละ 62 และส่งออกร้ อยละ 38 ของปริ มาณขายรวม ราคาขายเฉลีย่ ปรับเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4 จากไตรมาสก่อนหน้ าคิดเป็ น 93.55 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน ต้ นทุนขายเฉลีย่ ปรับสูงขึ ้นร้ อยละ 11 เป็ น 60.08
เหรี ยญออสเตรเลียต่อตันเป็ นผลจากสภาพธรณีที่ไม่เอื ้ออานวยนัก อัตรากาไรขันต้
้ นจึงอ่อนตัวลงคิดเป็ นร้ อยละ 36 เทียบกับ
ร้ อยละ 40 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดาเนินงานที่ดีตอ่ เนื่องจากราคาขายถ่านหินในประเทศที่ปรับสูงขึ ้นตาม
ปริ มาณการใช้ ถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นในช่วงเข้ าสูฤ่ ดูหนาว ยังผลให้ มีการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจานวน 19 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาส
นี ้
รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าสะท้ อนถึงผลการดาเนินงานที่ดีของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย
รับรู้กาไรสุทธิจานวน 23 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสนี ้ เป็ นผลจากความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและไอน ้าที่เพิ่มขึ ้นในช่วงฤดูหนาว
ในขณะที่ยงั คงเผชิญกับต้ นทุนราคาถ่านหินในระดับสูง ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า BLCP สะท้ อนถึงแผนการหยุดซ่อม
บารุง Extended Major Overhaul สาหรับหน่วยผลิตที่ 1 ส่วนแบ่งกาไรจากโรงไฟฟ้า BLCP จึงคิดเป็ นผลขาดทุนจานวน 5.8
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสนี ้ โรงไฟฟ้าหงสามีผลการดาเนินงานราบรื่ นโดยมีอตั ราการจ่ายไฟฟ้า Equivalent Availability
Factor (EAF) ในระดับสูงที่ร้อยละ 83 ส่งผลให้ รายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ รวมผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจานวน 5.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น
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การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
8,223
6,553

2558

6,973

2559

2560

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 8,223 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 1,250 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
18 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากเงินสดที่เพิม่ ขึ ้น
จานวน 228 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนและในธุ
ุ่
รกิจพลังงานสะอาดที่
ประเทศสิงคโปร์ เพิม่ ขึ ้น 127 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ในส่วนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นสุทธิ 495 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ จากการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของเหมือง
ถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลียจานวน 241 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ
จากการลงทุนในธุรกิจก๊ าซในสหรัฐอเมริกาและธุรกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ในจีนจานวน 360 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ รวมถึง
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการแปลงค่างบการเงิน
จานวน 59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ขณะที่มีการบันทึกค่าเสือ่ มราคา
จานวน 165 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
3,211
2,738
2,065

2558

2559

2560

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจานวน 3,211 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 473
ล้ านเหรี ยญสหรัฐหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึ ้นจากกาไรสุทธิสาหรับปี 2560 จานวน 234
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากการเพิ่มทุนจานวน 32 ล้ านเหรียญสหรัฐ
จากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 138 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยที่
แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศจานวน 192 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ
เพิ่มขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อ
ขายและตราสารอนุพนั ธ์ที่เป็ นการป้องกันความเสีย่ งทางการเงิน
จานวน 38 ล้ านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายจานวน 160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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รายได้ จากการขายรวม
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ

2,877
2,477

2558

2,259

2559

2560

รายได้ จากการขายรวม 2,877 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิม่ ขึ ้นจากปี
2559 จานวน 617 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 27 จาก
ราคาขายเฉลีย่ ของถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
โดยที่ปริ มาณขายถ่านหินสาหรับปี 2560 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 23.3 ล้ านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลีย 13.4
ล้ านตัน
ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ สาหรับปี 2560 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซียเท่ากับ 74.55 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน และจากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 86.13 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน

กาไรขัน้ ต้ นรวม
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ

1,110
804

748

2558

2559

2560

กาไรขันต้
้ นสาหรับปี 2560 จานวน 1,110 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เพิ่มขึ ้น 362 ล้ านเหรียญสหรัฐ
อัตราส่วนการทากาไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม (Gross Profit
Margin) สาหรับปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 39 โดยธุรกิจถ่านหินมี
อัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 40 ธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ
24 และธุรกิจก๊ าซมีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 36
โดยที่ธุรกิจถ่านหินมีอตั รากาไรขันต้
้ นในระดับดีกว่าปี ก่อนจากส
ถาวะความต้ องการใช้ ถา่ นหินที่เติบโตต่อเนื่อง
ประกอบกับ
ปริ มาณการผลิต (Supply) ที่คอ่ นข้ างจากัด ส่งผลให้ ราคาตลาด
ถ่านหินทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงตลอดช่วงปี 2560
ในขณะเดียวกันอัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจไฟฟ้าลดลงจากปี ก่อน
จากผลกระทบจากราคาต้ นทุนถ่านหินปรับตัวสูงขึ ้น
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กาไร(ขาดทุน)สุทธิรวม
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ

234

47

-43
2558

2559

2560

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลกาไรสุทธิจานวน 234
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ กาไรสุทธิปรับสูงขึ ้นกว่า 4 เท่าตัวจากจานวน 47
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นผลจากกาไรที่สงู ขึ ้นของ
ธุรกิ จถ่านหินและปริ มาณขายไฟฟ้าที่สม่าเสมอของธุรกิ จไฟฟ้า
อนึ่ง ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติเริ่ มสร้ างกระแสเงินสดอย่างมีสาระสาคัญ
จากการเข้ าซื ้อสินทรัพย์หลายรายการในปี ที่ผา่ นมา
ทังนี
้ ้กาไรสุทธิ ก่อนหักผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจะ
คิดเป็ น 310 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับกาไรสุทธิจานวน 59 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าใช้ จ่ายตัดจ่ าย (EBITDA)
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
968

469

2558

540

2559

2560

กาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและ
ค่าใช้ จา่ ยตัดจ่าย (EBITDA) จานวน 968 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เพิ่มขึ ้น 428 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจานวน 790 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ จากธุรกิจไฟฟ้าจานวน 153 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และจาก
ธุรกิจก๊ าซจานวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
เหรี ยญสหรั ฐต่ อหุ้น
0.046

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลกาไรสุทธิตอ่ หุ้น
0.046 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อนที่มีผลกาไรสุทธิตอ่
หุ้น 0.013 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

0.013

-0.017
2558

2559

2560
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อัตราส่ วนหนีส้ นิ สุทธิต่อทุน
เท่ า
1.40

2558

0.99

0.99

2559

2560

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน 0.99 เท่า เท่ากับ ณ สิ ้นปี 2559
หนี ้สินสุทธิรวมจานวน 3,169 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิม่ ขึ ้นจากปี
2559 จานวน 453 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จากเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้นจานวน
228 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการออกหุ้นกู้ใหม่ระหว่างปี จานวน
286 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจริงจากการแปลงค่าของหุ้นกู้ ณ วันสิ ้นปี จานวน
160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ขณะที่เงินสดและเงินลงทุนระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นจานวน 221 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

1) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 28 เมษายน 2559

65

- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
- เจ้ าหน้ าที่บริหารอาวุโส
วันที่ 10 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, USA ตนเอง : เป็ นอาของบุคคล
0.60% ในลาดับที่ 7
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คูส่ มรส : และลาดับที่ 10
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
0.13%
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) - Enhancing Competitiveness
รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

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

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
เจ้ าหน้ าที่บริหารอาวุโส
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2558 - ปั จจุบนั

ประธานคณะทางาน

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

กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
คณะทางานเพื่อการพัฒนาความยัง่ ยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2) นายรัตน์ พานิชพันธ์
- รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 28 เมษายน 2559
- กรรมการอิสระ
วันที่ 27 เมษายน 2548
- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2548
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
70

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas
State University, Hays, Kansas, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation
Program: Governance Training for Listed
Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรCorporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 14/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 388)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2548 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

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

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ

2553 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ/ กรรมการ

2552 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผู้จดั การ

2544 - ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
2544 - 2557

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

หน้ า 298

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

3) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2555
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- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

วุฒิทางการศึกษา
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017
สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ ด ในการกากับดูแล
การป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ ” สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2555 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2553 - 2558

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการกากับดูแล
กิจการ
ศาสตราจารย์ (ระดับ11) สาขา
เศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจยั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

