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หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 



 

หน้า 2 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้านป ูจ ากดั ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ด้วยทนุจดทะเบยีน 

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

ตอ่มาบริษัทฯ ได้ขยายการท าเหมืองถา่นหินเพิ่มเติมทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนเีซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลยี เพื่อท าการผลติและจ าหนา่ยถา่นหินทัง้ในประเทศไทยและตลาดตา่งประเทศ นอกจาก
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน และการลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอน า้ พลงังานหมนุเวียนทดแทน 
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยงัธรุกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรและการบริหารจดัการพลงังานแบบ
ครบวงจร  

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

บ้านปฯู ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานภายใต้กลยทุธ์ Greener & Smarter โดยครอบคลมุ 3 กลุม่ธรุกิจหลกั ด้วย
ความมุง่มัน่ท่ีจะก้าวสูค่วามเป็นผู้น าด้านพลงังานแหง่เอเชีย โดยมีฐานธุรกิจใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลยี 
สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

ปัจจบุนัธุรกิจของกลุม่บ้านปฯู ได้ขยายหว่งโซ่ธุรกิจจากผู้ผลติเชือ้เพลงิพลงังานเป็นผู้จดัหาพลงังานครบวงจร 
ครอบคลมุ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้อง อาท ิ
การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจดัหาเชือ้เพลงิ และสายสง่) กลุ่มธุรกิจผลติพลังงาน (โรงไฟฟา้จากพลงังาน
เชือ้เพลงิทัว่ไป และจากพลงังานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์
แบบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน)  

 
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES) 

 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด าเนนิการมานานกวา่ 30 ปี มีฐานการผลติอยูท่ี่
อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี จีน และมองโกเลยี ถ่านหินท่ีผลติได้จะถกูจ าหนา่ยไปยงัลกูค้าภาคอตุสาหกรรมและ
โรงไฟฟา้ที่ใช้ถา่นหินเป็นเชือ้เพลงิในภมูิภาคเอเชียและยโุรป 

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลติก๊าซธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน ปัจจบุนัมฐีาน
การผลติอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลติได้จะถกูรวบรวมผา่นเครือขา่ยขนสง่ก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้ารายใหญ่และรายยอ่ยตอ่ไป 
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 ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในหว่งโซธ่รุกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์
ตามความต้องการของลกูค้า นอกจากการธุรกิจถา่นหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กบัการจดัหาพลงังาน อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจดัหาเชือ้เพลงิ และสายสง่ 
 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION) 

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

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

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน  (ENERGY TECHNOLOGY) 

 ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบครบวงจร  
ธุรกิจให้บริการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปัจจบุนัมีการให้บริการในไทยและ

สงิคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ารายยอ่ยและภาคธุรกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่ต้องการ

พลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยั โดยมีเปา้หมายการติดตัง้ 300 เมกะวตัต์ ภายใน 5 ปี 

 ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงาน 

ธุรกิจระบบจดัเก็บพลงังานส าหรับยานยนต์และระบบไฟฟา้ส ารอง เพื่อตอบสนองความต้องการจดัเก็บ

พลงังานของภาคอตุสาหกรรมและขนสง่ ปัจจบุนัมฐีานการผลติอยูใ่นจีน  

 ธุรกิจระบบการจัดการเทคโนโลยพีลังงาน 

การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้พฒันาระบบบริหารจดัการพลงังานแบบครบวงจร ครอบคลมุตัง้แตร่ะบบ
ควบคมุการผลติ การขนสง่ และการจดัเก็บพลงังาน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลงังานอยา่งมี
ประสทิธิภาพของภาคเอกชนและชมุชนเมือง 
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1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

 วิสัยทัศน์   

   “ผู้น าด้านพลังงานแห่งเอเชีย ท่ีมุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความย่ังยืน” 
 

 

พันธกิจ 

 มุง่สร้างคณุคา่อยา่งยัง่ยืนและความไว้วางใจให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี ด้วยความรับผิดชอบตอ่โลกและสงัคม 

 ขบัเคลือ่นการพฒันาและผสานนวตักรรมเพื่อความยัง่ยืนทางพลงังานอยา่งครบวงจรด้วยเทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบ 

 เพิ่มความแข็งแกร่งของวฒันธรรมองค์กร ความเป็นเลศิในการด าเนินงาน และยดึมัน่ในอดุมการณ์ของบ้านปฯู
ในการเป็นองค์กรที่มีความซื่อสตัย์ เป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล 

  

  



 

หน้า 5 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - ปี 2561) รวมทัง้เหตุการณ์ปัจจุบนั 
 

ปี 2559 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.) การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 3 (ใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU- 
W3) จ านวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ่มทนุ ตอ่ 1 หนว่ย
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ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่และมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ดงักลา่ว 
เทา่กบั 5 บาทตอ่หุ้น 

3.) การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจ านวน 
5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกใหมจ่ านวน 2,581,878,550 หุ้น ในมลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  โดยจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นเพิ่ม
ทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท  และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right 
Offering) 

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

o วนัที่ 19 เมษายน 2559  บริษัทฯ ได้น าเสนอพฒันาการของแผนกลยทุธ์และการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยทีบ่ริษัท
ยงัคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟา้ถ่านหินอยา่งตอ่เนื่อง แผนกลยทุธ์ที่ได้พฒันาเพิ่มเติมให้
ความส าคญัมากขึน้กบันวตักรรมของเทคโนโลยีพลงังาน การพฒันาแหลง่พลงังานที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และการ
สร้างความเช่ือมโยงของระบบหว่งโซอ่ปุทานพลงังาน เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนงานดงักลา่ว ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ จะ
ยงัคงเน้นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้ที่มีประสิทธิภาพสงูและปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซที่ต ่า (High-efficiency, low-
emissions : HELE)  รวมถึงการลงทนุในธุรกิจไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนควบคู่ไปด้วยกนั   นอกจากนีธุ้รกิจใหมท่ี่บริษัทฯ 
ให้ความสนใจในการศกึษาลงทนุจะครอบคลมุถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติต้นน า้ที่ใช้เทคโนโลยีส ารวจและขดุเจาะแบบ 
unconventional รวมถึงธุรกิจที่สามารถสร้างมลูคา่เพิ่ม ตลอดหว่งโซอ่ปุทานพลงังานและนวตักรรมของเทคโนโลยี
พลงังานอื่นๆ ด้วย การลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตินัน้ บริษัทฯ ได้ลงทนุในกองทนุที่มีนโยบายการลงทนุด้วยการถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 29.4 ในสินทรัพย์ Chaffee Corners Joint Exploration Agreement (JEA) ซึง่เป็นผู้ผลิตก๊าซที่มีต้นทนุการ
ผลติต ่า มีแหลง่ผลติอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มลูคา่การลงทนุจ านวน 109.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อนึง่แหลง่ Marcellus เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สดุในสหรัฐอเมริกาและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของทัว่โลกด้วยเช่นกนั สว่นสนิทรัพย์ Chaffee Corners JEA นัน้มี
ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ “P1”  จ านวน 156 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ   

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

ก) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,404,904,790 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 2,581,878,550 บาท โดยเป็นการลดหุ้นสามญัจดทะเบียนเดิมที่ยงัไม่ได้
จ าหนา่ยจ านวน 823,026,240 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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ข) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,581,878,550 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มจ านวน 
2,581,878,550 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,290,939,275 หุ้น เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ่มทนุตอ่ 2 หุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 5 บาท  
หุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น จะถูกจัดสรรโดยการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  
(BANPU-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามการเสนอขายโดย
ไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัต่อ 1 หุ้นเพิ่มทนุ ในจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย โดยมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในราคา 5 บาทตอ่หุ้น  

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

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

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

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

1)  โครงการ Jinshan ขนาด 30 เมกะวตัต์ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ วนัที่ 29 เมษายน 2559 
2)  โครงการ Huineng โครงการท่ี 1 ขนาด 10 เมกะวตัต์ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

วนัท่ี 29 เมษายน 2559  และโครงการท่ี 2 ขนาด 10 เมกะวตัต์ ด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ วนัท่ี 8 มถินุายน 2559 

3)  โครงการ Haoyuan ขนาด 20 เมกะวตัต์ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2559 

โครงการท่ี 4 คือ โครงการ Hui’en ขนาด 20 เมกะวตัต์ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน
เดือนธนัวาคม 2559   
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o วนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 บริษัทออกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) มีระยะเวลาในการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ก าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัใน
วนัท่ี 5 กนัยายน 2559, วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559, วนัท่ี 3 มีนาคม 2560, และวนัท่ี 5 มิถนุายน 2560 โดยมีราคาใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัในราคา 5 บาทตอ่หุ้น 

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

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

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

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

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

- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 166 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุจากการประเมนิโดย
บริษัทที่ปรึกษา  

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

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

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

o เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2560  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ Deyuan ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต์ 
ได้เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์และโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว จึงท าให้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงั
การผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 140 เมกะวตัต์ 
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o เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั (“BRE”) เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100  ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลา่ร์ คอนซลั
แตนท์ จ ากดั ให้แก่ผู้พฒันาโครงการรายหนึง่ โดยมมีลูคา่การซือ้ขาย 10 ล้านบาท 

o เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั (BANPU-W3) มีการใช้สทิธิในครัง้ที่ 3 จ านวน 
123,464,191 หนว่ย คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.56 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ได้ออกและเสนอขาย เป็นมลูคา่ 
617.32 ล้านบาท  เมื่อรวมการใช้สทิธิทัง้ 3 ครัง้ มีผลท าให้จ านวนการใช้สทิธิคดิเป็นร้อยละ 92.01 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมด หรือ 1,187,816,388 หนว่ย สง่ผลให้ทนุท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จ านวน 123.46 
ล้านบาท   และบริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีผลท าให้ทนุท่ี
ช าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 5,060,634,213 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 

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

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

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

o เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน  2560 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุ
ส ารอง   โดยการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้าม)ี ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิและมีการเพิม่ทนุจดทะเบยีน จงึได้
จดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้ จ านวน 72,731,610 บาท ทัง้นีเ้ป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ
ห้าของก าไรสทุธิประจ าปี 
และที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,500,000 บาท จากเดมิ 
5,163,757,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 5,165,257,100 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น)   โดยการ
ออกหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นของ BANPU-W3 ภายหลงัการปรับสทิธิการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิจากเดิม 1 อตัราการใช้สทิธิ ตอ่ 1 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น เป็นอตัราใหม ่1.0145 อตัราการใช้สทิธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ราคาใช้สทิธิ 4.93 บาทตอ่หุ้น   และบริษัทจดทะเบียนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน  2560 
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o เมื่อวนัที่ 21 เมษายน  2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินบาทจ านวน 10,000 ล้านบาท  ชนิดระบช่ืุอผู้ถือแบบไมด้่อยสทิธิ
และไมม่ีหลกัประกนั และช าระคืนเงินต้นทัง้หมดในวนัครบก าหนด  อาย ุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 4.17 ตอ่ปี ครบ
ก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 21 เมษายน 2570 

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

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

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

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

o เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษัท BPP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าการลงทนุและ
พฒันาโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) 
ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น โดยเข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 เพื่อพฒันา
โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิโรชิมา่ จงัหวดัฮิโรชิมา่ ก าลงั
การผลติ 8 เมกะวตัต์  และโครงการเคเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ ก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต์ 
และวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท BRS ได้เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 เพื่อพฒันาโครงการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิม่เติมจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามางาตะ ไออีเดะ ก าลงัการผลติขนาด 
200 เมกะวตัต์ และได้รับสทิธิในการลงทนุเพิม่เตมิร้อยละ 34 เมื่อโครงการเร่ิมก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อ
โครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ จงึท าให้ BPP มีโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นรวม
ทัง้สิน้ 13 โครงการ  มกี าลงัผลติรวม 358.4  เมกะวตัต์ เป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นที่บริษัท BPP ลงทนุจ านวน 233.3 
เมกะวตัต์   
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o เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2560   บริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (“BPIN”)   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีม่ีสดัสว่นการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและลงทนุในธุรกิจผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน

แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั    ทัง้นี ้BPIN จะเป็นหนว่ยธรุกิจที่ส าคญัส าหรับกลุม่
บ้านปใูนการขยายการลงทนุไปยงัสว่นปลายน า้ของธุรกิจพลงังานหมนุเวียนทีใ่ช้เทคโนโลยีด้าน
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการตอ่ยอดธุรกิจให้แกบ่ริษัทฯ เพื่อพฒันาสูก่ารเป็น
บริษัทพลงังานอยา่งเต็มรูปแบบตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

o วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเหน็ชอบให้มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 
5,161,925,515 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,548.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีได้ยกเว้นไมต้่องน ามารวม
ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดติภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 29 
กนัยายน 2560  

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

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

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

o เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560  บริษัท PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนเีซยี 
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 67.13 ได้ลงนามในสญัญาซือ้หุ้นเพือ่ครอบครองหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ในเหมืองถา่นหนิ 
PT Tepian Indah Sukses (“TIS”)  ซึง่ถือสทิธิการท าเหมืองถา่นหินประเภท Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Mining 
Business License (ใบอนญุาตธุรกิจการท าเหมือง)  โดยมีมลูคา่การลงทนุจ านวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทยีบเทา่
ประมาณ 314 ล้านบาท  เหมืองถ่านหิน TIS ได้ระบปุริมาณส ารองถา่นหินจ านวน 4.7 ล้านตนั (ตามสดัสว่นร้อยละ 100) โดย
เป็นการประเมินตามหลกัเกณฑ์ The Joint Ore Reserve Committee (JORC)  มีเนือ้ที่สมัปทานจ านวน 2,065 เฮคตาร์ ตัง้อยู่
ในเขตตะวนัออกของกาลมินัตนั สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ถา่นหินจดัเป็นประเภทคณุภาพดีด้วยคา่ความร้อนประมาณ 6,400 
กิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม ปริมาณการผลติคาดการณ์ไว้ที่ 2 ล้านตนัตอ่ปี โดยเร่ิมผลติในปี 2562 
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o เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2560 บริษัท BNAC ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเข้าซือ้สดัสว่นผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA 
CORNERS-V)   โดยในครัง้นีเ้ป็นการเข้าซือ้สดัสว่นและเป็นผู้ด าเนินการผลติ ที่มีมลูคา่การลงทนุจ านวน 105 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเทา่ประมาณ 3,500  ล้านบาท   การลงทนุดงักลา่วให้ผลประโยชน์ที่ส าคญัดงันี ้

- ผลประโยชน์ในหลมุผลติคิดเป็นร้อยละ 88 ของจ านวนหลมุทัง้หมด 35 หลมุ 
- ปริมาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 52 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั  
- ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 292 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุ 
- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาติประมาณ 6,700 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale 

o วนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ "Stable" หรือ "คงที่"   ซึง่อนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความ
เป็นผู้น าของบริษัทฯ ในอตุสาหกรรมถา่นหินในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก    ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูค้าและแหลง่
ถ่านหิน   และรายได้เงินปันผลที่แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  

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

o เมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2561  Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ได้ซือ้หุ้ นเพิ่มทุนออกใหม่ใน Digital Energy Solutions Corporation Co., Ltd. ที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าการลงทุน 17.50 ล้านเยน 
หรือเทียบเทา่ 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ 

o เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2560 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.35 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้
รับเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

o เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561  BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นบริุมสิทธิ
ใน Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) ทีเ่ป็นบริษัทจ ากดัจดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์ จากบคุคลภายนอกจ านวน 
10.21 ล้านเหรียญสงิคโปร์หรือเทียบเทา่ 7.75 ล้านเหรียญสหรัฐ   ท าให้  BPINI  มีสดัสว่นการลงทนุเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
28.86 เป็นร้อยละ 33.64 ของทนุจดทะเบียน   และเมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2561 BPINI ซือ้หุ้นบริุมสทิธิเพิ่มทนุที่ออกใหม่
ที่มีสทิธิเทียบเทา่หุ้นสามญัใน Sunseap จ านวน 33.00 ล้านเหรียญสงิคโปร์ หรือเทียบเทา่ 24.76 ล้านเหรียญสหรัฐ  ท า
ให้สดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 40.74 ของทนุจดทะเบียน 

o วนัที่ 6 มีนาคม 2561 ศาลแพง่ได้อา่นค าพิพากษาศาลฎีกากรณีโครงการโรงไฟฟา้หงสาดงัมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยได้หลอกลวงโจทก์ให้เข้าท าสัญญาเบือ้งต้น (Preliminary Agreement) และ
สญัญาร่วมพฒันาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะได้ข้อมูลโครงการของโจทก์ 
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นวา่โจทก์เป็นผู้ขอให้จ าเลยเข้าร่วมพฒันาโครงการเอง และจ าเลยได้เข้าท าสญัญาและ
กระท าการโดยสจุริตเพื่อพฒันาโครงการ มิได้ท าเพื่อหลอกลวงเอาข้อมลูโครงการจากโจทก์ตามที่กลา่วหา 

2. ตามที่โจทก์กลา่วหาว่าจ าเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับจ้างเพื่อท าให้โครงการลา่ช้าออกไปและเป็นเหตใุห้รัฐบาล 
สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทก์นัน้  ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นวา่จ าเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับจ้าง
โดยสจุริตเพื่อประโยชน์ของโครงการ 

3.  ตามที่โจทก์กลา่วหาว่าจ าเลยยยุงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว
เห็นวา่จ าเลยกระท าโดยสจุริต การที่รัฐบาล สปป. ลาว ยกเลกิสญัญาสมัปทานเป็นเพราะการกระท าของโจทก์เอง 
เพราะรัฐบาล สปป. ลาว กงัวลว่าโจทก์ไมม่ีความสามารถที่จะด าเนินโครงการได้ส าเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่
ประเทศและประชาชนลาว 

4.  ตามที่โจทก์กลา่วหาว่าจ าเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์นัน้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลย (บริษัทและ
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ได้น าข้อมลูโครงการของ
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โจทก์ไปใช้ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จ าเลย
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจ านวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี ค านวณ
นบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2550 