หน้ า 299

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
4) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
วันที่ 6 เมษายน 2555
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา
วันที่ 28 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
68

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
ตนเอง :
2555 - ปั จจุบนั
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี
2559 - ปั จจุบนั
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คูส่ มรส :
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
0.02%
2555 - 2559
(DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
2544 - ปั จจุบนั
บริษัทไทย (IOD)
2558 - ปั จจุบนั
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
2544 - ปั จจุบนั
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2552 - ปั จจุบนั
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
2552 - ปั จจุบนั
คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2555 - 2559
(NIDA) กับThe Wharton School, University of
2553 - 2560
Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่3 (วพน.3)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
Centennial Coal Company Limited

หน้ า 300

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
5) นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2557
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
66

วุฒิทางการศึกษา
- Ph. D. in Economics, University of Hawaii (USA)
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii
(U.S.A.)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 194/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2557 - ปั จจุบนั
พ.ย. 2558 ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

2556 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ /
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ความเสี่ยง
ที่ปรึกษาอาวุโสด้ านภาษี
Grant Thornton ประเทศไทย
ประธานมูลนิธินวชีวนั
มูลนิธินวชีวนั
กรรมการ
Board of Trustee International Rice
Research Institute (IRRI) Los Banos
Philippine
กรรมการ
Cambodia Development Research Institute
(CDRI)

หน้ า 301

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

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

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

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2014 - Present

Present
2013 - Present
2011 - 2014
2013 - 2014
1999 - 2013
1999 - 2013

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
Independent Director /
Member of the Corporate
Governance and
Nomination Committee
Chairman/
Member of Advisory Board
President Commissioner
Vice PresidentCommissioner
Commissioner
President Director
Vice President

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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

หน้ า 302

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

7) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 3 เมษายน 2557
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- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อบรมหลักสูตรการลงทุน Ultra Wealth –Invest Like a
Master รุ่นที่ 2
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 161/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and
Decision Making Program Kepner – Tregoe,
International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
0.05% เป็ นหลานชาย
ของบุคคลใน
ลาดับที่ 1
และเป็ นลูกพี่
ลูกน้ องของบุคคล
ในลาดับที่ 10

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 - ปั จจุบนั
2525 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่กลุม่ ธุรกิจ
กลุม่ งานอ้ อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและจัดการ
ด้ านอ้ อย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล

หน้ า 303

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

8) นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
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- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2557

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
- B.S.C. (Management), St. Louis University,
ตนเอง : เป็ นพี่ชายของ
0.08% บุคคลในลาดับ
Missouri, U.S.A.
คูส่ มรส :
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
ที่ 9
University John F. Kennedy School of Government, 0.01%
Boston, U.S.A.
- Doctor of Business, Engineering and Technology,
St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2526 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2526 - 2556
2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ที่ปรึกษา
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2547 - ปั จจุบนั

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม จากัด (มหาชน)

2551 - 2556

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจา
สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ

2552 - 2556
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9) นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2560
- เจ้ าหน้ าที่บริหาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
61

วุฒิทางการศึกษา
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 23/2002 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้ านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการ พลังงาน
(วพน.รุ่น1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส. 17)
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- อบรมหลักสูตร “การปฎิรูปธุรกิจและสร้ างเครือข่าย
นวัตกรรม” รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
- อบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยว สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (กสท.)#1

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
ตนเอง : เป็ นน้ องชาย 2526 - ปั จจุบนั
0.19%
ของบุคคลใน 2560 - ปั จจุบนั
คูส่ มรส :
ลาดับที่ 8
2526 - 2559
0.06%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
10) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
53 - Bachelor of Science (Finance) Babson College,
0.12% เป็ นหลานชายของ
- กรรมการ
Massachusetts, U.S.A.
บุคคลในลาดับที่ 1
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
และเป็ น
รุ่นที่ 24/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ลูกพี่ลกู น้ องของ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(IOD)
บุคคลในลาดับที่ 7
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

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

ตาแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท น ้าตาลมิตรสยาม จากัด
บริษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

11) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2558

56

- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership, Harvard University
Graduate School of Business Administration, Boston,
U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วธอ.)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
0.10%
2558 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2549 - 2558
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
AFE Investments Pty. Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Company Limited
บริษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วิสเซส จากัด
บริษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
Hunnu Coal Pty Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
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-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2558
- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
0.10%
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
BPIN Investment Company Limited
บริษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด
Sunseap Group Pte. Ltd.
Banpu North America Corporation
BOG Co., Ltd.
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
- กรรมการ
วันที่ 19 เมษายน 2559
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 28 เมษายน 2559
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
65

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

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
0.00
2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ / กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
ที่ปรึกษา

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จากัด (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.

2555 - 2556

กรรมการ

PTTGC International (Netherlands) Inc.

2557 - ปั จจุบนั

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
13) นายสมยศ รุจิรวัฒน์
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
วันที่ 1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
62

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร หรือ
Industrial Engineering and Management
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นักบริหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2006 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2556 - ปั จจุบนั
2554 - 2555
2558 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
รองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (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 บ้ านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
Hunnu Coal Pte. Ltd.
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14) นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
วันที่ 1 มกราคม 2556
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2561
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2558

อายุ
(ปี )
61

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, U.S.A.
- Directors Certificate Program
(DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่นที่
OWP 2/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE
Asia)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
ปั จจุบนั
2556 - 2560
2558 - 2560
2552 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
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

หน้ า 311

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15) นายสุธี สุขเรือน
- ผู้อานวยการอาวุโส – ฝ่ าย
การเงิน
วันที่ 1 มกราคม 2552
- ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
- สายธุรกิจไฟฟ้า
วันที่ 1 มกราคม 2561

อายุ
(ปี )
53

วุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม TLCA Executive Development Program
รุ่นที่ 11 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรม Economic Leader Forum โดยสมาคม
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
2552 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการอาวุโส – ฝ่ าย
การเงิน

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ
- สายธุรกิจไฟฟ้า

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

- ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
วันที่ 1 มกราคม 2561

หน้ า 312

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

16) นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
และพัฒนาองค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2549

59

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

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
2549 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร - บริหารและพัฒนา
องค์กร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

หน้ า 313

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )
59

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

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
0.00%
2554 - ปั จจุบนั

2552 - 2560
2558 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2554 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร - แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
Banpu North America Corporation
บริษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
Banpu Australia Co. Pty., Ltd
บริษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วิสเซส จากัด
Banpu Renewable Energy Co., Ltd
บริษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด
บริษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทย
แลนด์) จากัด
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
บริษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
Banpu Australia Resources Pty Limited
Hunnu Coal Pty Limited

หน้ า 314

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
0.00%
2554 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Hunnu Investment Pte Limited
AFE Investments Pty Limited
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Akira Energy Limited
BOG Co., Ltd.
Aizu Energy Pte. Ltd.
Akira Energy (South) Limited
บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จากัด

หน้ า 315

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
18) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผู้อานวยการสายอาวุโส องค์กรสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

อายุ
(ปี )
58

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
0.00%
2552 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

หน้ า 316

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

19) นายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ
- ผู้อานวยการสายอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

57

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
2552 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการสายอาวุโส -ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

หน้ า 317

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

20) นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ผู้อานวยการอาวุโส - ฝ่ ายการเงิน
วันที่ 1 มกราคม 2561

47

วุฒิทางการศึกษา
- Master of Science, Thammasat University
- บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั

ผู้อานวยการอาวุโส – ฝ่ ายการเงิน

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

2559 – 2560

ผู้อานวยการอาวุโส – Controller

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

2552 – 2558

ผู้อานวยการ – ฝ่ ายบัญชี

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้อานาวยการอาวุโส - ฝ่ ายการเงิน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

หน้ า 318

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
นางบุญศิริ จารุศิริ
- เลขานุการบริษัท
วันที่ 27 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี )
60

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท Executive Master of Business
(EMBA), Sasin Graduate Institute of Business
Administration
- ปริญญาโท Geological Science, Queen’s
University, Canada
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตรเลขาการบริษัท โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร
2551 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นางบุญศิริ จารุศิริ ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการบริษัท เนื่องจากครบเกษียณอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางบุญศิริ จารุศิริ ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ต้องปฏิบตั ิ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และดาเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด

หน้ า 319

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์
- เลขานุการบริษัท
วันที่ 1 มกราคม 2561

อายุ
(ปี )
43

วุฒิทางการศึกษา
- 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 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2558 - ปั จจุบนั
2552 - 2558

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสายนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