อนึง่ บริษัทฯ ได้ช าระคา่เสยีหายพร้อมดอกเบีย้ร่วมกบับริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท บ้านป ู
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ให้แก่โจทก์จ านวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัท
รับภาระในอตัราหนึง่ในสามเป็นเงินจ านวน 900.68 ล้านบาท  
 

o เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด (“BPIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทุนผ่านบริษัท 
BPIN Investment Co., Ltd. ในบริษัท  New Resources Technology Pte. Ltd. (“NRT”) ที่ เ ป็นบริษัทจ ากัดจด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการลงทุนจ านวน 43.21 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 34.17 ล้าน
เหรียญสหรัฐ BPINI มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 44.84 ของทนุจดทะเบียน   NRT เป็นผู้ เช่ียวชาญในการออกแบบ 
ผลติ และติดตัง้ระบบจดัเก็บพลงังาน แบบลเิธียมไอออน (LiB) ส าหรับยานยนต์และระบบไฟฟา้ส ารองตา่งๆ มากวา่ 
8 ปี โดยจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ และมีโรงงานอยูใ่นประเทศจีน NRT ปัจจบุนัมีก าลงัการผลติ 80 MWh และมีแผน
จะขยายเพิ่มเติมในอนาคต การลงทนุในบริษัท NRT นบัเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ในธุรกิจจดัเก็บพลงังาน  

o เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2561 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย  ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนไปยงัประเทศ
เวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดก าลงัการ
ผลติรวม 80 เมกะวตัต์ ณ จงัหวดั Soc Trang ประเทศเวียดนาม ซึง่โครงการ
ดงักล่าวแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลิต 30 
เมกะวตัต์ ระยะที่ 2 มีก าลงัการผลิต 30 เมกะวตัต์   และระยะที่ 3 มีก าลงั
การผลติ 20 เมกะวตัต์ โดย BPP ได้รับการอนมุตัิพร้อมออกหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ประเทศเวียดนาม  เพื่อการพฒันาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวตัต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้เชิงลกึ (Feasibility study) ของโครงการ และคาดวา่โครงการระยะที่ 1 จะสามารถ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2564 

o เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกลุเงินเหรียญสหรัฐจ านวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ชนดิระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อย
สทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยจะช าระเงินคืนต้นทัง้หมดในวนัครบก าหนดอาย ุ 10 ปี อ้ตราดอกเบีย้คงที่
ร้อยละ 5.25 ตอ่ปี ครบก าหนดไถถ่อนวนัที่ 8 สงิหาคม 2571 

o เมื่อวนัที ่ 10 สงิหาคม 2561   บริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”)      
ซึง่บ้านปถืูอหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 67.13  ได้ลงนามในสญัญาซือ้หุ้นเพื่อครอบครองหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน
เหมืองถ่านหิน PT Nusa Persada Resources (“NPR”) ทีถื่อสทิธิการท าเหมืองถ่านหินประเภท IUP (Izin Usaha 
Pertambangan IUP : Mining Business License)  มลูคา่การลงทนุจ านวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา่
ประมาณ 990 ล้านบาท มีปริมาณส ารองถา่นหินจ านวน 77.4 ล้านตนั มีเนือ้ที่สมัปทานจ านวน 4,291 เฮคตาร์ ตัง้อยู่

80 MW 
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ในเขตตอนกลางของกาลมินัตนั สาธารณรัฐอินโดนเีซีย เป็นถา่นหินที่มีคณุภาพคา่ความร้อนประมาณ 5,500 กิโล
แคลอรีตอ่กิโลกรัม และคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการผลติได้ในปี 2565 

o เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ เปิดตวัพนัธสญัญาใหมข่ององค์กร “Our Way  in 

Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยนื” ตอบโจทย์วิสยัทศัน์ขององค์กร ในการ
เป็นผู้น าด้านพลงังานแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ทีมุ่ง่มัน่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และ

ความยัง่ยืน   พร้อมกนันีย้งัได้เปิดตวัดีไซน์โลโก้ 
(Logo) รวมไปถงึอตัลกัษณ์ใหมข่ององค์กรที่
สะท้อนภาพลกัษณ์ความเป็นผู้น าในธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรใน 10 ประเทศ ที่มี
ความทนัสมยั กระฉบักระเฉง และไมห่ยดุนิง่ในการสร้างสรรค์และพฒันาผลติภณัฑ์และ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ สงัคมและชมุชน 

 

o เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติเห็นชอบให้มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
ก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ส าหรับหุ้น
จ านวน 5,161,925,515 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,806.67 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีได้ยกเว้นไมต้่องน ามา
รวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี และจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 28 
กนัยายน 2561  

o ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สว่นขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ 
มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึง่มีก าลงัการผลติไฟฟา้สว่นขยาย
นี ้25 เมกะวตัต์ และผลติไอน า้จ านวน 150 ตนัตอ่ชัว่โมง ซึง่คิดเป็นก าลงัการผลติ 52 เมกะวตัต์เทียบเทา่ จงึท าให้
โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมหลวนหนานมีก าลงัการผลติรวมเพิ่มขึน้เป็น 175 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

o เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(“BPP”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยนัน้  รายงานความคืบหน้าของ
โครงการโรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์นาริไอส ึ (Nari Aizu) 
ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ได้เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ตามแผน 
โดยโรงไฟฟา้ดงักลา่ว ตัง้อยู ่ณ จงัหวดั ฟกูชิูมะ มีก าลงัการผลติ
รวม 20.46 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 15.35 เมกะวตัต์) และได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั บริษัท 
Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่
กิโลวตัต์ชัว่โมง จงึท าให้ BPP มีโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 13 โครงการ 
ก าลงัการผลติรวม 358.76 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 233.57 เมกะวตัต์) ซึง่เปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์
แล้ว 58.86 เมกะวตัต์  (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 37.42 เมกะวตัต์) 

o เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั
ของ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+”  โดยอนัดบัเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้น าของบริษัทในอตุสาหกรรมถ่านหนิ
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ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูค้าและความหลากหลายทางภมูิศาสตร์ของแหลง่ส ารองถา่น
หิน  รายได้ทีแ่นน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  และการเคลือ่นไหวเชิงกลยทุธ์ของบริษัทในการทีจ่ะเป็นบริษัทพลงังานแบบครบวงจร 

o เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2562  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท  
ซึง่เป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้จา่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2561 ดงันัน้คงเหลอืจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ในงวดนีอ้กีหุ้นละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที ่
1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากก าไรทีไ่ด้รับยกเว้นไมต้่อง
น ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่  30 เมษายน
2562 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ธุรกิจกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  พลงังาน - 

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

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

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

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

6) Banpu Coal Investment Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
 (ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

7) Banpu Singapore Pte. Ltd.  ค้าถ่านหนิ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Asian American Coal, Inc.) 

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

50.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูมินเนอรัล) 

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

กลุ่มธุรกิจแหล่ง

พลังงาน 

กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยพีลังงาน 

กลุ่มธุรกิจผลติ

พลังงาน 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

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

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

67.13% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 

12) PT.Indominco Mandiri  ผลิตถ่านหนิในประเทศ
อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk 
0.01% 

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

อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
0.01% 

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

อินโดนีเซีย 

99.00% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
1.00% 

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

อินโดนีเซีย 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
0.01% 

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

transportation, 
industry, agriculture, 
construction, repair and 
services 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
0.01% 

ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 

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

Tbk) 
0.01% 

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

(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 
Tbk) 

0.01% 
ถือหุ้นโดย PT.Kiadin) 

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

Tbk) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

20) PT. Tepian Indah Sukses Coal mining in Indonesia 70.00% 
(ถือหุ้นโดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
21) PT. Gas Emas Fuel Distributor for 

Mining Business 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย PT. Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
22) PT. Nusa Persada Resources Coal Mining in Indonesia 99.99% 

(ถือหุ้นโดย PT. Indo Tambangraya Megah 
Tbk) 

0.01% 
ถือหุ้นโดย PT. ITM Batubara Utama) 

23) PT. Energi Batubara Perkasa Coal Trading 99.90% 
(ถือหุ้นโดย PT. Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
0.10% 

ถือหุ้นโดย PT. ITM Batubara Utama) 
24) PT. Nusantara Timur Unggul Fuel Distributor 33.34% 

(ถือโดย PT. ITM Indonesia) 
25) BMS Coal Sales  Pte. Ltd. Coal trading including 

coal agent and coal 
blending 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

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

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

28) BP Overseas Development Company 
Limited 

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

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

Company Limited) 
30) AACI SAADEC (BVI) Holdings 

Limited 
ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Asian American Coal, Inc.) 

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

32) Phu Fai Mining Company Limited Mining Concession 37.50% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

33) Banpu Australia Co. Pty. Ltd. Investment in coal mining 
in Australia 

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

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

35) Centennial Coal Company Limited Coal Mining and 
Marketing 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Australia Pty. Ltd.) 

36) Centennial Inglenook Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

37) Centennial Coal Services & 
Marketing Pty Limited 

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

38) Centennial Northern Coal Services 
Pty Limited 

Employer Company for 
Newstan Washery 

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

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

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

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

42) Centennial Coal Infrastructure Pty 
Limited 

Coal exporting logistics 
and infrastructure 

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

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

44) Centennial Northern Mining Services 
Pty Limited 

Employer Company for 
Newstan 

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

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

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

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

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

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

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

50) Centennial Springvale Holding Pty 
Limited 

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

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

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

53) Coalex Pty Limited Coal Mining - Clarence 
JV 

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

54) Centennial Clarence Pty Limited Coal Mining - Clarence 
JV 

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

55) Hartley Valley Coal Company Pty 
Limited 

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

56) Powercoal Employee Entitlements 
Company Pty Limited 

Employee Trust 
Company Ex Powercoal 

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

57) Centennial Drilling Services Pty 
Limited 

Drilling Services  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

58) Powercoal Pty Limited Dormant Holding 
company 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Fassifern Pty  

Limited) 
59) Elcom Collieries Pty Limited Dormant  100.00% 

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

(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 
61) Mandalong Pastoral Management 

Pty Limited 
Dormant  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 

62) Collieries Superannuation Pty Limited Superannuation 
Company    (Dormant) 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 

63) Powercoal Superannuation Pty 
Limited 

Superannuation 
Company    (Dormant) 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Powercoal Pty Limited) 

64) Centennial Springvale Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale Holding 

Pty Limited) 
65) Springvale Coal Pty Limited Coal Mining  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale Holding 
Pty Limited) 

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

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

(ถือหุ้นโดย Centennial Springvale 
Holdings Pty Limited) 

68) Clarence Coal Investments Pty 
Limited 

Coal Mining - Clarence 
JV 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited) 

69) Clarence Colliery Pty Limited Coal Mining - Clarence 
JV 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited) 

70) Clarence Coal Pty Limited Coal Mining - Clarence 
JV 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Coalex Pty Limited) 

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

72) Port Kembla Coal Terminal Limited Ship loading Coal Port 16.66% 
(ถือหุ้นโดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

73) Hunnu Investment Pte. Ltd. Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Coal Pty Limited) 

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

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

76) Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

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

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

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Resources LLC) 

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Investment Pte. Ltd.) 

82) Hunnu Altai Minerals LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC) 

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

80.00% 
(ถือหุ้นโดย Hunnu Altai LLC) 

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

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บีโอจี จ ากดั) 

 
 
 

กลุ่มธุรกิจผลติพลังงาน (Energy Geneartion) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

86) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 78.57% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)) 

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

(มหาชน)) 
88) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

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

89) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน)) 
90) Banpu Power International Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

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

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

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

Ltd  
ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  

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

Co., Ltd. ) 
94) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment   
Co., Ltd. ) 

95) Pan-Western Energy corporation LLC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment 

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

Co., Ltd. 
ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Energy 
Co., Ltd) 

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

70.00% 
(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd.) 

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

Power trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment   

(China) Co., Ltd. ) 

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

Power trading 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Investment   

(China) Co., Ltd. ) 

100) Feicheng Xingyu Solar Power PV 
Technology Co., Ltd. 

Solar power generation 100.00% 
(ถือโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 

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

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

87.92% 
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy 

corporation LLC) 
12.08% 

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

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

 Megah Tbk) 
30.00% 

(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์) 

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

จ ากดั) 
104) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า 

40.00% 
(ถือหุ้นโดย บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

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

ไฟฟ้า 
30.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment  
Co., Ltd. ) 
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106) Anqiu Huineng New Energy Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

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

Comprehensive Energy Co., Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

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

Generation Co., Ltd 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

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

Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

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

Technology Co., Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
111) Banpu Power Trading G.K. Energy Trading 100.00% 

(ถือโดย Banpu Renewable Singapore 
Pte. Ltd.) 

112) BPP Vinh Chau Wind Power Limited 
Liability Company 

Wind Power Production, 
Power transmission and 
distribution 

100.00% 
(ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.) 

113) Akira Energy Limited Investment in renewable 
energy business 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี จ ากดั) 
114) Akira Energy (South) Limited Investment in renewable 

energy business 

100.00% 
(ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.) 

115) Digital Energy Solutions Corporation Electricity sales and 
management 

35.00% 
(ถือโดย Banpu Renewable Singapore 

Pte. Ltd.) 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

116) บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

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

117) บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

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

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

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง  

เซอร์วสิเซส) 
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119) บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

99.99% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง  

เซอร์วสิเซส) 
120) Banpu Energy Services Japan  

Co., Ltd. 

Consultancy services to 
the operator of power 
generation in Japan 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  

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

solar energy business 
75.00% 

(ถือหุ้นโดย บจก. บ้านป ูเอนเนอร์จี  
เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) 

122) บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั ลงทนุในธุรกิจบริการให้
ค าปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟ้า 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูเอนเนอร์จี  

เซอร์วสิเซส(ไทยแลนด์)) 

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

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

(ถือหุ้นโดย Aura Land Development  
Pte. Ltd.) 

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

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บีพีพีอาร์) 

126) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ 

 เอนเนอร์จี) 
127) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

75.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี) 
128) BRE Singapore Pte. Ltd. Investment in renewable 

energy business 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอร์จี จ ากดั) 
129) BPIN Investment Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บจก.อินฟิเนอร์จี) 

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

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

38.46% 
(ถือหุ้นโดย BPIN Investment Co., Ltd) 

132) New Resources Technology Pte. Ltd. 
(เปล่ียนช่ือเป็น Durapower Holdings Pte. 
Ltd. เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2562) 

Manufacturing of Lithium-
Ion Battery (LiB) for EV and 
Energy Storage System 
(ESS) 

47.68% 
(ถือโดย BPIN Investment Company 

Limited) 
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o นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านพลงังานครบวงจรตลอดหว่งโซธุ่รกิจ ครอบคลมุตัง้แตธุ่รกิจจดัหาพลงังานต้นน า้ ธุรกิจ

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

 

กลุ่มธุรกิจ 

แหล่งพลังงาน  

(Energy 
Resources) 

 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด าเนินการมานานกวา่ 35 ปี มีฐาน
การผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และแหลง่ถ่านหินที่มองโกเลีย ถ่านหินที่ผลิตได้
จะถูกจ าหน่ายไปยังลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงใน
ภมูิภาคเอเชียและยโุรป  

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้
หินดินดาน โดยมีฐานการผลติอยูใ่นแหลง่มาร์เซลลสั สหรัฐอเมริกา ก๊าซธรรมชาติที่ผลติได้
จะถกูรวบรวมผ่านเครือข่ายขนสง่ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ (National Gas Pipeline) 
เพื่อจ าหนา่ยให้แก่ลกูค้ารายใหญ่และรายยอ่ยตอ่ไป 

 ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในห่วงโซ่ธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ตาม
ความต้องการของลกูค้า นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยงัด าเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพลังงาน อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหา
เชือ้เพลงิ และสายสง่ 

กลุ่มธุรกิจผลติ
พลังงาน (Energy 
Geneartion) 

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

 ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลงังาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยตอบสนองสงัคมคาร์บอนต ่า ปัจจุบนับริษัทฯ ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในญ่ีปุ่ นและจีน ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างขัน้ตอน
การก่อสร้าง    โดยมีเป้าหมายที่จะมีสัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
มากกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 
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กลุ่มธุรกิจผลิต
พลังงาน (Energy 
Geneartion) 

 ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 

ปัจจบุนัมีการให้บริการในไทยและสงิคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ารายยอ่ย
และภาคธุรกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่ต้องการพลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั โดยมีเปา้หมายการติดตัง้ 300 เมกะวตัต์ ภายใน 5 ปี 

 ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงาน 

ธุรกิจระบบจดัเก็บพลงังานส าหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการจดัเก็บพลงังานของภาคอตุสาหกรรมและขนสง่ ปัจจบุนัมีฐานการผลติอยูใ่นจีน 

 ธุรกิจระบบการจัดการเทคโนโลยพีลังงาน 

การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร 
ครอบคลมุตัง้แต่ระบบควบคมุการผลิต การขนสง่ และการจดัเก็บพลงังาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพของภาคเอกชนและชมุชนเมือง 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (สว่นที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป) 

   

99.99%

100.00%

99.99%

100.00%

                       
      

Banpu Minerals

(Singapore) Pte. Ltd.

Hebi Zhong Tai 

Mining Co., Ltd.

40.00%

100.00%

78.57%

BP Overseas
Development 

Company Limited

             
                 

100.00%

Banpu 

Australia Co. Pty Ltd.

PT.Indo Tambangraya

Megah Tbk

99.99%

100.00%

               4

Hunnu Coal Pty Ltd.

Banpu Singapore

Pte. Ltd.

100.00%

BMS Coal Sales  

Pte. Ltd.

100.00%

                    

99.99%

                

Banpu North America 

Corporation

                       
                

                       
              

                             
                   

100.00%

              
                

99.99%

30.00%

Banpu Coal Investment

Company Limited

Asian American

Coal, Inc.

99.99%

100.00%

Banpu (Shanghai) 

Trading Co., Ltd.

              
       

       

Shanxi Gaohe

Energy Co., Ltd.

45.00%

AACI SAADEC (BVI)

Holdings Limited

100.00%

99.99%

100.00%

BPIN Investment 

Co., Ltd

                 
                    

22.50%
             

                    
Sunseap Group 

Pte. Ltd.

38.46%

47.68%

                

100.00%

AFE Investments  

Pty Limited

100.00%

Banpu Australia 

Resources Pty. Ltd.

100.00%

Centennial Coal 

Co., Ltd.

99.99%

99.00%

99.99%

PT. Kitadin

PT. Indominco

Mandiri

PT. Trubaindo
Coal Mining

PT. Bharinto

Ekatama

99.99%

PT. Jorong

Barutama Greston

99.99%

PT. ITM Indonesia

99.99%

99.99%

99.99%

PT. ITM Energi

Utama

99.99%

PT. Tepian Indah 

Sukses

70.00%

PT. ITM Banpu 

Pow er 

99.99%

PT. Gas Emas

75.00%

PT. Tambang  Raya

Usaha Tama

0.01%

0.01%

1.00%

0.01%

33.34%

0.01%

PT. ITM Batubara 

Utama

0.01%

70.00%

PT. Nusa Perada

Resources

0.01%

PT. Nusantara 

Timur Unggul

0.01%

99.90%

PT. Energi

Batubara Perkasa

0.10%

50.00% 50.00%

               3

New  Resources 

Technology Pte. Ltd.*

Note : 
*             Durapow er Holdings Pte. Ltd.            10        2562
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50.00%

Tangshan Banpu
Heat and Pow er 

Co., Ltd.

12.08%

100.00%

100.00%

Zouping Peak 

Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Investment 
(China)  Co., Ltd.

Shijiazhuang Chengfeng

Cogen Co., Ltd.

Pan-Western Energy 

Corporation  LLC

Zouping Peak 

CHP Co., Ltd.

70.00%

100.00%

87.92%

Banpu Pow er 

Investment Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Hongsa Pow er 

Company Limited

40.00%

Phu Fai Mining 
Company Limited

37.50%

99.99%

                 
                

99.99%

99.99%

99.99%

                
             
                

75.00%
Aura Land 

Development 
Pte. Ltd.

                  
      

75.00%

Banpu Energy
Services 

Japan Co., Ltd.

100.00%

Shanxi Lu Guang

Pow er Co., Ltd.

30.00%

Hokkaido Solar
Estate G.K. 

60.00%

BPPR 
Japan Co., Ltd.

100.00%

                         
                       

       

                          
                  

Banpu Pow er 

International Limited

Aizu Land Solar G.K.

100.00%

30.00%

PT. ITM Banpu

Pow er**

Note : 

** PT. ITM Banpu Pow er

70.00% held by  PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

30.00% held by Banpu Pow er Public Company Limited

                       
               

100.00%

Banpu Pow er Trading 

(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Pow er Trading 

(Shandong) Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Aizu Energy 

Pte. Ltd.

75.00%

BPP Vinh Chau Wind 

Power Limited Liability 

Company

100.00%

BRE Singapore Pte. 

Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

Anqiu Huineng
New  Energy Co., Ltd.

100.00%

100.00%
Weif ang Tian’en Jinshan

Comprehensiv e 
Energy  Co., Ltd.

100.00%
Dongping Haoyuan

Solar Power Generation
Co., Ltd.

BPP Renew able 
Investment (China) 

Co., Ltd.

100.00%

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

100.00%
Jiaxing Dey uan Energy -
Sav ingTechnology Co., 

Ltd.

Digital Energy Solutions 
Corporation

35.00%

Banpu Pow er 
Trading G.K.

100.00%

Feicheng Xingyu Solar 

Power PV Technology 

Co., Ltd.

100.00%

Banpu Renew able 

Singapore Pte. Ltd.

Akira Energy (South) 

Limited

100.00%

Akira Energy 

Limited

100.00%

              
       

       

78.57%

                 1

                       
              

                             
                  

99.99%
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Centennial 

Coal 

Company 

Ltd. 

100.00%

Centennial Inglenook Pty Limited

100.00%

Centennial Coal Services 

and Marketing Pty Limited

100.00%

Centennial  Northern Coal 

Services Pty Limited

100.00%

Centennial  Airly Pty Limited

100.00%

Berrima Coal Pty Limited

100.00%

Centennial  Angus Place 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Coal 

Infrastructure Pty Limited

100.00%

Centennial  Fassifern Pty 

Limited

100.00%

Centennial  Northern Mining 

Services Pty Limited

100.00%

Centennial  Mandalong

Pty Limited

100.00%

Centennial  Mannering 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Munmorah 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Myuna

Pty Limited

100.00%

Centennial  Springvale 

Holdings Pty Limited

100.00%

Centennial  New stan Pty 

Limited

100.00%

Charbon Coal Pty Limited

100.00%

Coalex Pty Limited

100.00%

Hartley Valley Coal 

Co Pty Limited 100.00%

Centennial Clarence Pty 

Limited100.00%

Ivanhoe Coal Pty Limited 100.00%
Pow ercoal Employee 

Entitlements Company Pty 

Limited100.00%

Centennial Drilling Services 

Pty Limited

Pow ercoal Pty Limited

100.00%

Elcom Collieries Pty L

100.00%

Mandalong Pastoral 

Management Pty Limited

100.00%

Huntley Colliery Pty Limited

100.00%

Collieries       

Superannuation Pty Limited

100.00%

Pow ercoal

Superannuation Pty Limited

Boulder Mining Pty Limited

Springvale Coal Sales 

Pty Limited

Springvale Coal Pty Limited

Clarence Coal Investments 

Pty Limited

Clarence Colliery Pty Limited

Clarence Coal Pty Limited

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Refer page no. 1

Port  Kembla Coal Terminal 

Limited

16.66%

100.00%

Centennial Springvale

Pty Limited
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Hunnu 

Coal  Pty 

Ltd.

Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

Hunnu Resources LLC

Hunnu Gobi Altai LLC

Hunnu Altai Minerals LLC

Hunnu Altai LLC

80.00%

100.00%

100.00%

                 1

100.00%

Munkh Sumber Uul LLC

99.99%

Great East Minerals LLC

100.00%

Golden Gobi Mining LLC

100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%

Hunnu Pow er LLC

100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ส าหรับสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)      
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด าเนินการ % ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 

โดย 
 
 

การถือหุ้น
ของ
บริษัท 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้จากการขาย:         
1. ถ่านหนิในประเทศ Banpu 100.00 - - - - 0.09 0.12 
2. ถ่านหนิน าเข้า Banpu 100.00 61.69 100.00 97.20 99.46 77.88 99.33 
3. รายได้อ่ืน Banpu 100.00 - - 0.53 0.54 0.43 0.55 

รวมรายได้จากการขาย   61.69 100.00 97.73 100.00 78.40 100.00 
 

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

การถือหุ้น
ของ
บริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 

โดย 
 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

% 
 

รายได้จากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหนิในประเทศไทย/น าเข้า Banpu - 61.69 1.77 97.20 3.38 77.97 3.45 
 BMC 99.99 44.36 1.27 86.05 2.99 54.72 2.42 
2. ถ่านหนิในประเทศอินโดนีเซีย Indominco 67.13 91.27 2.62 111.33 3.87 107.39 4.75 
 Bharinto 67.13 30.77 0.88 19.08 0.66 19.18 0.85 
 Trubaindo 67.13 74.96 2.15 51.63 1.79 46.36 2.05 
 Jorong 67.13 16.64 0.48 17.00 0.59 14.82 0.66 
3. ถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย CEY 100.00 522.01 14.99 469.32 16.31 379.16 16.78 
4. รายได้อ่ืน   165.98 4.77 78.34 2.72 25.00 1.11 
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ 1,007.68 28.93 929.95 32.33 724.60 32.07 
รายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ:         
1. ถ่านหนิขายระหวา่งประเทศ Indominco 67.13 775.55 22.28 638.74 22.20 610.02 27.00 
 Kitadin 67.13 95.73 2.75 67.31 2.34 9.26 0.41 
 Bharinto 67.13 241.53 6.94 183.14 6.37 117.60 5.21 
 Trubaindo 67.13 498.37 14.32 411.54 14.31 328.72 14.55 
 Jorong 67.13 16.85 0.48 26.07 0.91 16.50 0.73 

 
CEY 100.00 491.91 14.13 413.18 14.36 281.27 12.45 
BMC 99.99 36.05 1.04 - - - - 

2. ธุรกิจไฟฟ้า 
3. ธุรกิจก๊าซ 

BIC 
BNAC 

78.57 
100.00 

174.04 
143.73 

5.00 
4.13 

169.75 
36.96 

5.90 
1.28 

156.60 
14.64 

6.93 
0.65 

รวมรายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ 2,473.76 71.07 1,946.69 67.67 1,534.61 67.93 
รวมรายได้จากการขาย 3,481.44 100.00 2,876.64 100.00 2,259.21 100.00 
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 263.66  204.66  118.37  
รวมรายได้ 3,745.10  3,081.30  2,377.58  

หมายเหต ุ:  1. รายได้อ่ืน ประกอบด้วย บริการอ่ืนๆ 

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

ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิแข็ง โดยทัว่ไปมีสเีข้มตัง้แตส่นี า้ตาลถงึด าสนทิ  กระบวนการผลติถา่นหินจะเร่ิมจากการส ารวจ
หาแหลง่ถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ท าการผลติ (ขดุและขน)  การคดัเลอืกถ่านหิน  การน าถ่านหินท่ีได้มาบด
ให้มีขนาดและคณุภาพตรงตามที่ลกูค้าต้องการ และกองเก็บไว้ทีเ่หมืองเพื่อรอสง่มอบให้ลกูค้าตอ่ไป 

เหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2561 มีการผลติรวม  22.1  ล้านตนั ประกอบด้วย 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ด าเนินการโดย PT. 
Indominco Mandiri   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ ITM ถือหุ้น
อยูร้่อยละ 99.99  ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั จงัหวดักาลิ
มนัตนัตะวนัออก  (Bontang, East Kalimantan 
Province) มีปริมาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 57.6 
ล้านตนั  วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 
2561 มีปริมาณการผลติ  9.9  ล้านตนั 
เหมืองอินโดมินโคมีทา่เรือขนสง่ที่สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 
20 ล้านตนัตอ่ปี 

 
 

2)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ด าเนินการโดย PT. 
Trubaindo Coal Mining ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ ITM ถือ
หุ้นอยูร้่อยละ 99.00  ตัง้อยูใ่นอ าเภอกไูตตะวนัตก  
จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก  (West Kutai, East 
Kalimantan) มีปริมาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 
33.6 ล้านตนั     วธีิการท าเหมอืงแบบเปิด (open-pit 
mine) ปี 2561 มีปริมาณการผลติ  6.2  ล้านตนั 

 

 
3) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ด าเนินการโดย 

PT.Bharinto Ekatama ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ ITM ถือ
หุ้นอยูร้่อยละ 99.99  ตัง้อยูใ่นเขตรอยตอ่ของอ าเภอ
บาริโตเหนือ จงัหวดักาลมินัตนักลาง (North Barito, 
Central Kalimantan) กบัอ าเภอกไูตตะวนัตก จงัหวดั
กาลมินัตนัตะวนัออก (West Kutai, East 
Kalimantan) ตอ่เนื่องกบัแหลง่ถ่านหินทรูบาอินโด 
(Trubaindo) มีปริมาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 
133.7 ล้านตนั     วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit 
mine) ปี 2561 มีปริมาณการผลติ  3.0  ล้านตนั 
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4) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ด าเนินการโดย PT. Jorong 

Barutama Greston (Jorong)   ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที ่
ITM ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.00   ตัง้อยูบ่ริเวณอ าเภอตา
นาห์ลาอทุ จงัหวดักาลมินัตนัใต้ (Tanah Laut, South 
Kalimantan Province)  มีปริมาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 5.0 ล้านตนั  วธีิการท าเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2561 มีปริมาณการผลติ  1.5  
ล้านตนั 

 
 
5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ด าเนินการโดย PT. Kitadin 

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ ITM ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 
ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั     และอ าเภอกไูตการ์ตาเนอ
การา จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก (Bontang and 
Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีปริมาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 2.1 ล้านตนั  วิธีการท าเหมือง
แบบเปิด (open-pit mine) ปี 2561 มีปริมาณการผลติ  
1.1  ล้านตนั 

 
 
6) เหมืองถ่านหิน TIS  ด าเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ ITM ถือหุ้นอยูร้่อยละ 70.00 

ตัง้อยูใ่นเขตตะวนัออกของกาลมินัตนั มีปริมาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 5 ล้านตนั     วิธีการท าเหมืองแบบ
เปิด (open-pit mine) คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการผลติได้ในปี 2562 

 
 
7) เหมืองถ่านหิน NPR  ด าเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ ITM ถือหุ้นอยูร้่อยละ 

99.99 ตัง้อยูใ่นเขตตอนกลางของกาลมินัตนั  มีปริมาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 77.4 ล้านตนั     วิธีการท า
เหมืองแบบเปิด (open-pit mine) คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการผลติได้ในปี 2565 
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เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย   

Centennial เป็นหนึง่ในผู้ด าเนินการเหมอืงถา่นหินใต้ดินที่ใหญ่ทีส่ดุในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ 40 
ของการผลติไฟฟา้จากถา่นหินในรัฐ New South Wales ใช้ถา่นหินท่ีผลติและจ าหนา่ยขึน้โดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในการด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวนัตกของรัฐ New South Wales ในปี 2561 มีปริมาณการผลติรวม 14.0 ล้านตนั ประกอบด้วยเหมือง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) เหมือง Airly  

เหมือง Airly ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100  ตัง้อยูใ่กล้
เมือง Lithgow ในเขตถา่นหินด้านตะวนัตกของรัฐ New 
South Wales มีปริมาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 35.7 
ล้านตนั ปี 2561 มีปริมาณการผลติ  0.9 ล้านตนั เหมือง 
Airly ใช้เทคโนโลยีการท าเหมืองใต้ดิน  แบบ continuous 
miner   
 

2) เหมือง Angus Place  

เหมือง Angus Place เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ด าเนินงาน เหมือง Angus Place ตัง้อยูใ่นเขตถา่นหิน
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales  มีปริมาณถา่นหิน
ส ารอง (Reserves) 55.8 ล้านตนั ตัง้แตส่ิน้เดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป เหมอืงได้เข้าสูก่ารพกัการผลติ 
(Care & Maintenance) เพื่อน าเคร่ืองจกัรและบคุลากรมา
ขยายการผลติที่เหมือง Springvale และจะกลบัมา
ด าเนินการผลติที่เหมอืง Angus Place อีกครัง้ภายหลงั  

 
3) เหมือง Springvale   

เหมือง Springvale เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ด าเนินงาน เหมือง Springvale ตัง้อยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales  มีปริมาณถา่นหิน
ส ารอง (Reserves) 27.8 ล้านตนั  ปี 2561 มีปริมาณการ



 

หน้า 37 

ผลติ  3.8 ล้านตนั  เหมือง Springvale ใช้เทคโนโลยีการท า
เหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining 

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

 
4) เหมือง Charbon  

เหมือง Charbon เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 95) และ SK Energy 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) ตัง้อยูท่ีเ่มือง Kandos ใน
เขตถา่นหินตะวนัตกของรัฐ New South Wales ปี 2558 
เป็นปีสดุท้ายในการด าเนินการผลติ ตอ่จากนัน้เหมือง 
Charbon ได้เข้าสูก่ระบวนการฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ีภายหลงั
การท าเหมือง  

 

5) เหมือง Clarence 

เหมือง Clarence เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 85) และ SK Energy  
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 15) บริหารงานโดย 
Centennial เหมือง Clarence ตัง้อยูใ่กล้เมือง Lithgow ใน
เขตถา่นหินตะวนัตก รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 34.1 ล้านตนั ปี 2561 มีปริมาณการ
ผลติ  1.8 ล้านตนั  

เหมือง Clarence เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสทิธิภาพสงู นอกจากนี ้Clarence เป็น
เหมืองทีเ่น้นการสง่ถ่านหินออกไปตา่งประเทศ ผา่นทา่เรือ Kembla เป็นหลกั  
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6) เหมือง Mandalong 

เหมือง Mandalong บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตัง้อยู่
ใกล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 76.3 ล้านตนั  ปี 2561 มีปริมาณ
การผลติ  5.2 ล้านตนั เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้
ดินแบบ Longwall Mining มีก าลงัการผลติสงู สามารถขดุ
ชัน้ถ่านหินความหนากวา่ 5 เมตร โดยถ่านหินท่ีผลติได้จะ
ใช้ส าหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการสง่ออกผา่น
ทา่เรือ Newcastle 
 

7) เหมือง Mannering  

เหมือง Mannering บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตัง้อยูบ่น

บริเวณชัน้ถ่านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ 

New South Wales ขณะนีอ้ยูใ่นแผนของการพกัการผลติ 

(Care & Maintenance) ในปี 2556  เหมือง Mannering ได้

เร่ิมโครงการเพื่อสร้างมลูคา่ โดยให้เหมืองใกล้เคียงเข้ามา

ช่วยด าเนินการผลติ และสง่มอบถ่านหินให้กบัลกูค้าใน

ประเทศ ท าให้บริษัทยงัสามารถเพิม่มลูคา่ของปริมาณ

ส ารองถา่นหิน และประหยดัคา่ใช้จ่าย 

 
 

8) เหมือง Myuna 

เหมือง Myuna ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ตัง้อยู่
บริเวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถา่นหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริมาณถา่นหินส ารอง
(Reserves) 39.8 ล้านตนั ปี 2561 มีปริมาณการผลติ 2.2 
ล้านตนั ใช้วิธีการท าเหมืองใต้ดินแบบ Continuous 
Mining ใช้สายพานส าหรับล าเลยีงถ่านหินให้ลกูค้าหลกั
โดยตรงซึง่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
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9) Northern Coal Services (NCS) 

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

 

โครงการในอนาคต 
1. Newstan Extension 
 โครงการ Newstan Extension เป็นโครงการส ารวจและศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์โครงสร้าง

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

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

ส ารวจเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถกูออกแบบให้มีประสทิธิภาพ
โดยการเช่ือมรวมกบัเหมือง Mandalong ในปัจจบุนั 

 
 
3. Neubeck 
 โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่นเขตตะวนัตกของรัฐ New South Wales ใกล้กบัโรงไฟฟา้ทีเ่ป็นลกูค้าในประเทศ

คณุภาพถ่านหิน สามารถใช้ได้กบัตลาดในประเทศและส าหรับการสง่ออก การสง่ออกถ่านหินจะถกูสง่ไปยงั
ทา่เรือ Kembla ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 
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o การลงทุนเหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ)  โดย  BP Overseas 
Development  Co., Ltd. (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) 
ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ 
100 บริษัท AACI จดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินธุรกิจพฒันาและ
ร่วมลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชน
จีน กบั Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., 
Ltd. ซึง่เป็นผู้ผลติถา่นหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
ร่วมจดัตัง้บริษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltdโดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45 และ 55 ตามล าดบั 
เหมือง Gaohe เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี (Shanxi)  มีปริมาณส ารองถา่น
หิน (Reserves) 134.7 ล้านตนั  ปี 2561 มีปริมาณการผลติ 10.1 ล้านตนั   

 
 
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี)้ โดย Banpu Mineral Company 

Limited (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ)  ได้ร่วมทนุกบั 
Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 40 และ 60 ตามล าดบั  จดัตัง้บริษัท Hebi 
Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM)  เพื่อด าเนินธุรกิจ
การผลติและจ าหนา่ยถ่านหินจากเหมือง Hebi ตัง้อยูใ่น
มณฑลเหอหนาน (Henan) เป็นเหมืองใต้ดินแบบ 
Longwall Mining มีปริมาณส ารองถ่านหิน (Reserves) 17.1 ล้านตนั  ปี 2561 มีปริมาณการผลติ 1.4 ล้านตนั   