39
นาย วรวิทย์ วรุตบางกูร
-ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 เมษายน 2558

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขากลยุทธ์
องค์กร University of Southampton
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ABAC)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified
Public Accountant: CPA)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผู้บริหาร
2558 - ปั จจุบนั

2551 - 2558

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้ แต่งตังนายวรวิ
้
ทย์ วรุตบางกูร ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานสานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้ อมทังเป็
้ นผู้ที่มีความรู้และความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อย

AACI

/

ZPP

/

PWE

BPIN

/

BPCP

/

BPPI

/

BPP

BPCI

/

BMSCS

BPA

CMMC

BMS

BPI

BPS

X

BPOD

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. นายสุธี สุขเรื อน
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
18. นายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ

BMC

BP

รายชื่อ
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/
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/
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/
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/

/

/

/

/

O
O

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่ อย

/

BDC

HUNNU

/

BES

CEY

/

HGA

AFEI

/

HUNI

BPAR

BEK

JBG

KTD

TCM

/

IMM

X

ITMG

AACI-Saadec

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. นายสุธี สุขเรื อน
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
18. นายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ

BP

รายชื่อ

ALD

บริ ษัทย่อย
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/
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/
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หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อย

X
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
V, //
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
//
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
/, N
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง //
///
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
/
/, N
8. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล /, N
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/
/, M
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
/
O
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
O
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
O
15. นายสุธี สุขเรื อน
O
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
O
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
O
18. นายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ

/

/

/

/

/

BPINI

SLG

IPB

BPPRE

BCS

BRS

BPPRJ

BPPR

BNAC

HSEGK

AZE

AE

BOG

BESJ

BEST

BRE

BP

รายชื่อ

/

/

/

/
/

/

/
/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทร่ วม

Hongsa

Phu Fai

X

BLCP

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายระวิ คอศิริ
5. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้ าง
6. Mr.Sudiarso Prasetio
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
8. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
9. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
11. นางสมฤดี ชัยมงคล
12. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. นายสุธี สุขเรื อน
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
18. นายเวโรจน์ ลิ ้มจรูญ

SGEC

BP

รายชื่อ

HZTM

บริ ษทั ร่ วม
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หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ ตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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สัญลักษณ์ ของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
BP
BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BPIN
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec
ALD
ITMG
IMM
TCM
KTD
JBG
BEK
BPAR
AFEI
CEY
HUNNU
HUNI
HGA
BES
BDC
BRE
BEST
BESJ
BOG
AE
AZE

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด (Banpu Minerals Co., Ltd.)
Banpu Singapore Pte., Ltd.
Banpu International Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด (Chiang Muan Mining Co., Ltd.)
BP Overseas Development Co., Ltd.
Banpu Australia Co., Pty. Ltd.
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
BMS Coal Sales Pte., Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (Banpu Power Plc.)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (Banpu Power International Ltd.)
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
บริ ษัท บ้ านปู อินฟิ เนอร์ จี จากัด
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Zouping Peak Pte., Ltd.
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
Aura Land Development Pte.Ltd.
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
PT. Indominco Mandiri
PT. Trubaindo Coal Mining
PT. Kitadin
PT. Jorong Barutama Greston
PT. Bharinto Ekatama
Banpu Australia Resources Pty Ltd
AFE Investments Pty Limited
Centennial Coal Company Limited
Hunnu Coal Pty Limited
Hunnu Investment Pte Ltd
Hunnu Gobi Altai LLC
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นเนอจี เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท บ้ านปู รี นิเอเบิล เอนเนอร์ จี จากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นเนอจี เซอร์ วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.
บริ ษัท บีโอจี จากัด
Akira Energy Limited
Aizu Energy Pte. Ltd.
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AES
HSEGK
BNAC
BPPR
BPPRJ
BRS
BCS
BPPRE
IPB
SLG
HZTM
SGEC
BLCP
Hongsa
Phu Fai

Akira Energy (South) Limited
Hokkaido Solar Estate G.K.
Banpu North America Corporation
บริ ษัท บีพีพีอาร์ จากัด
BPPR Japan Co., Ltd.
Banpu Renewable Singapore Pte., Ltd.
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
BPP Renewable Co., Ltd.
PT ITM Banpu Power
Shanxi Luguang Power Company Limited
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
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