 
 

 
แหล่งถ่านหนิในประเทศมองโกเลีย 

 ประเทศมองโกเลยีมแีหลง่ส ารองถ่านหินขนาดใหญ่ทีม่ีโอกาสที่จะพฒันาเป็นแหลง่สง่ออกถา่นหินที่ส าคญัใน
อนาคต มีพรมแดนอยูต่ดิกบัสหพนัธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เป็นประเทศทีม่ีอตุสาหกรรมหนกัทีม่ี
การใช้ถา่นหินมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก บริษัทฯ ได้ครอบครองแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลยีเมื่อปี 2554 โดย
ผา่นการซือ้หุ้นทัง้หมดของ Hunnu Coal Pty., Ltd.  โดยบริษัทฯ มแีหลง่ถ่านหิน ครอบคลมุพืน้ท่ี South Gobi, Middle 
Gobi และภาคตะวนัตกของประเทศ ซึง่ประกอบด้วยโครงการหลกัๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาเพื่อการพฒันา ดงันี ้
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1. Tsant Uul 

โครงการ Tsant Uul ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั South Gobi ทางทศิใต้
ของประเทศมองโกเลยี ใกล้พรมแดนของจีน (เขตปกครอง
ตนเอง จงัหวดั Inner Mongolia) ได้รับประทานบตัรในปี 
2554 มีอายปุระทานบตัร 30 ปี ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่ง
การพฒันาและศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่มลูคา่ของ
ถ่านหินที่มีอยู ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ประเทศจีน  

โดยได้มีการติดตัง้เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการน าร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในขบวนการผลติจะเป็นการ
แยกน า้มนัทาร์ออกจากถ่านหิน (Coal to coal tar) ซึง่จากการทดลองเบือ้งต้นสามารถผลติน า้มนัทาร์ได้ปริมาณ
รวม 5,000 ลติร ซึง่เป็นการยืนยนัวา่ถา่นหินจากแหลง่ Tsant Uul สามารถแยกน า้มนัทาร์ออกมาได้ รวมทัง้ก าลงั
ศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่มลูคา่ของน า้มนัทาร์ ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊สที่ได้จากกระบวนการผลติ
เพื่อเตรียมส าหรับการผลติในเชิงพาณิชย์ในล าดบัตอ่ไป 

 
 2. Altai Nuurs 

โครงการ Altai Nuurs ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั Gobi Altai ทางทิศ
ตะวนัตกของประเทศมองโกเลยี มีถ่านหินทัง้ประเภท 
Coking coal และ Thermal coal บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิ
เปลีย่นสถานะจากอาชญาบตัรส ารวจแร่เป็นประทานบตัร
แล้ว   และในปี 2560 ได้ท าการศกึษาและยื่นขออนมุตัิ
รายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการท าเหมือง โดย
ได้รับอนมุตัิจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 

3. Unst Khudag 

โครงการ Unst Khudag ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั Middle Gobi ทาง
ตอนกลางของประเทศมองโกเลยี โดยมีถ่านหินประเภท 
Thermal coal ในปี 2558 ได้รับการอนมุตัเิปลีย่นสถานะจาก
อาชญาบตัรส ารวจแร่เป็นประทานบตัรแล้ว มีอายปุระทาน
บตัร 30 ปี และสามารถตอ่อายปุระทานบตัรได้เมื่อหมดอาย ุ

 ในปี 2560 ได้ท าการศกึษาและยื่นขออนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการท าเหมือง และ
ได้รับอนมุตัิจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ศกึษาปริมาณส ารองน า้ดิบเพื่อใช้ในโครงการ 
นอกจากนีย้งัได้ท าการศกึษาความเป็นได้เบือ้งต้นทางด้านวศิวกรรม การลงทนุ และต้นทนุการผลติในการ
เปลีย่นถ่านหินให้เป็นเคมีภณัฑ์และพลงังานไฟฟา้ รวมถึงท าการศกึษาตลาดของเคมีภณัฑ์ในสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน และในปี 2561 ได้ท าการศกึษาขนาดก าลงัการผลติและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของโรงงานผลติ
เคมีภณัฑ์จากถ่านหิน รวมถึงท าการศกึษาตลาดของเคมีภณัฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเชีอ้เพลงิใน
ประเทศมองโกเลยี 

    
2. ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) 

2.1 โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกั 

1.) Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  BPP ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุช าระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึง่จดทะเบยีนอยูใ่นประเทศ
สงิคโปร์   โดยผา่นบริษัท บ้านป ูพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (BPPI)   มีการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังาน
ร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 3 แหง่ โดยมี
ก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 323 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน า้ 1,318 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 561 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน (Luannan)  
ตัง้อยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย 
เป็นโรงไฟฟา้ที่ผลติไฟฟา้และไอน า้ โดยใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 125 เมกะ
วตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 278 ตนัตอ่ชัว่โมง รวม
เป็น 175 เมกะวตัต์เทียบเทา่  

 
2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding)  

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

 
3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง (Zouping)  

ตัง้อยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็น
โรงไฟฟา้ที่ผลติทัง้ไฟฟา้และไอน า้ โดยใช้ถา่นหินเป็น
เชือ้เพลงิมีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 125 เมกะวตัต์  
และก าลงัการผลติไอน า้ 670 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 
247 เมกะวตัต์เทียบเทา่ โดย BPIC  ถือหุ้นท่ีร้อยละ 70   
จึงท าให้มกี าลงัการผลติเทา่กบั 173 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ตามสดัสว่นการลงทนุ  
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2.) บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จ ากัด (BLCP) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  BPP ถือหุ้นร้อย
ละ 50 ของทนุช าระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็น
โรงไฟฟา้พลงัความร้อนขนาด 1,434 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟา้ขนาดก าลงัผลติติดตัง้ 717 เมกะวตัต์ 
จ านวน 2 หนว่ย  โดยใช้ถ่านหินคณุภาพดีชนิดบิทู
มินสั (Bituminous) เป็นเชือ้เพลงิ โดยการน าเข้า
จากประเทศออสเตรเลยีเป็นหลกั ตัง้อยูท่ี่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญา
ซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement - 
PPA)  กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยอายุ
สญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ของหนว่ยการผลติที่ 2 โรงไฟฟา้ BLCP เร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟา้เดือนสงิหาคม 2546  และเปิดด าเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ส าหรับหนว่ยการผลติที่หนึง่ เดือนตลุาคม 2549 หนว่ยการผลติที่สองเปิดด าเนินการในเชิง
พาณิชย์เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2550  ปัจจบุนัโรงไฟฟา้ BLCP ได้เปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 
12  ปี 

 
 

3.)  Hongsa Power Company Limited  (HPC) 
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP)     (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  ได้ร่วมทนุ
กบับริษัทยอ่ย ของบริษัท ผลติไฟฟา้ราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding State 
Enterprise (LHSE) ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  เพื่อร่วม
จดัตัง้ Hongsa Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดยทัง้
สองบริษัทมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่เมืองเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวตัถปุระสงค์ด าเนินโรงไฟฟา้
หงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระส าคญัการร่วมทนุสรุปได้ดงันี ้

- HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสทิธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟา้
หงสา โดยสทิธิตามสมัปทานเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปี     นบัแตว่นัเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหนว่ยที่ 3 ในเดือน
มีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้ BPP ถือหุ้น
ร้อยละ  40  RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40  และ LHSE  ถือ
หุ้นร้อยละ 20 

- PFMC ได้รับสมัปทานในการท าเหมืองถา่นหินลกิไนต์ มี
สดัสว่นถือหุ้นดงันี ้ BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 RATCH ถือ
หุ้นร้อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 

โรงไฟฟา้หงสาเป็นโรงไฟฟา้ปากเหมืองที่ใช้พลงังานถา่นหินลกิไนต์  มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 1,878 เมกะวตัต์ 
ประกอบด้วยหนว่ยผลติไฟฟา้ 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 เมกะวตัต์  หนว่ยการผลติที่ 1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
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เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558   และ
หนว่ยการผลติที่ 3  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
 

4.) โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)    
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  BPP ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วในบริษัท BPIC ที่ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพื่อศกึษาและร่วมพฒันาโครงการ
โรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัความร้อนถา่นหินแหง่ใหมข่นาด 1,320 เมกะวตัต์ 
ตัง้อยูใ่นเมอืงฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หา่งจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 
กิโลเมตร) ผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Banpu Power Investment Co., Ltd. ร้อยละ 30 บริษัท 
Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group 
“Lu’an”  ร้อยละ 35   
 อนึง่ Lu’an เป็นหนึง่ในผู้ ร่วมทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึง่ถือหุ้นและด าเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  และบริษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟา้แหง่นีไ้ด้รับ
อนมุตัิโครงการขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการการ
พฒันาและปฎิรูปแหง่มณฑลซานซี (Shanxi Provincial 
Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ทัง้นี ้
บริษัทฯ คาดวา่โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงจะ
สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562  
เมื่อเปิดด าเนินการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงจะจ าหนา่ย
ไฟฟา้ให้แกม่ณฑลหเูป่ย  

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

และจากเหมืองอื่นๆ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ บ้านป ูพาวเวอร์ (ร้อยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2562-2563 
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2.2 โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  BPP ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุช าระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd (BPPRIC) โดยลงทนุใน
โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 6 โครงการ รวมก าลงัการผลติ
ทัง้สิน้ 152.09 เมกะวตัต์ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุ่ยเหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน 
โครงการเตอ๋หยวน และ โครงการซิงหยู ๋
 

1. โครงการจินซาน ตัง้อยูท่ีเ่มืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มกี าลงัการผลติ
ทัง้สิน้  28.95 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกนัยายน 
2559 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

2. โครงการฮุ่ยเหนิง ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลติ
ทัง้สิน้  21.51 เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุ่ยเหนิง 1 มีก าลงัการ
ผลติ 10.43 เมกะวตัต์ และโครงการฮุ่ยเหนิง 2 มกี าลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผล
ประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้
ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
 

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

 

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

 

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

 

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

 



 

หน้า 46 

2.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น   
บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  กลุม่บริษัทได้
เร่ิมขยายฐานการลงทนุของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่การผลติไฟฟา้พลงังานหมุนเวยีน  ตัง้แตต้่นปี 2557  โดย BPP
ได้ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญ่ีปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ย  ปัจจบุนับริษัทฯ ลงทนุ
ในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 13 โครงการ ดงันี ้
 

1. โครงการโอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทีม่ีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้สิน้ 

10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 40   โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์โอลมิเปีย

ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่   

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

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

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

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

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

 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงั
การผลติไฟฟา้ 3.50 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชิงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji)  เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงั
การผลติติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560 

4. โครงการมุกะวะ (Mukawa) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลติติดตัง้ 
17.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
56 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสงิหาคมปี 2561 

5. โครงการนาริไอสึ (Nari Aizu) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลติติดตัง้ 
20.46 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคมปี 2561 

6. โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการผลติติดตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 
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7. โครงการยาบูกิ (Yabuki) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงั
การผลติติดตัง้ 7.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

8. โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มี
ก าลงัการผลติติดตัง้ 18.90 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมยิางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุ
ในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 
มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ 
ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์  มีก าลงัการผลติติดตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่
บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มี
ก าลงัการผลติติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุ
ในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

12. โครงการโอนามิ (Onami) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงั
การผลติติดตัง้ 16.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน
สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 

13. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังาน

แสงอาทิตย์  มีก าลงัการผลติติดตัง้ 200.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 และได้รับสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเร่ิม

ก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดวา่จะเปิดด าเนนิการเชิง

พาณิชย์ได้ในปี 2566 

 
 
3. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) 

 ก๊าซธรรมชาติเป็นแหลง่เชือ้เพลงิที่ส าคญัในการผลติกระแสไฟฟา้และให้ความร้อน โดยก๊าซธรรมชาตจิะถกูเก็บกกั
ไว้ใต้ดินในชัน้หิน การท่ีจะได้มาซึง่ก๊าซธรรมชาตินัน้จะประกอบด้วยกระบวนการเจาะส ารวจและผลติที่ต้องอาศยัความ
ช านาญและเทคโนโลยีที่ซบัซ้อน เพื่อท่ีจะท าให้ได้มาซึง่ก๊าซธรรมชาติที่มีคณุภาพก่อนท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัภาคอตุสาหกรรม
และครัวเรือนท่ีเก่ียวข้องผา่นทางระบบทอ่ตอ่ไป 
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การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2559  โดยได้เลอืกเข้าลงทนุในธุรกิจแหลง่
พลงังานผา่นกองทนุท่ีได้รับการจดัตัง้โดยมีแนวทางการลงทนุในสนิทรัพย์ที่มีความเสีย่งต ่าแตใ่ห้ได้รับผลตอบแทนการ
ลงทนุท่ีดีในอนาคต จากการฟืน้ตวัของราคาก๊าซธรรมชาตทิี่มีความต้องการปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สงูขึน้ทัง้จากใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและตลาดโลก ข้อมลูเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทได้ลงทนุผา่นกองทนุโดยใช้เงิน
ลงทนุทัง้สิน้ 522 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ทัง้หมดเป็นการลงทนุในแหลง่ผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดนิดาน (Shale Gas) มี
ก าลงัการผลติตามสดัสว่นโดยเฉลีย่รวมทัง้สิน้ 194 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารอง (P1) ที ่1,254,173 ล้าน
ลกูบาศก์ฟตุ  ที่ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ Marcellus มลรัฐเพนซิลเวเนีย โดยที่แหลง่ดงักลา่วเป็นแหลง่ที่
มีต้นทนุการผลติต า่ในขณะท่ีมีปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาตใิหญ่ที่สดุของสหรัฐอเมริกา 

  
โครงการ Chaffee Corners 

 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในโครงการ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นในสญัญาร่วม
ส ารวจ (JEA) ร้อยละ 29.4 ผา่นกองทนุและจะถือสทิธิร่วมกบัผู้ ร่วมลงทนุอีกสองราย โดยหนึง่ในนัน้คือบริษัท Repsol ที่
ถือครองสทิธิร้อยละ 65.4 โดยท าหน้าทีเ่ป็นผู้ด าเนินการผลติก๊าซธรรมชาติภายใต้สญัญาร่วมส ารวจและหน้าที่ในการ
ขายให้กบัผู้ รับซือ้ในประเทศเพื่อใช้ในอตุสาหกรรมการผลติกระแสไฟฟา้เป็นหลกั ตามสดัสว่นการถือครองผา่นกองทนุท่ี
จดัตัง้โดยบริษัทฯ นัน้มีปริมาณส ารองที่ 156,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ  โดยมีก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถือครองรวม
ทัง้สิน้ 21 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
 

       
 
 
โครงการ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 63 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-1 ในเดอืนมกราคม 2560 
โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นในฐานะผู้ ร่วมลงทนุในสญัญาร่วมด าเนนิงาน (JOA) ร้อยละ 10.24 ผา่นกองทนุ ซึง่สนิทรัพย์
ดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิท่ีได้มกีารด าเนินงานผลติอยูก่่อนแล้ว โดยมีก าลงัการผลติตามสดัสว่นท่ีบริษัทได้รับ 18 ล้าน
ลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารอง (P1) ที่ 133,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ ซึง่ตอ่มาบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาเพื่อซือ้
สดัสว่นเพิ่มในเดือนมีนาคม 2560 ภายใต้โครงการ NEPA Corners-2 ด้วยมลูคา่ 15.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้เมื่อการ
ซือ้ขายแล้วเสร็จโครงการทัง้สองจะท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นในสญัญาร่วมด าเนินงานรวมกนัร้อยละ 12.8 มีก าลงัการผลติ
รวมตามสดัสว่นท่ีจะได้รับ 22.5 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารองที่ 166,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 
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โครงการ NEPA Corners-3 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือนพฤษภาคม 
2560 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นในฐานะผู้ ร่วมลงทนุในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) ผา่นกองทนุในสนิทรัพย์ที่ได้มีการ
ด าเนินงานผลติอยูก่่อนแล้ว โดยมีบริษัท Warren Resources เป็นผู้ด าเนินการผลติก๊าซธรรมชาติ โครงการ NEPA 
Corners-3 จะท าให้บริษัทฯ ได้รับบริมาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 6 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารองที่ 33,000 
ล้านลกูบาศก์ฟตุ 
 
โครงการ NEPA Corners-4 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-4 ในเดอืนตลุาคม 2560 
โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นกวา่ร้อยละ 80 ในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) เพื่อเร่ิมด าเนินงานในฐานะผู้ผลติเป็นครัง้แรก
ผา่นกองทนุท่ีได้รับการจดัตัง้เช่นเดียวกบัการลงทนุทัง้หมดก่อนหน้า การเข้าลงทนุในโครงการ NEPA Corners-4 จะท า
ให้บริษัทฯ ได้รับบริมาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 100 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และมีปริมาณส ารอง (P1) ที่ 414,000 ล้าน
ลกูบาศก์ฟตุ นอกจากนีก้องทนุได้มีการจดัตัง้บริษัทยอ่ยเพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการผลติก๊าซธรรมชาตแิละรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคตอกีด้วย 
 

       
 
โครงการ NEPA Corners-5 
 บริษัทฯ ได้ท าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 105 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-5 ในเดือนธนัวาคม 
2560 โดยเป็นการเข้าซือ้สดัสว่นกวา่ร้อยละ 88 ในสญัญาร่วมด าเนินงาน (JOA) เพื่อเร่ิมด าเนินงานในฐานะผู้ผลติ
เช่นเดียวกบัการลงทนุในโครงการ NEPA Corners-4 อยา่งไรก็ตาม การเข้าลงทนุในโครงการ NEPA Corners-5 ท าให้
บริษัทฯ ได้รับบริมาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 52 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั และมีปริมาณส ารองที่ 292,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 
 
 

4. ธุรกิจพลังงานครบวงจร (Smart Energy Solution) 

1. ธุรกิจบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบครบวงจร  

ภายใต้แนวคดิการเป็นผู้น าในธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจรของบริษัทฯ ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 
พร้อมมุง่มัน่สร้างพลงังานสะอาดที่ยัง่ยืน จงึเป็นจดุเร่ิมต้นในการน าประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้านพลงังาน
มากกวา่ 30 ปี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และความเช่ียวชาญจากการบริหารธุรกิจ SOLAR FARM ในประเทศจีน
และญ่ีปุ่ นมาตอ่ยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานสะอาดส าหรับประเทศไทยในอนาคต  

บริษัท บ้านป ู อินฟิเนอร์จี จ ากดั (BPIN) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 มี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและลงทนุในธุรกิจการให้บริการด้านพลงังาน ซึง่บริษัท บ้านป ู อินฟิเนอร์จี จ ากดั เร่ิมจากการ
ให้บริการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์แบบครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษา ออกแบบ
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ระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซอ่มบ ารุง ส าหรับอตุสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ทีต้่องการลดรายจ่ายคา่ไฟฟา้ รวมถงึ
เป็นสว่นหนึง่ในการช่วยกนัดแูลโลกอยา่งยัง่ยืนด้วยการใช้พลงังานสะอาด 
 ซึง่ปัจจบุนั BPIN มีสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมกวา่ 
151 เมกะวตัต์ จากเปา้หมายการผลติ 300 เมกะวตัต์ ที่ตัง้ไว้ในอกี 2 ปีข้างหน้า  รวมถงึโครงการสมาร์ทแคมปัสที่อยูใ่น
ระหวา่งการพฒันา  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีพนัธมติรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นบริษัทชัน้น าด้านเทคโนโลยีพลงังานท า
ให้สามารถน าเสนอโซลชูนัพลงังานท่ีดีที่สดุได้อยา่งครบวงจร อาทิเช่น ระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: 
ESS)  ระบบการบริหารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) และ รถยนต์ไฟฟา้ (Electric Vehicle) 
เป็นต้น เพื่อให้ทกุคนสามารถใช้พลงังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ที่มีความเสถียร ในราคาที่เหมาะสมและเป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม  ลา่สดุได้มกีารออกแบบนวตักรรมพลงังานระบบไมโครกริดแบบเคลือ่นท่ีได้ซึง่ถือเป็นครัง้แรกในประเทศ
ไทยที่มีการน าระบบพลงังานแสงอาทิตย์พร้อมทัง้ระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) แบบเคลือ่นท่ีได้เข้ามาใช้ เพื่อสนบัสนนุ
พลงังานไฟฟา้ให้กบัพืน้ท่ีที่ไมม่ีไฟฟา้ใช้ หรือไฟฟา้ยงัเข้าไมถ่ึง โดยที่ไมต้่องเช่ือมโยงกบัระบบโครงขา่ยไฟฟา้ 
 
การลงทุนใน ซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้น าด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศ
สิงคโปร์ 
 บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (BPIN)  ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
ครบวงจร One Stop Service      ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและทนัสมยัภายใต้แนวคิด “Go Green Together” ได้เข้าซือ้
หุ้นผา่นบริษัทลกู BPIN Investment Co., Ltd. จ านวนร้อยละ 35.5 ของซนัซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.)  ผู้น า
ด้านการให้บริการพลงังานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหมม่ลูคา่ประมาณ 118 
ล้านเหรียญสงิคโปร์ (หรือเทียบเทา่ประมาณ 87.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,925 ล้านบาท) ซึง่ภายหลงัการ
ซือ้หุ้นครัง้นีจ้ะท าให้ บริษัท BPIN Investment เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุใน ซนัซีป กรุ๊ป ที่ปัจจบุนัมีก าลงัการผลติในอยู่
ที่ประมาณ 389 เมกะวตัต์ การลงทนุครัง้นีท้ าให้บ้านป ูอินฟิเนอร์จีฯ ได้สดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงัแสงอาทิตย์
เพิ่มขึน้อีก 138 เมกะวตัต์ จากโครงการท่ีได้เซ็นสญัญา 
 
การลงทุนใน Durapower Holdings Pte., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และตดิตัง้ระบบแบตเตอร่ี
จัดเกบ็พลังงานแบบลเิธียมไอออน (LiB)  

บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั (BPIN) ได้ลงทนุในธุรกิจจดัเก็บพลงังานของสงิคโปร์ โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 44.84 
ของ Durapower Holdings Pte., Ltd. ซึง่มีมลูคา่ประมาณ 33.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,038 
ล้านบาท โดยการเข้าไปลงทนุในครัง้นี ้ถือเป็นก้าวแรกของบ้านป ูอินฟิเนอร์จีฯ ในการเตรียมขยายสูธุ่รกิจจดัเก็บพลงังาน
ในอนาคตอนัใกล้ อีกทัง้เพิม่ประสทิธิภาพให้ธุรกิจในปัจจบุนั เพื่อตอ่ยอดและเพิ่มมลูคา่ตอ่ไปในอนาคต 

นอกจากการให้บริการพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคา บริษัทฯ มองเห็นวา่ธุรกิจจดัเก็บพลงังานมคีวาม
จ าเป็นอยา่งยิ่งในอนาคต เพราะจะชว่ยสง่เสริมให้ระบบผลติไฟฟา้มีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดการใช้พลงังานอยา่งมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงผลกัดนัการใช้ไฟฟา้ในรถยนต์เพิ่มขึน้ ถือเป็นการร่วมขบัเคลือ่นการพฒันาพลงังานของไทย 
จึงเป็นท่ีมาของการลงทนุในธุรกิจจดัเก็บพลงังานของสงิคโปร์ในครัง้นี ้

ส าหรับ Durapower Holdings Pte., Ltd. นัน้ เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ผลติ และติดตัง้ระบบแบตเตอร่ี
จดัเก็บพลงังานแบบลเิธียมไอออน (LiB) ส าหรับยานยนต์และระบบไฟฟา้ส ารองตา่งๆ มากวา่ 8 ปี โดยจดัตัง้ในประเทศ
สงิคโปร์ และมีโรงงานอยูใ่นประเทศจีน ปัจจบุนัมกี าลงัการผลติ 80 เมกะวตัต์ชัว่โมง และมีแผนจะขยายเพิ่มเตมิใน
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อนาคตเพื่อรองรับลกูค้าในประเทศจีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย ภมูิภาคอาเซียน และยโุรป การลงทนุครัง้นี ้บ้านป ูอินฟิเนอร์จีฯ และ 
Durapower Holdings จะร่วมกนัพฒันาการบริการด้านพลงังานด้วยเทคโนโลยีและอปุกรณ์ที่มีคณุภาพสงูแก่ลกูค้า 

 

 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

1. การตลาดและการแข่งขนัธุรกจิถ่านหนิ 

1.1  ตลาดถ่านหนิโลก 

 อุปสงค์ (Demand) 

ตลาดถา่นหินโลกในปี 2561 มคีวามผนัผวนสงูจากความไมแ่นน่อนของนโยบายรัฐบาลและการแทรกแซงจาก
ภาครัฐ สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน การขึน้อตัราดอกเบีย้ และความกงัวลเร่ืองเศรษฐกิจถดถอย 
แตค่วามต้องการถา่นหินน าเข้าในภาพรวมมกีารเติบโตจากปีก่อนหน้าอยา่งแขง็แกร่ง จากความต้องการถ่านหิน
น าเข้าของจีนและอินเดยีที่เติบโตขึน้มาก  เนื่องจากการผลติถ่านหินในประเทศจีนและอินเดียไมเ่พียงพอตอ่
ความต้องการใช้ รวมทัง้ความต้องการถ่านหินน าเข้าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ที่เพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง   ชดเชยความต้องการถา่นหินท่ีลดลงของตลาดยโุรป ในขณะที่ประเทศผู้สง่ออกถ่านหินหลกัไมส่ามารถ
เพิ่มการผลติเพื่อสง่ออกได้มากนกัเนื่องจากบางประเทศมีฝนตกหนกัและบางประเทศความต้องการใช้ถา่นหิน
ภายในประเทศเพิม่ขึน้มาก อีกทัง้ผู้ผลติสว่นใหญ่ไมไ่ด้ลงทนุขยายก าลงัการผลติในช่วง 2-3 ปีทีผ่า่นมา ท าให้
ตลาดถา่นหินอยูใ่นภาวะอปุทานตงึตวัเกือบตลอดทัง้ปี และเป็นเหตใุห้ราคาถ่านหินคงตวัอยูใ่นระดบัสงูเกือบ
ตลอดทัง้ปีเช่นกนั 
การปฏิรูปอปุทานและการแทรกแซงตลาดของจีนเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดความผนัผวนในตลาดถา่นหินโลก
ในปี 2561 ในชว่งต้นปีประเทศในแถบเอเชียเหนือและยโุรปประสบกบัสภาพอากาศหนาวเย็นมาก ท าให้ความ
ต้องการใช้ถ่านหินในการผลติกระแสไฟฟา้และความร้อนเพิม่สงูขึน้มาก ท าให้ราคาถ่านหินคงตวัอยู่ในระดบัสงู 
แตใ่นเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 สภาพอากาศในยโุรปเร่ิมอบอุน่ขึน้ท าความความต้องการใช้ถ่านหินลดลง สต็อก
ถ่านหินท่ีทา่เรือในยโุรปและโรงไฟฟา้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีความพร้อมของอปุทานถ่านหินมีอยูใ่น
ระดบัสงู   ท าให้ราคาถา่นหินในยโุรปปรับตวัลดลง  ความตา่งของราคาถา่นหินในยโุรปและเอเชียเพิ่มมากขึน้ 
ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 การผลติถา่นหินในจีนปรับตวัดีขึน้ตามแผนการปฏิรูปอปุทาน ในขณะท่ี
สภาพอากาศในจีนเร่ิมอบอุน่มากขึน้ ท าให้ความต้องการใช้ถา่นหินลดลง สต็อกถ่านหินท่ีทา่เรือและโรงไฟฟา้
เพิ่มขึน้ ราคาถา่นหินภายในประเทศจีนปรับตวัลดลงคอ่นข้างเร็ว รัฐบาลจีนพยายามรักษาเสถียรภาพราคาถ่าน
หินในประเทศเพื่อปกปอ้งอตุสาหกรรมถ่านหินภายในประเทศ   โดยการห้ามน าเข้าถ่านหินผา่นทา่เรือที่บริหาร
โดยรัฐบาลท้องถ่ิน (Tier-2 Port) ตัง้แตว่นัท่ี 13 เมษายน 2561 เพื่อลดปริมาณถา่นหินในตลาดลง แตย่งัคง
อนญุาตให้น าเข้าถา่นหินผา่นท่าเรือหลกัที่บริหารโดยรัฐบาลกลาง (Tier-1 Port) ได้ แตเ่หตกุารณ์กลบัไมเ่ป็นไป
ตามที่รัฐบาลคาดการณ์ เพราะตัง้แตช่ว่งปลายเดือนเมษายนราคาถ่านหินภายในประเทศจีนกลบัปรับตวัเพิ่มขึน้
อยา่งรวดเร็ว เนื่องจากการผลติถ่านหินในจีนไมไ่ด้เพิ่มขึน้ตามที่คาดการณ์ไว้จากมาตรการตรวจสอบด้าน
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัเหมืองถา่นหิน ประกอบกบัมาตรการจ ากดัการน าเข้าถ่านหิน ท าให้เกิดภาวะ
อปุทานตงึตวั ผู้ซือ้หลายรายได้เร่งการซือ้ถา่นหินน าเข้าเพื่อปอ้งกนัรัฐบาลจีนจะออกมาตรการจ ากดัการน าเข้า
เพิ่มเติม ในขณะเดียวกนัความต้องการถ่านหินน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศไต้หวนั 
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เพิ่มขึน้เพราะอยูใ่นชว่งที่โรงไฟฟา้ในประเทศเหลา่นีต้้องท าการเพิม่สต็อกเพื่อรองรับการใช้งานในชว่งฤดรู้อน ท า
ให้ราคาถา่นหินในตลาดโลกปรับตวัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว ราคาถา่นหินตลาดจร (Spot Market) ทีท่า่เรือนิวคาส
เซิล (Newcastle) ประเทศออสเตรเลยีขึน้ไปแตะระดบั 123 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในเดือนกรกฎาคม สงูสดุในรอบ 
6 ปี 
จากภาวะอปุทานตงึตวัของถา่นหินท าให้ราคาถา่นหินคณุภาพดหีรือถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อนสงู  มีการปรับตวั
เพิ่มขึน้ ซึง่เกิดจากสาเหตหุลกั 2 ประการคือ 1) ความเข้มงวดข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมของประเทศในแถบ
เอเชียเหนือที่ท าให้ความต้องการถ่านหินคณุภาพดีอยูใ่นระดบัสงู และ 2) เหมืองถา่นหินคณุภาพดีหลายเหมือง
ได้ปิดตวัลงในชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมาเพราะปริมาณส ารองหมดลง ในขณะท่ีการลงทนุขยายก าลงัการผลติเหมือง
ถ่านหินคณุภาพดีมีน้อย เนื่องจากข้อจ ากดัด้านแหลง่ถ่านหิน ความผนัผวนของราคาถา่นหิน และข้อจ ากดัแหลง่
เงินทนุ ท าให้อปุทานถา่นหินคณุภาพดีอยูใ่นภาวะตงึตวั ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ได้ทนั 
ในขณะท่ีอปุทานถ่านหินคณุภาพดีอยูใ่นภาวะตงึตวั ถ่านหินคณุภาพต ่าเร่ิมได้รับผลกระทบจากมาตรการจ ากดั
การน าเข้าถ่านหินของจีนท่ีท าให้ความต้องการถ่านหินดงักลา่วลดลง ในขณะที่การผลติถ่านหินคณุภาพต ่าของ
อินโดนีเซียเพิ่มขึน้มาก ท าให้อปุทานถ่านหินคณุภาพต า่เร่ิมล้นตลาด ราคาถ่านหินคณุภาพต ่าในตลาดโลกได้
เร่ิมปรับตวัลดลงตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน เป็นเหตใุห้ช่องวา่งระหวา่งราคาถา่นหินคณุภาพดีและราคาถ่านหิน
คณุภาพต ่าขยายกว้างขึน้ 
ราคาถ่านหินคณุภาพดีเร่ิมออ่นตวัลงจากจดุสงูสดุในไตรมาสที่ 3 จากการกลบัมาเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์
ในญ่ีปุ่ นและเกาหลใีต้ และการจ ากดัการผลติไฟฟา้จากถ่านหินในเกาหลใีต้เพื่อลดมลพษิทางอากาศ ท าให้
ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง แตร่าคาถ่านหินชนิดนีย้งัทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ 100 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั 
ในช่วงปลายปีสภาพอากาศในแถบเอเชียเหนือไมห่นาวมากท าให้ความต้องการใช้ถ่านหินไมส่งูตามที่คาดการณ์
ไว้ ประกอบกบัการผลติถา่นหินในจีนปรับตวัดีขึน้ สต็อกถา่นหินท่ีโรงไฟฟา้ในจีนจงึเพิม่สงูขึน้มาก      รัฐบาลจีน
ได้ออกมาตรการเข้มงวดเร่ืองการจ ากดัการน าเข้าถา่นหินโดยจ ากดัปริมาณการน าเข้าถ่านหินในปี 2561 ไมใ่ห้
มากกวา่ปี 2560 และให้ศลุกากรระงบัการท าพิธีการศลุกากรถ้าทา่เรือขนถา่ยถา่นหินนัน้น าถ่านหินเข้ามาเทา่กบั
ปีก่อนหน้าแล้ว ท าให้ปริมาณการน าเข้าถ่านหินของจีนในไตรมาสสดุท้ายลดลงอยา่งมาก    และท าให้เกิดภาวะ
อปุทานถ่านหินคณุภาพต า่ในตลาดโลกล้นตลาดขึน้   มีผลให้ราคาถา่นหินคณุภาพต ่าถกูกดดนัให้ปรับตวัลดลง 
โดยเฉพาะราคาถ่านหินคณุภาพต ่าของอินโดนีเซยีที่ลงไปในระดบัใกล้เคยีงกบัต้นทนุของผู้ผลติ 
สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกา
กบัจีนยงัไมม่ีผลกระทบตอ่การน าเข้า
ถ่านหินของจีนมากนกัในชว่งปี 2561 
เนื่องจากจีนน าเข้าถา่นหินจาก
สหรัฐอเมริกาน้อยกวา่ร้อยละ 0.3 ของ
ปริมาณการน าเข้าทัง้หมดของจีน 
อินเดียการน าเข้าถา่นหินของ 
ในปี 2561 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้ามาก
เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่
ในระดบัสงู นโยบายการกระจายไฟฟา้ให้ทัว่ถงึทกุครัวเรือนของรัฐบาล และการเพิ่มอปุทานถา่นหินในประเทศที่
ท าได้ช้ากวา่การเพิ่มขึน้ของความต้องการใช้ถา่นหิน 
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นโยบายการกระจายไฟฟา้ให้ทัว่ถึงทกุครัวเรือนของรัฐบาลอินเดียท าให้มกีารตอ่ไฟฟา้ให้กบั 24 ล้านครัวเรือน
ในช่วง 15 เดือนที่ผา่นมา คนใน 25 รัฐเข้าถงึไฟฟา้ได้ร้อยละ 100 ท าให้ความต้องการใช้ถา่นหินในการผลติ
กระแสไฟฟา้เพิ่มขึน้ เหลอือกีประมาณ 1 ล้านครัวเรือนใน 5 รัฐทีย่งัไมม่ีไฟฟา้ใช้ 
การจ ากดัการใช้ petroleum coke หรือ Pet Coke ในปี 2561 สง่ผลให้อินเดียน าเข้าถา่นหินที่มีปริมาณก ามะถนั
สงูจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึน้เพื่อมาทดแทน petroleum coke อยา่งไรก็ตามในชว่งปลายปีรัฐบาลอินเดียมีการ
ผอ่นปรนมาตรการดงักลา่วตามค าตดัสนิของศาลสงู โดยอนญุาตให้บางอตุสาหกรรม เชน่อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต์ สามารถใช้ petroleum coke ตอ่ไปได้ ซึง่จะท าให้การน าเข้าถ่านหินที่มีปริมาณก ามะถนัสงูจาก
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มลดลงในอนาคต 
ในเดือนตลุาคม 2561 ศาลสงูของอินเดยีอนญุาตให้การไฟฟา้อินเดียสามารถปรับคา่ไฟฟา้ตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟา้เพิ่มขึน้ให้กบัโรงไฟฟา้เอกชน 2 โรงในรัฐคชุราตที่ใช้ถา่นหินน าเข้าเป็นเชือ้เพลงิได้ เพื่อชดเชยต้นทนุคา่ถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้ ซึง่จะท าให้โรงไฟฟา้ 2 โรงนีเ้ดินเคร่ืองได้มากขึน้และใช้ถา่นหินน าเข้ามากขึน้ด้วย ทัง้นีโ้รงไฟฟา้ 2 
โรงดงักลา่วประสบปัญหาขาดทนุมาคอ่นข้างนานเนื่องจากกลไกการปรับคา่ไฟฟา้ไมส่อดคล้องกบัต้นทนุ
เชือ้เพลงิที่เปลีย่นแปลง นอกจากนีค้ า
ตดัสนิของศาลสงูจะเป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิในการปรับคา่ไฟฟา้ให้กบั
โรงไฟฟา้อื่นๆ ที่มีปัญหาในลกัษณะ
เดียวกนั ซึง่จะท าให้การใช้ถา่นหิน
น าเข้าเพิ่มขึน้ในอนาคต 
ญี่ปุ่นมีการน าเข้าถ่านหินลดลงจากปี
ก่อนหน้าเนื่องจากการกลบัมา
เดินเคร่ืองของโรงไฟฟา้นิวเคลยีร์บาง
แหง่และการหยดุซอ่มโรงไฟฟา้ถา่นหิน 
เกาหลีใต้มกีารเปลีย่นนโยบายพลงังาน มีการตัง้เปา้ที่จะเปลีย่นผา่นไปสูพ่ลงังานท่ีปลอดภยัและสะอาดโดย
การวางแผนลดการผลติกระแสไฟฟา้จากถา่นหินและนิวเคลยีร์ลง และเพิ่มการผลติกระแสไฟฟา้จากก๊าซและ
พลงังานหมนุเวยีนมากขึน้  
ในปี 2561 โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ของเกาหลใีต้หลายโรงยงัหยดุเดินเคร่ืองเพื่อท าการซอ่มบ ารุง ท าให้ต้องเดินเคร่ือง
จากโรงไฟฟา้ก๊าซและถา่นหินมาทดแทน แตปั่ญหามลพิษทางอากาศท าให้รัฐบาลพยายามหามาตรการตา่งๆ 
เพื่อลดการก่อมลพิษลงเช่น จ ากดัการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ถ่านหิน จ ากดัปริมาณก ามะถนัในถ่านหินท่ีใช้โดยให้มี
คา่เฉลีย่ทัง้ปีไมเ่กินร้อยละ 0.4 เพิ่มภาษีถา่นหิน ท าให้โรงไฟฟา้ถา่นหินหลกัของเกาหลใีต้ต้องเปลีย่นพฤติกรรม
การซือ้ถ่านหินให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล นอกจากนีแ้ล้วรัฐบาลเกาหลใีต้ยงัสัง่ให้หยดุเดินเคร่ือง
โรงไฟฟา้ถ่านหินเก่าทีม่ีก าลงัผลติรวม 2.32 GW ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนมถินุายน 2561 เพื่อช่วยลดปัญหา
มลพิษทางอากาศ 
ไต้หวันประสบปัญหาเร่ืองมลพษิทางอากาศเช่นเดียวกบัเกาหลใีต้ รัฐบาลไต้หวนัได้ออกมาตรการเพื่อลดมลพิษ
ทางอากาศโดยให้โรงไฟฟา้ใช้ถา่นหินท่ีมีปริมาณเถ้าลดลง ในขณะที่รัฐบาลท้องถ่ินบางแหง่มกีารจ ากดัปริมาณ
การใช้ถา่นหินตอ่ปีของโรงไฟฟา้ ท าให้โรงไฟฟา้ดงักลา่วต้องมุง่เน้นไปใช้ถ่านหินท่ีมคีา่ความร้อนสงูเพื่อให้
สามารถผลติกระแสไฟฟา้ได้มากที่สดุ 
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การท่ีประเทศผู้ใช้ถา่นหินน าเข้าหลกัในเอเชียเหนือหนัมามุง่เน้นการใช้ถา่นหินคณุภาพดีเพิ่มขึน้ ท าให้ถา่นหิน
จากบางแหลง่ที่เคยจ าหนา่ยเข้ามาในตลาดเหลา่นี ้ ไมส่ามารถขายเข้าตลาดนีไ้ด้อีก ก่อให้เกิดภาวะอปุทานถา่น
หินคณุภาพดีตงึตวั 
ยุโรป ตลาดถา่นหินในยโุรปมีการหดตวัลงในปี 2561 เนื่องจากสภาพอากาศไมห่นาวมากในช่วงฤดหูนาว 
ในขณะท่ีการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนเพิ่มขึน้มากในเกือบทกุประเทศในยโุรป การผลติไฟฟา้จาก
โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ในฝร่ังเศสก็เพิม่ขึน้เช่นกนั ในขณะท่ีราคาก๊าซลดลง ผู้ผลติไฟฟา้บางรายหนัไปผลติไฟฟา้จาก
เชือ้เพลงิก๊าซจงึสง่ผลให้การผลติไฟฟา้จากถ่านหินลดลง แตใ่นไตรมาสที่ 3 ถึงกลางไตรมาสที่ 4 ราคาก๊าซใน
ยโุรปปรับตวัสงูขึน้มากตามราคาน า้มนั ประกอบกบัสภาพอากาศร้อนในฤดรู้อน ท าให้การผลติไฟฟา้จากถา่นหิน
เพิ่มขึน้ และท าให้ราคาถา่นหินในยโุรปปรับตวัสงูขึน้ตาม ถึงแม้ความต้องการใช้ถา่นหินในยโุรปจะเพิ่มขึน้แต่
ระดบัน า้ในแมน่ า้ไรน์ที่ลดต า่ลงมากในช่วงเดือนตลุาคมถงึเดอืนพฤศจิกายน ท าให้ไมส่ามารถขนถ่านหินจาก
สต็อกที่ทา่เรือในยโุรปไปยงัโรงไฟฟา้ได้ ท าให้ปริมาณการซือ้ถา่นหินลดลง เพราะปริมาณสต็อกถ่านหินท่ีทา่เรือ
อยูใ่นระดบัสงูมากไมส่ามารถรับถ่านหินเพิม่ได้ ในขณะเดยีวกนัราคาก๊าซในยโุรปได้ปรับตวัลดลงตามราคา
น า้มนัและอปุทานก๊าซทีม่ีมากขึน้ ซึง่กดดนัราคาถา่นหินในยโุรปให้ปรับตวัลดลงในชว่งปลายปี 
ประเทศตา่งๆ ในสหภาพยโุรปมีพนัธะสญัญาที่จะลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงตามข้อตกลงปารีส 
ท าให้ประเทศในยโุรปด าเนินการจดัท าแผนลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้แผนการออกจากธุรกิจ
ถ่านหิน ซึง่ในฉบบัร่างของแผนการออกจากธุรกิจถ่านหินของบางประเทศมีเปา้หมายที่จะหยดุใช้ถ่านหินในการ
ผลติกระแสไฟฟา้ภายในปี 2568 แตบ่างประเทศยงัคงต้องใช้เวลานานกวา่นัน้ อยา่งไรก็ตามแนวโน้มการด าเนิน
นโยบายของประเทศตา่งๆ ในยโุรปจะท าให้การใช้ถา่นหินมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 
 

 อุปทาน (Supply) 

การผลติถ่านหินในปี 2561 มีเพยีงประเทศอินโดนีเซยีและสหรัฐอเมริกาที่สามารถเพิม่การสง่ออกถ่านหินได้มาก 
เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีประเทศผู้สง่ออกหลกัประเทศอื่นไมส่ามารถเพิ่มการสง่ออก
ได้มากนกัและบางประเทศสง่ออกถ่านหินลดลงจากปีก่อนหน้า 
อินโดนีเซียถึงแม้จะยงัมีฝนตกในช่วงคร่ึง
ปีแรกแตไ่มห่นกัมากเทา่กบัปีก่อนหน้า ท า
ให้ไมก่ระทบกบัผู้ผลติมากนกั อีกทัง้
อินโดนีเซียมีโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่
ถ่านหินในประเทศที่เอือ้อ านวย โดยใช้การ
ขนสง่ทางน า้เป็นหลกั และยงัมคีวาม
ยืดหยุน่เร่ืองผู้ รับเหมาและเคร่ืองจกัรใน
การผลติถ่านหิน ท าให้สามารถเพิ่มการ
ผลติขึน้มาตอบสนองความต้องการถ่าน
หินในตลาดโลกทีเ่พิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วได้ 
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ความต้องการใช้ถ่านหินในสหรัฐอเมริกาลดลงเนื่องจากมกีารปลดระวางโรงไฟฟา้ถา่นหินอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงั
มีสต็อกถา่นหินอยูใ่นระดบัสงูมาตัง้แตปี่ก่อนหน้า ท าให้ผู้ผลติถ่านหินสามารถเพิม่การสง่ออกได้มากเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึน้ได้ 
ในขณะท่ีประเทศผู้สง่ออกถา่นหินประเทศอื่นๆ ประสบปัญหาปริมาณส ารองถ่านหินของเหมืองตา่งๆ ลดลงและ
ขาดการลงทนุในการขยายก าลงัการผลติท าให้ไมส่ามารถเพิม่ปริมาณการผลติ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ี
เพิ่มขึน้ได้มากนกั การผลติถา่นหินในสาธารณรัฐโคลอมเบียประสบปัญหาฝนตกหนกัในช่วงเดือนเมษายนถงึ
เดือนกรกฎาคม และชว่งเดือนตลุาคมถงึเดือนธนัวาคม ท าให้ผลติถ่านหินได้น้อยลง นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอื่นๆ ที่
ท าให้ผู้ผลติไมส่ามารถเพิม่ปริมาณการผลติได้ เช่น ผู้ผลติบางรายมีปัญหาเร่ืองใบอนญุาตสิง่แวดล้อมท าให้
กระทบกบัแผนท าเหมืองและชะลอการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรท าเหมอืงใหม ่ ผู้ผลติบางรายอยูร่ะหวา่งการเจรจา
ขายทรัพย์สนิ และผู้ผลติบางรายมีปัญหาการขนสง่ถา่นหินทางรถไฟ เป็นต้น 
สหพนัธรัฐรัสเซียยงัมีข้อจ ากดัด้านการขนถา่นหินทางรถไฟและการขนถา่ยถา่นหินผา่นทา่เรือ ท าให้เป็น
ข้อจ ากดัในการสง่ออกถา่นหินมายงัตลาดเอเชีย สว่นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ปริมาณส ารองถา่นหินคณุภาพดี
ทยอยหมดลง ท าให้ผู้ผลติต้องสง่ออกถา่นหินคณุภาพต ่าลงทดแทน ประกอบกบัความต้องการใช้ถา่นหิน
ภายในประเทศเพิม่สงูขึน้มาก สภาพฝนตกหนกัและคลืน่ลมแรงบริเวณทา่เรือขนถ่ายถ่านหิน และปัญหาการ
บริหารจดัการในบางเหมือง ท าให้ปริมาณการผลติและการสง่ออกถ่านหินของแอฟริกาใต้ลดลงจากปีก่อนหน้า 
นอกจากปัญหาของแหลง่ผลติทางภมูิศาสตร์แล้ว การผลติถา่นหินยงัมีปัญหาในเร่ืองของคณุภาพถ่านหินด้วย 
โดยในชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมาการผลติถ่านหินคณุภาพดีลดลงอยา่งตอ่เนื่องเพราะปริมาณส ารองลดลง และหลาย
เหมืองผลติถา่นหินคณุภาพต ่าออกมาทดแทนถ่านหินคณุภาพดทีี่ปริมาณส ารองหมดลง ท าให้อปุทานถ่านหิน
คณุภาพดีตงึตวั และนา่จะอยูใ่นภาวะตงึตวัตอ่ไปอีกหลายปี 
ในปี 2561 บริษัทฯ จ าหนา่ยถา่นหินจากอินโดนีเซยี
จ านวน 24.1 ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 
3.8 มีสดัสว่นการขายไปตลาดจีนมากที่สดุที่ร้อยละ 20 
ทัง้ๆ ที่รัฐบาลจีนจ ากดัการน าเข้าถ่านหิน รองลงมาคือ
ตลาดญ่ีปุ่ นและอินเดีย มีสดัสว่นการขายร้อยละ 18 
และร้อยละ 14 ตามล าดบั ในปี 2561 บริษัทฯ จ าหนา่ย
ถ่านหินไปอินเดียเพิ่มจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 36   
เนื่องจากเป็นตลาดทีม่ีการเติบโตสงู และจากความ
ต้องการใช้ถ่านหินน าเข้าของเวยีดนามทีเ่พิ่มขึน้อยา่ง
รวดเร็วจากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ใหม ่ บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการเพิ่มปริมาณการจ าหนา่ยถา่นหินไป
เวียดนามโดยสามารถจ าหนา่ยได้ 1.2 ล้านตนั   ในปี 2561 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 951 นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหนา่ยถา่นหินเข้าไปในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา ท าให้ภาพรวมการจ าหนา่ยถา่นหินของ
บริษัทฯ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 
 
 

  



 

หน้า 56 

1.2  ตลาดถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซีย 

ปริมาณการผลติถ่านหินของอินโดนีเซยีในปี 2561 ยงัคงเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเป็นปีที่ 3 ติดตอ่กนั เนื่องจาก
ความต้องการถ่านหินน าเข้าในตลาดโลกเพิ่มขึน้มากโดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย  ท าให้ภาพรวมการผลติถา่น
หินทัง้ปีของอินโดนีเซียอยูท่ี่ประมาณ 535 ล้านตนั เพิ่มจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.1 
ในด้านการสง่ออก ในปี 2561 ปริมาณการสง่ออกถ่านหินประมาณ 420 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีกอ่นหน้าร้อยละ 
7.2 คิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณถ่านหินท่ีผลติทัง้หมดในอินโดนีเซยี ตลาดหลกัยงัคงเป็นผู้ใช้ในเอเชีย ได้แก ่
ผู้ใช้ใน อินเดีย จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ ไต้หวนั   และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ 
ความต้องการใช้ถ่านหินภายในอนิโดนีเซียเองในปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 115 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีที่ก่อนหน้า
ร้อยละ 10.6 เพราะมีโรงไฟฟา้ใหมเ่ดินเคร่ืองเพิ่มขึน้ โดยมีการใช้ถ่านหินมากกวา่ร้อยละ 80 ในภาคการผลติ
กระแสไฟฟา้ ใช้ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ประมาณร้อยละ 10 ทีเ่หลอืใช้ในอตุสาหกรรมอื่นๆ 
ในปี 2561 บริษัทฯ จ าหนา่ยถา่นหินในอินโดนีเซียจ านวน 2.8 ล้านตนั คดิเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณการ
จ าหนา่ยถา่นหินทัง้หมดของบริษัทฯ จากแหลง่ถ่านหินในอินโดนีเซีย แตค่ิดเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 
2.4 ของความต้องการใช้ถา่นหินในอินโดนีเซยีเทา่นัน้ โดยมลีกูค้าหลกัเป็นกลุม่โรงไฟฟา้ถา่นหินในประเทศ
อินโดนีเซียมีสดัสว่นร้อยละ 63 ของปริมาณการจ าหนา่ยถ่านหินทัง้หมด รองลงมาเป็นการจ าหนา่ยให้กบั
อตุสาหกรรมผลติโลหะร้อยละ 16 อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ร้อยละ 11 อตุสาหกรรมกระดาษร้อยละ 4 และอื่นๆ  
อีกร้อยละ 6 
รัฐบาลอินโดนีเซยีได้ประกาศเพดานราคาถา่นหินในประเทศที่ขายให้กบัโรงไฟฟา้ถ่านหินไว้ที่ 70 เหรียญสหรัฐ
ตอ่ตนั ราคา ณ ทา่เรือต้นทาง (FOB) ส าหรับถ่านหินท่ีมคีา่ความร้อน 6,322 kcal/kg โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 
12 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผู้ผลติถ่านหินจะต้องจ าหนา่ยถา่นหินให้กบัโรงไฟฟา้ตามราคา
อ้างองิที่รัฐบาลอินโดนีเซียก าหนด (Indonesian Coal Reference Price or HBA) แตต้่องไมเ่กิน 70 เหรียญสหรัฐ
ตอ่ตนั อยา่งไรก็ตามราคาอ้างองิของรัฐบาลทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ 70 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัตลอดทัง้ปีที่ผา่นมา 
ท าให้การขายถา่นหินให้กบัโรงไฟฟา้ในประเทศได้ราคาต า่กวา่การสง่ออกหรือการขายถ่านหินให้อตุสาหกรรม
อื่นมาก 
ในปี 2561 รัฐบาลอินโดนีเซยีได้บงัคบัใช้กฎหมายทีใ่ห้ผู้ผลติถ่านหินต้องจ าหนา่ยถ่านหินท่ีผลติได้ให้กบัผู้ใช้
ภายในประเทศ (Domestic Market Obligation: DMO) ที่เข้มงวดมากขึน้ โดยก าหนดให้ผู้ผลติถ่านหินต้อง
จ าหนา่ยถา่นหินให้กบัผู้ใช้ภายในประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 25 ของปริมาณการผลติทัง้หมด ถ้าผู้ผลติรายใดไม่
สามารถขายให้กบัผู้ใช้ในประเทศได้ถึงร้อยละ 25 ของปริมาณการผลติ รัฐบาลจะลดการผลติของเหมืองนัน้ๆ ใน
ปีถดัไป แตรั่ฐบาลอนญุาตให้มกีารซือ้ขายโควต้าระหวา่งผู้ผลติที่ขายถา่นหินให้กบัผู้ใช้ในประเทศเกินกวา่โควต้า
ที่ก าหนดกบัผู้ผลติที่ขายถ่านหินให้กบัผู้ใช้ในประเทศน้อยกวา่โควต้าทีก่ าหนดได้ เพราะผู้ผลติบางรายมีถา่นหิน
คณุภาพไมต่รงกบัความต้องการใช้ในประเทศท าให้ไมส่ามารถขายให้กบัผู้ใช้ในประเทศได้ตามข้อก าหนด 
ในปี 2561 รัฐบาลอินโดนเีซียต้องการให้เพิม่การผลติถา่นหินขึน้อกี 100 ล้านตนัจากที่เคยอนมุตัิไว้ 485 ล้านตนั 
เพื่อเพิ่มการสง่ออก เพิ่มรายได้ในรูปของสกลุเงินเหรียญสหรัฐเข้าประเทศและชะลอการออ่นคา่ของเงินรูเปียห์ 
โดยอนมุตัใิห้ผู้ผลติที่สามารถจ าหนา่ยถา่นหินให้กบัผู้ใช้ภายในประเทศได้ถงึร้อยละ 25 ของปริมาณการผลติ
ในช่วงคร่ึงปีแรก สามารถเพิ่มการผลติขึน้ได้อีกร้อยละ 10 ของปริมาณที่ได้รับอนมุตัิไว้เดมิ แตม่ีผู้ผลติประมาณ 
18 รายที่สามารถปฏิบตัิได้ตามข้อก าหนดของรัฐบาล ท าให้มีการอนมุตัเิพิ่มการผลติถ่านหินเพยีง 22 ล้านตนั 
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ปริมาณการผลติรวมที่ได้รับอนมุตัิทัง้ปีจงึอยูท่ี่ 507 ล้านตนั แตก่ารผลติจริงมากกวา่ตวัเลขที่รัฐบาลอนมุตัิ
คอ่นข้างมากเนื่องจากความต้องการถา่นหินในตลาดโลกเพิ่มขึน้มาก 
ในปี 2561 รัฐบาลอินโดนีเซยีได้เลือ่นการบงัคบัใช้กฎหมายทีใ่ห้ใช้เรือทีจ่ดทะเบียนในอินโดนเีซียในการบรรทกุ
ถ่านหิน และให้ใช้บริษัทประกนัภยัที่จดทะเบียนในอินโดนีเซียในการท าประกนัภยัออกไป เนื่องจากความไม่
พร้อมของขัน้ตอนการปฏิบตัิและจ านวนเรือที่จดทะเบียนในอินโดนีเซียมีไมเ่พียงพอท่ีจะใช้ขนถ่านหิน โดย
กฎหมายทีใ่ห้ใช้บริษัทประกนัภยัที่จดทะเบยีนในอินโดนีเซียในการท าประกนัภยัให้เลือ่นไปบงัคบัใช้วนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2562  และกฎหมายที่ให้ใช้เรือที่จดทะเบยีนในอินโดนีเซยีในการบรรทกุถา่นหินให้เลือ่นไปบงัคบัใช้
ในปี 2563 
 

 
1.3   ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 

ถ่านหินสว่นใหญ่ที่บริษัท Centennial Coal Company Limited ผลตินัน้ถกูน าไปใช้ในโรงไฟฟา้ใน New South 
Wales ในขณะเดียวกนัการสง่ออกไปยงัโรงไฟฟา้ในเอเชียยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนั Centennial เป็นผู้
จดัสง่ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชือ้เพลงิทีต้่องใช้ในโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดใหญ่ใน Western Region การ
ขายถา่นหินให้กบัโรงไฟฟา้เหลา่นีจ้ะท าภายใต้สญัญาระยะยาวทีม่ีการก าหนดปริมาณถา่นหินและราคาซือ้ขาย
ลว่งหน้า การท าสญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศที่ท ากบัโรงไฟฟา้ใน New South Wales  มีข้อดดีงันี ้

 ต าแหนง่ของเหมือง Centennial มีการเช่ือมตอ่ระบบขนสง่ถา่นหินเข้าไปยงัโรงไฟฟา้โดยตรง (มี
ลกัษณะเป็น mine-mouth) ท าให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนสง่โดยมถีนนและสายพาน
เฉพาะส าหรับการขนสง่ถา่นหินไปยงัโรงไฟฟา้ ซึง่ช่วยลดต้นทนุการขนสง่ของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถ่ิน 

 สญัญาเหลา่นีอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยี  จึงช่วยจ ากดัความเสีย่งจากการเคลือ่นไหวของอตัรา
แลกเปลีย่น 

 การจดัสง่ถา่นหินในประเทศเป็นธุรกิจที่ตอ่เนื่อง จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ซือ้ที่สว่นใหญ่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือดใีนระยะยาว ให้แก่ Centennial ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง 
 ราคาถ่านหินเปลีย่นแปลงจากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางต้นทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน

ใหม่ๆ  ความไมแ่นน่อนของอปุทานใหม ่ และต้นทนุการผลติไฟฟา้จากถา่นหิน ที่ยงัถกูกวา่โดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชือ้เพลงิประเภทอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

 การบงัคบัใช้โควตาน าเข้าถ่านหินของประเทศจีน ท าให้ถา่นหินท่ีคา่ความร้อนต ่าซึง่สว่นใหญ่สง่ไปขาย
ที่ประเทศจีนมีราคาขายต า่ลง แตถ่่านหินท่ีมคีา่ความร้อนสงูจากประเทศออสเตรเลยียงัคงรักษาระดบั
ราคาไว้ได้ 

 การเพิม่ขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานเคยเป็นข้อจ ากดัตอ่การสง่ออกถ่านหิน 
 โรงไฟฟา้ตา่งประเทศเห็นวา่การมีแหลง่ถา่นหินท่ีมัน่คงมีความส าคญั โดยมีโรงไฟฟา้ตา่งประเทศเข้า

มาลงทนุในโครงการเหมืองถา่นหินในออสเตรเลยี เพื่อท าสญัญาระยะยาวโดยซือ้ถา่นหินท่ีราคาตลาด 
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 ขัน้ตอนการอนมุตัิการท าเหมืองเร่ิมมีความยากขึน้ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผา่นมา ท าให้โครงการขยายหรือเพิ่ม
อปุทานถ่านหินเกิดขึน้ได้ยากยิ่งขึน้ ดงันัน้โรงไฟฟา้ในประเทศจึงอาจต้องซือ้ถ่านหินในราคาที่สงูขึน้
เพื่อให้แนใ่จวา่จะมีถา่นหินส าหรับใช้ในการผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะการซือ้จากแหลง่ถา่นหินปัจจบุนัให้
มากที่สดุ รวมไปถึงการซือ้ถ่านหินจากแหลง่ผลติที่อยูใ่กล้กบัโรงไฟฟา้ 

 อตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีมีการออ่นคา่ลง (เมื่อเปรียบเทยีบกบัสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) ชดเชยกบัการปรับตวัลงของราคาถา่นหินในตลาดโลก ท าให้การสง่ออกถ่านหินราคาไม่
ลดลงในสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีจึงเป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของ
ผู้ผลติถ่านหินในประเทศออสเตรเลยี 

 
 ดงันัน้ความต้องการใช้พลงังานท่ีสงูขึน้บวกกบัความท้าทายในการจดัหาแหลง่พลงังานใหมท่ีเ่พิ่มมาก
ขึน้ จะท าให้แหลง่ถ่านหินท่ีมอียูปั่จจบุนัมีมลูคา่มากขึน้ และจากปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ Centennial ได้พิจารณา
และวางแผนการขายถา่นหินให้สอดคล้องและตอบสนองตอ่ความต้องการถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน
ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เมือ่ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาในประเทศเร่ิมหมดลง Centennial จะยงัคงรักษา
ความส าคญัในการจดัสง่ถา่นหินให้แก่โรงไฟฟา้ในประเทศ เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์หลกั 

 
 

1.4   ตลาดถ่านหินในประเทศไทย 

ตลาดถา่นหินในประเทศไทยในชว่ง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนรวม
ประมาณ 22.5 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 1.6 ล้านตนั จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์เป็นกลุม่ผู้ใช้ถา่น
หินรายใหญ่ที่สดุของประเทศ มีสดัสว่นการใช้ประมาณร้อยละ 37 ของปริมาณการใช้ถ่านหินทัง้หมดของ
ภาคเอกชน โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณการใช้ถ่านหินรวมประมาณ 8.4 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.7 
ล้านตนัจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงการก่อสร้างของภาครัฐท าให้ความ
ต้องการใช้ปนูซีเมนต์เพิม่ขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ในประเทศไทยมกีารแขง่ขนัสงูมากเพราะมี
ก าลงัการผลติสว่นเกินมากท าให้ผู้ผลติให้ความส าคญักบัการลดต้นทโุดยเฉพาะต้นทนุเชือ้เพลงิถา่นหิน 
ผู้ใช้ถา่นหินในกลุม่ผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (Independent Power Producer: IPP) เป็นกลุม่ผู้ใช้ที่มีปริมาณการใช้ถ่าน
หินเป็นอนัดบั 2 รองจากอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณการใช้รวม 5.74 
ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.36 ล้านตนั จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producer: 
SPP) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 ประมาณ 2.38 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนประมาณ 0.49 ล้านตนั  
การน าเข้าถ่านหินท่ีเติบโตขึน้มากของทัง้ 3 กลุม่ สว่นหนึง่เกิดจากการฟืน้ตวัของการผลติในภาคอตุสาหกรรม 
และสว่นหนึง่เกิดจากการชะลอการน าเข้าถา่นหินในปีกอ่นหน้าเนือ่งราคาถา่นหินในตลาดโลกอยูใ่นระดบัสงู ท า
ให้ต้องน าเข้ามาเติมสต็อกในปี 2561 
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นโยบายการตลาดธุรกิจถ่านหนิของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ ยงัคงนโยบายการตลาดเพื่อเปา้หมายแหง่ความส าเร็จร่วมกนัท่ีชดัเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมี
ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ และสนบัสนนุนโยบายการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สร้างมลูคา่เพิ่มของสนิค้าและบริการ 
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพื่อให้เป็นทางเลอืกทีด่ีที่สดุอยูเ่สมอ 
4. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมเีกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและ

ผู้มีสว่นได้เสยี 
5. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถงึความนา่เช่ือถือ ความซื่อสตัย์ และมคีวามเป็นมืออาชีพ 

 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
ความไมแ่นน่อนทางภมูิรัฐศาสตร์ ความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน การขึน้อตัราดอกเบีย้ 
และความกงัวลการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท าให้เกิดความผนัผวนในตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์โดยเฉพาะราคา
พลงังาน บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัเพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงที่รวดเร็ว
ของตลาดได้อยา่งเหมาะสม กลยทุธ์หลกัๆ ของบริษัทฯ มีดงันี ้

o การแบ่งส่วนตลาด 
 บริษัทฯ มุง่ขยายสว่นแบง่ตลาดในตลาดที่มคีวามออ่นไหวเร่ืองคณุภาพ เพราะเป็นตลาดทีย่อมจา่ย

ราคาสงูเพื่อให้ได้ถ่านหินที่มคีณุภาพตามทีต้่องการและการสง่มอบท่ีแนน่อน เนื่องจากบริษัทฯ มี
แหลง่ถ่านหินเองท าให้วางแผนการผลติและควบคมุคณุภาพได้ดจีึงสามารถตอบสนองลกูค้ากลุม่นี ้
ได้ดี 

 บริษัทฯ มุง่เพิ่มปริมาณการขายในตลาดทีม่ีความออ่นไหวตอ่ราคาสงู เพราะเป็นตลาดที่สามารถ
ซือ้ถ่านหินได้หลากหลายคณุภาพ บริษัทฯ ใช้ข้อได้เปรียบจากการมีทา่เรือขนถา่ยถ่านหินเองและ
พืน้ท่ีลานกองเก็บถา่นหินขนาดใหญ่ ท าให้สามารถผสมถา่นหินเพื่อปรับคณุภาพได้หลากหลาย
และลดต้นทนุให้เหมาะสมกบัถ่านหินแตล่ะชนิดและแตล่ะตลาด 

 บริษัทฯ ลดปริมาณการขายถ่านหินชนิดที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่า โดยการน าถา่นหินดงักลา่วไปผสม
กบัถ่านหินอื่นให้ได้ถ่านหินท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ 

 

o การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
บริษัทฯ ได้มีการซือ้ถ่านหินจากแหลง่ภายนอกเข้ามาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพถา่นหินของบริษัทชนิด
ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นต า่ เพื่อยกระดบัคณุภาพถ่านหินให้อยูใ่นกลุม่ที่มีระดบัราคาสงูขึน้เพื่อเพิ่มอตัรา
ก าไรขัน้ต้น และให้ได้คณุภาพถา่นหินตรงกบัความต้องการของตลาดเปา้หมาย 

o การขยายตลาดเพ่ิม 
 บริษัทฯ ได้เพิ่มการขายถ่านหินเข้าไปในตลาดเวียดนามและบงัคลาเทศมากขึน้ ในขณะเดียวกนัได้มี

การขยายตลาดเข้าไปในเมียนมาเป็นปีแรก เพื่อขยายฐานการตลาดให้ครอบคลมุภมูิภาคเอเชียมาก
ขึน้ 
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o ความม่ันคงในการส่งมอบ 
 จากการท่ีบริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินและทา่เรือขนถ่ายถ่านหินเอง มีพืน้ท่ีลานกองเก็บถ่านหินขนาดใหญ่

ที่ทา่เรือ และมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการติดตามการผลติและคณุภาพถ่านหิน ตัง้แตก่ารวางแผน
ท าเหมืองไปจนถึงขนถ่ายถ่านหินลงเรือให้ลกูค้า ท าให้บริษัทฯ สามารถเตรียมสต็อกถ่านหินให้ลกูค้า
ล่วงหน้าได้ถูกต้องทัง้ปริมาณและคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะผู้ ผลิตและ
จ าหนา่ยถ่านหินท่ีมีความนา่เช่ือถือสงู 

o การค้าถ่านหิน 
 บริษัทฯ ได้ท าธุรกิจค้าถ่านหินมากขึน้โดยซือ้ถ่านหินจากแหล่งภายนอกมาจ าหน่าย เพื่อตอบสนอง

ความต้องการถ่านหินในเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ อาศัยความแข็งแกร่งของช่องทาง
การตลาดที่มีอยูใ่นการเสนอขายถ่านหินจากแหลง่ภายนอก เพื่อขยายฐานลกูค้าและรองรับการเติบโต
ของแหลง่ผลติของบริษัทฯในอนาคต 

 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
คูแ่ขง่ขนัท่ีส าคญัในตลาดโลกได้แก่ผู้ผลติถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี ออสเตรเลยี รัสเซีย สหรัฐอเมริกา 
แอฟริกาใต้ และโคลอมเบีย โดยเฉพาะผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ เชน่ Glencore, Yancoal, PT. Bumi Resources, 
PT. Bukit Asam, PT. Adaro Indonesia, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Berau Coal, PT. Golden Energy 
Mines, SUEK เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีผู้ประกอบการค้าถา่นหิน และผู้ผลติรายเลก็อีกเป็นจ านวนมาก 
ส าหรับคูแ่ขง่ขนัในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าถ่านหินเพราะถ่านหินสว่นใหญ่ทีใ่ช้ในประเทศไทยเป็น
ถ่านหินท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศ ท าให้มีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้ามาท าธุรกิจได้งา่ย คูแ่ขง่ขนัส าคญั เช่น บริษัท 
เอสซีจี เทรดดิง้ จ ากดั บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท อีสเทอร์น เพิล จ ากดั เป็นต้น   นอกจากนีย้งัมีผู้ประกอบการค้าถ่านหินจากตา่งประเทศ   รวมทัง้ผู้ผลติ
ถ่านหินในอินโดนเีซียเข้ามาแขง่ขนัในตลาดผู้ซือ้รายใหญ่ด้วย 
 

นโยบายด้านราคา 
ราคาจ าหนา่ยถา่นหินของบริษัทฯ จะอ้างองิกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมกีาร
ปรับราคาถา่นหินไปตามคณุภาพถ่านหินท่ีจะจ าหนา่ยจริงและจะต้องไมต่ า่กวา่ราคาอ้างอิงที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
ก าหนด ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มสดัสว่นการจ าหนา่ยถา่นหินแบบราคาเปลีย่นแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
(Index Link) มากขึน้เพื่อให้สะท้อนราคาในตลาดโลกมากขึน้ ส าหรับการขายแบบราคาคงที่จะใช้กบัการขาย
ระยะสัน้ท่ีมีการสง่มอบถา่นหินหลงัจากตกลงราคากนัไมน่านนกั สว่นการขายถ่านหินให้กบัโรงไฟฟา้ใน
อินโดนีเซียจะใช้ราคาที่รัฐบาลอินโดนีเซียก าหนดคือไมเ่กิน 70 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ส าหรับถ่านหินที่มีคา่ความ
ร้อน 6,322 kcal/kg  สว่นการขายให้กบัอตุสาหกรรมอื่นๆ ในอนิโดนีเซียจะใช้ราคาอ้างอิงที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
ก าหนดเป็นเกณฑ์ทัง้นีข้ึน้กบัคณุภาพของถา่นหินท่ีจ าหนา่ยจริง 

ลักษณะของลกูค้า 
ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดใหญ่ในญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ ไต้หวนั จีน อินเดีย ฟิลปิปินส์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวยีดนาม เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ ซึง่ลกูค้าทัง้หมดจะ
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เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้ถ่านหินสม า่เสมอตลอดปี การซือ้ถ่านหินสว่นใหญ่จะท าผา่นการ
ประกวดราคา มีทัง้แบบสญัญาระยะสัน้และสญัญาระยะยาว และบางสว่นซือ้ในตลาดจร 
 

การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษัท BMS Coal Sales Pte., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทในเครือบ้านปฯู ที่จดัตัง้ขึน้ท่ีสาธารณรัฐสงิคโปร์ เป็น
ผู้ด าเนินการด้านการตลาดและการจดัจ าหนา่ยถา่นหินของบริษัทที่ผลติในอินโดนีเซียและออสเตรเลยี รวมทัง้
การจดัหาถา่นหินจากแหลง่ภายนอกเพื่อจ าหนา่ย การจ าหนา่ยถ่านหินของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นการเสนอขาย
ตรงไปท่ีผู้ใช้โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะท าหน้าที่ในการหาตลาด เสนอขายถา่นหิน เข้าประมลูและ
เจรจากบัผู้ซือ้ รวมทัง้ประสานงานกบัผู้ซือ้ในการจดัเรือมารับถา่นหินและการบริการหลงัการขาย ท าให้บริษัทฯ 
สามารถมุง่เน้นลกูค้าและขยายตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

2.  การตลาดธุรกิจไฟฟ้า 

2.1  โรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย  

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั (BLCP) ซึง่ด าเนินธรุกิจไฟฟา้
ขนาด 1,434 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟา้หลกัที่ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้
ให้แก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย โดยมีอตัราการจา่ยก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) ร้อยละ 97 ในปี 2561 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการความพร้อมในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟา้ 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1.) การดแูลประสทิธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟา้ 
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสทิธิภาพโรงไฟฟา้และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตามระยะเวลาทีก่ าหนดตามแผนงาน 
เพื่อให้มคีา่ดชันีความพร้อมจา่ย (Availability Factor: AF) และมีเสถียรภาพการเดินเคร่ือง (Contracted 
Available Hour: CAH) ตามสญัญาซือ้ขายไฟ (PPA) โดยในปี 2561 โรงไฟฟา้บีแอลซีพี มคีา่ความพร้อม
จ่ายเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor: EAF) ร้อยละ 89 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ให้การสนบัสนนุ
กิจกรรมและการท าความเข้าใจกบัชมุชนในพืน้ท่ี สง่ผลให้บริษัทมคีวามสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี 
2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธรุกิจ  
บริษัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟา้ในประเทศ โดย
เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) ได้มีมตเิห็นชอบแผนพฒันา
ก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทยฉบบัใหม ่ ซึง่สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจบุนั โดยมีอตัรา
สดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ของกลุม่ผู้ผลติไฟฟา้แบบผลติใช้เอง รวมถึงนโยบายประหยดัพลงังานท่ีมีประสทิธิภาพ 
สง่ผลให้ความต้องการใช้ไฟฟา้ในระบบมีแนวโน้มลดลงกวา่ทีเ่คยคาดการณ์ ตลอดจนการสง่เสริมการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานทดแทนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้การพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ใหม ่จึงต้องเผชิญกบั
การแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้ในการประมลูหรือยื่นขออนญุาตขายไฟฟา้ บริษัทฯ มีความพร้อมด้านบคุลากรท่ีมี
ความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ายพฒันาธุรกิจ ติดตามนโยบายของภาครัฐและหนว่ยงานราชการอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ในการประเมินความสามารถในการแขง่ขนั และจดัเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตา่งๆ 
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ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับ ซึง่รวมถงึการพฒันาโครงการในพืน้ท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนองของนโยบายรัฐในการสง่เสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท
ในการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยการผลติไฟฟา้ใช้เอง (Independent Power Supply: IPS)  นัน้มี
สดัสว่นร้อยละ 14 ของก าลงัการผลติไฟฟา้ในปัจจบุนั ทัง้นีก้ารไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 
อยูใ่นระหวา่งเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถรับซือ้ไฟฟา้จากภาคเอกชนแทนการซือ้ไฟฟา้จากการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเพียงรายเดยีว 
  

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้รายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั 

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

 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม และพลงังานแสงอาทติย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึง่เป็นกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟา้ทัว่ๆ ไป และสามารถ
ควบคมุมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน ท าให้ได้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ อนัได้แก่ การได้การประกนัการขาย
ไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้ท้องถ่ิน  ได้รับสทิธิพิเศษในการเป็นผู้ผลติและสง่ไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีที่
ได้รับอนญุาตแตเ่พียงผู้เดียว และได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1. การบริหารต้นทนุและประสทิธิภาพ  

ในปี 2561 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟา้และไอน า้ในแตล่ะมณฑล รวมถึง
นโยบายที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลกระทบตอ่อตัราตามสญัญาซือ้ขายทีก่ าหนดไว้ 
และพิจารณาอตัราใหมท่ี่สอดคล้อง เช่น ราคาไอน า้ของลกูค้าหลกัของโรงไฟฟา้โจวผิง ตกลงการซือ้ขาย
ที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนตอ่ตนั    เมื่อพิจารณาราคาต้นทนุถ่านหินเทียบเทา่ 0.15 หยวนตอ่กิโล
แคลอร่ี รวมภาษีและคา่ขนสง่ และเมื่อราคาต้นทุนถ่านหินท่ีเปลีย่นแปลงทกุๆ 0.01 หยวน ตอ่กิโลแคลอ
ร่ี (รวมภาษีและคา่ขนสง่) ราคาไอน า้จะปรับเพิม่ขึน้หรือลดลง 5 หยวนตอ่ตนั  เป็นการบริหารความเสีย่ง
จากความผนัผวนของต้นทนุของคา่เชือ้เพลงิที่สงูขึน้ได้   
 บริษัทฯ ยงัคงความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารประสทิธิภาพ
และการควบคมุต้นทนุอยา่งรัดกมุ มีการจดัซือ้และส ารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลงเพื่อ
ส ารองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินเพิ่มสงูขึน้ ตลอดจนเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติเพื่อลด
ต้นทนุการผลติโดยรวม บริษัทฯ ด าเนินการตามแผนในการขยายก าลงัการผลติไฟฟา้และไอน า้ใน
บริเวณพืน้ท่ีเดิมที่โรงไฟฟา้ตัง้อยู ่ ซึง่นอกจากจะตอบสนองตอ่ความต้องการไฟฟา้และไอน า้ที่เพิ่มขึน้
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถ่ินนัน้แล้ว ยงัเป็นการใช้พืน้ท่ีให้คุ้มคา่และช่วยบริหารต้นทนุ
โดยรวมอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  



 

หน้า 63 

2. การบริหารจดัการเร่ืองสิง่แวดล้อม  

รัฐบาลจีนให้ความส าคญัตอ่การจดัการสิง่แวดล้อม มีนโยบายการก ากบัดแูลอยา่งขดัเจน ซึง่ครอบคลมุ
ไปถึงการควบคมุมลภาวะ การจ ากดัการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกัในโรงงานอตุสาหกรรม ส าหรับ
กระบวนการผลติของโรงไฟฟา้ทัง้ 3 แหง่ของบริษัทฯ ได้มีการเป็นปฏิบตัิตามมาตรฐานสิง่แวดล้อม
ปัจจบุนัท่ีบงัคบัใช้ และยงัมีแผนปรับปรุงอปุกรณ์ควบคมุสิง่แวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานใหมท่ี่จะ
บงัคบัใช้อีกด้วย บริษัทฯ มีทีมงานท่ีคอยติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ในทกุ
กระบวนการเพื่อให้มัน่ใจได้วา่จะไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่สิง่แวดล้อม และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด   
นอกจากนีบ้ริษัทฯพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีขัน้สงูระบบ Ultra-super Critical 
หรือ USC ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่สดุในขณะนีใ้นการพฒันาโครงการใหม ่ เช่น โครงการโรงไฟฟา้
ซานซีลูก่วง (SLG) โดยเป็นเคร่ืองจกัรที่มีประสทิธิภาพสงูและปลอ่ยมลพิษต า่ หรือ High Efficiency 
Low Emission Technology “HELE”  ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การก าจดัหรือลดมลพิษจากการน า
ถ่านหินมาเป็นเชือ้เพลงิ เช่น ฝุ่ นละออง ลดปริมาณสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารโลหะหนกัตา่งๆ ก่อนจะถกูปลอ่ยออกสูส่ภาพแวดล้อมภายนอกโดยมี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุตามมาตรฐานสากล 
 

3. ความพร้อมในการปรับตวัสงู  

บริษัทฯ มีทีมงานท่ีคอยติดตามและประเมินความต้องการของตลาดอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับ
การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัภาวะที่เปลีย่นไปตามฤดกูาล หรือสถานการณ์ในชว่งนัน้ๆ เพื่อให้
สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจได้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับเปลีย่น
การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ทัง้ไฟฟา้ ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็นตามปัจจยัตา่งๆ ที่มีผลตอ่ความต้องการการ
ใช้ไฟฟา้และไอน า้ เช่น  โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมเจิง้ติง้ ในช่วงฤดหูนาวที่มีความต้องการไอน า้
และน า้ร้อนสงู บริษัทฯจะผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ไอน า้และน า้ร้อนอยา่งเต็มที่ และสามารถปรับเปลีย่น
กระบวนการเพื่อผลติน า้หลอ่เย็น (Chilled water) แทนในฤดรู้อน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมและลด
ผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟา้และไอน า้ที่ลดลงตามความต้องการท่ีเปลีย่นไปตามฤดกูาล 
 

4. คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มีความพร้อมและความมัน่คงในการผลติและ
จ าหนา่ยทัง้ไฟฟา้และไอน า้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ
การจา่ยไอน า้และน า้ร้อนในฤดหูนาวให้กบัลกูค้าภาคครัวเรือน บริษัทฯ มุง่เน้นการบริการและรักษา
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลกูค้าบนพืน้ฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกนั ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
และความไว้วางใจเสมอมา ในสว่นของการบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน 
บริษัทฯสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐาน ของความเป็นพนัธมิตรท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในการให้บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน (ไฟฟา้และไอน า้) ให้กบัชมุชนท้องถ่ิน สร้าง
ความเช่ือถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง จงึเป็นท่ียอมรับ
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จากภาครัฐและชมุชนวา่เป็นบริษัทตวัอยา่งในท้องถ่ิน แม้ในชว่งที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอก บริษัทฯยงัคงได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยราชการท้องถ่ินได้อยา่งเต็มที่ เช่น  การให้เงิน
สนบัสนนุหรืออนมุตัิให้ขึน้ราคาไอน า้ เมื่อราคาถ่านหินปรับเพิม่สงูขึน้  
 

5. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมลูคา่เพิ่ม 
เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ บริษัทฯ  จึงให้ความส าคญักบั
การลงทุนในโครงการประเภทพลงังานทดแทนมากขึน้จากที่มีอยู่เดิม มุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ่มด้วย
ขยายการลงทนุสูธุ่รกิจที่เก่ียวเนื่อง โดยค านึงถึงต้นทนุของเชือ้เพลิงแตล่ะประเภทและความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม หลวนหนาน ซึ่งท าเลที่ตัง้เป็นเขต
อุตสาหกรรม ท าให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ ให้บริการไอน า้รายเดียว บริษัทฯ อยู่ใน
ระหว่างพิจารณาขยายฐานลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการติดตัง้โซลาร์บนหลงัคา 
นอกจากนีบ้ริษัทฯอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินสว่นท่ีมีอยู ่    เพื่อพฒันาโครงการ
โรงไฟฟา้ชีวมวลร่วมกบัโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม   

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื่นๆ 
 

 
2.3  ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสาฯ) 

บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57)  BPP ถือ
หุ้นใน Hongsa Power Company Limited (HPC) ในสดัสว่นร้อยละ 40 มกี าลงัการผลติไฟฟา้ทัง้สิน้ 1,878 
เมกะวตัต์   มีก าลงัการผลติไฟฟา้ตามสดัสว่นการถือหุ้นทัง้สิน้ 751 เมกะวตัต์ ซึง่จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ให้กบั
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภท IPP  และจ าหนา่ยไฟฟา้บางสว่นให้กบั 
สปป.ลาว  
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
 
1.   การดแูลประสทิธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟา้  

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้หมด 3 หน่วยการผลิต ตัง้แต่ปี 2559 โดยมีอตัรา

การจ่ายก าลงัไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความมัน่คงในการเดินเคร่ือง 

และมีต้นทนุการผลติไฟฟา้ที่อยูใ่นระดบัต ่า ซึง่มีความส าคญัตอ่ระบบไฟฟา้ของทัง้ 2 ประเทศ  

2.   การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาชมุชนโดยมุง่เน้นด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วม 

ควบคูไ่ปกบัการพฒันามาตรฐานชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในชมุชนนัน้ ซึง่มาตรการดงักลา่วสะท้อน

ออกมาในรูปแบบของการคดิริเร่ิมแผนงานในการพฒันาชมุชนตา่งๆ เช่น การพฒันาสาธารณปูโภค 
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น า้ประปา ไฟฟา้ ถนน การโยกย้ายชมุชนบางสว่นพร้อมกบัการสร้างที่อยูอ่าศยัใหมท่ดแทนบนพืน้ท่ี

เหมาะสม จดัสรรท่ีดินท ากิน และสง่เสริมการพฒันาอาชีพรวมถงึสนบัสนนุการจ้างงานเพื่อท างานใน

โรงไฟฟา้ เหมืองถ่านหิน งานรับเหมาออกแบบ และจดัซือ้อปุกรณ์ อีกด้วย 

3.   การบริหารต้นทนุและประสทิธิภาพ 
ในปี 2561 โรงไฟฟ้าหงสาได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อมของ
โรงไฟฟ้าในการผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า ทัง้ในสว่นของการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและกระบวนการ
ล าเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent 
Availability Factor - EAF) ร้อยละ 87 ซึ่งดีขึน้กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรายงานค่า EAF อยู่ที่ร้อยละ 81 
นอกจากนีย้งัมีการเตรียมความพร้อมในการจดัหาอปุกรณ์ในการซอ่มบ ารุง ปรับปรุงระบบและวิธีการ
ซ่อมบ ารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้  ท าให้โรงไฟฟ้าหงสาสามารถเดินเคร่ืองผลิต
กระแสไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินของบริษัทฯ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ไมม่ีการ

แขง่ขนัโดยตรงกบัผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติ 
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว (EDL) 

 
2.4 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นผา่นบริษัท บ้านปเูพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 78.57) โดยปัจจบุนัมีก าลงัการผลติ
ติดตัง้ตามสดัสว่นการลงทนุท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 37.5 เมกะวตัต์ และโครงการอยูร่ะหวา่งการ
พฒันากวา่ 231 เมกะวตัต์ และยงัคงเดินหน้าขยายการลงทนุ มองหาโอกาสการลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง มีการ
เตรียมความพร้อมทัง้ด้านทีมงานและบคุลากร พร้อมทัง้ความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพือ่หาโอกาส
การเติบโตทางธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจน นอกจากนีก้ารสนบัสนนุของรัฐบาล และ
การสง่เสริมการลงทนุของสถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถขบัเคลือ่นธุรกิจได้อยา่ง
รวดเร็ว 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1.  ความสามารถด้านการบริหารการลงทนุ  
 บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการร่วมมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ และการบริหารต้นทนุ

ทางการเงินจากแหลง่เงินทนุตา่งๆ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินภายในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถและบรรลเุปา้หมายในการลงทนุระยะยาว 
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2.  การพฒันาโครงการ 
 บริษัทฯ มีการติดตามความเปลีย่นแปลง นโยบาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ จากรัฐบาลทีเ่ก่ียวข้องด้าน

พลงังานอยา่งใกล้ชิด มีทีมงานท่ีคอยติดตามศกึษารายละเอยีด และวิเคราะห์ผลกระทบตอ่โครงการที่
อยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน รวมทัง้โอกาสและความ
ท้าทายในการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการใหม่ๆ   

 
3. การแสวงหาโอกาสในการขยายธรุกิจและสร้างมลูคา่เพิ่ม 
 จากความชดัเจน ในด้านการบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ และมีการก าหนดนโยบายที่

สอดคล้องกนั  บริษัทฯ จึงมองวา่การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นมคีวามเสีย่งในระดบัต ่าและสามารถบริหาร
จดัการได้ เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบ
อตัรารับซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ แม้วา่รัฐบาลจะมีมาตรการลดราคาการรับซือ้ไฟฟา้ที่ลดลง 
บริษัทฯ ได้มีการปรับตวัโดยเน้นการบริหารจดัการโครงการให้มคีวามรัดกมุ มีต้นทนุการก่อสร้างที่
ลดลง มุง่เน้นในการจดัหาอปุกรณ์ส าคญัให้มีประสทิธิภาพที่เพิ่มขึน้ และการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ี
เหมาะสม   เพื่อให้บริษัทฯ ยงัสามารถลงทนุเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเปา้หมาย 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องสามารถตอ่ยอดจากธุรกิจไฟฟา้ที่
ด าเนินการอยูแ่ล้วเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม เช่น ธุรกิจค้าปลกีไฟฟา้ (Energy Trading and retail 
electricity) โดยขยายโอกาสการท าธุรกิจกบักลุม่ลกูค้ารายยอ่ยมากขึน้  

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 
 

2.5 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 

บริษัทฯ ขยายการลงทนุในธุรกิจไฟฟา้ไปยงัประเทศเวียดนามตัง้แตปี่ 2559  โดยได้ท าการลงนามในสญัญา
ความร่วมมือ (MOU) ในการศกึษาความเป็นไปได้เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟา้จากพลงังานลมขนาด 200 
เมกะวตัต์ กบัคณะกรรมการประชาชนจงัหวดัซอกจงั (Soc Trang Province People’s Committee) โดยใน
ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิการลงทนุ Investment Registration Certificate (IRC) จดัตัง้บริษัทยอ่ย 
จงัหวดัซอกจงั ในประเทศเวียดนาม ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ และความเข้าใจในการด าเนนิธุรกิจใน
ประเทศเวียดนาม จงึเป็นผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการพฒันาโครงการให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ตามแผน และ แสวงหาโอกาสการลงทนุเพิม่เตมิ โดยโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 80 เมกะวตัต์ ก าลงัอยู่
ในระหวา่งการศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทนุในโครงการโดยละเอียด (Feasibility Study) 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1.  การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน  
 บริษัทฯ สร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเข้าใจในความ

แตกตา่งทางสงัคมและวฒันธรรม โดยบริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะเป็นพนัธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกนักบั
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หนว่ยงานราชการในการดแูลและพฒันาชมุชนท้องถ่ินอยา่งยัง่ยนื ผา่นการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ
ของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

 
2.  การพฒันาโครงการ 
 บริษัทฯ ตระหนกัถงึปัจจยัที่ส าคญัในการตดัสนิใจลงทนุโครงการโดยศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นและประเมิน

ความเป็นไปได้ในการลงทนุโดยละเอียด โดยจดัให้มีที่ปรึกษาในด้านตา่งๆ เช่น  ที่ปรึกษาด้านวศิวกร ที่
ปรึกษาทางด้านสิง่แวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาทางด้านบญัชี
และภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้อยา่งถกูต้องก่อนการลงทนุ และสามารถน าไป
ปฏิบตัิได้อยา่งสอดคล้องกบักฏระเบียบและเง่ือนไขการลงทนุในประเทศเวียดนาม นอกจากนัน้ยงัช่วย
ติดตามขัน้ตอนการพฒันาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน  

 
3. การแสวงหาโอกาสในการขยายธรุกิจและสร้างมลูคา่เพิ่ม 
 ประเทศเวียดนามมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ

เวียดนาม (GDP) ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า คาดวา่นา่จะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6-7  
ซึง่จะสง่ผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟา้ที่เพิ่มมากขึน้ อีกทัง้รัฐบาลเวียดนามมีความชดัเจนในด้านการ
บริหารจดัการพลงังาน โดยมีแผนท่ีจะเพิ่มสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้ในประเทศที่มาจากพลงังานถ่าน
หินและพลงังานทดแทนมากกวา่ในปัจจบุนั บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทนุ โดยจะน าจดุ
แข็งจากความเช่ียวชาญในด้านการบริหารโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหินและพลงังานหมนุเวยีน รวมทัง้
ความสามารถในการจดัซือ้เชือ้เพลงิมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพือ่การลงทนุ  

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

 
3.  การตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

  ประเทศสหรัฐอเมริกามีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอยา่งมาก โดยในปี 2561 ก๊าซธรรมชาตถืิอเป็น
เชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟา้ของสหรัฐฯ นอกจากนีค้วามต้องการก๊าซธรรมชาติโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้
อยา่งตอ่เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของความต้องการในธุรกิจผลติไฟฟา้ การสง่ออกก๊าซไปประเทศข้างเคียงทัง้เมก็ซิโก
และแคนาดาผา่นระบบทอ่ และการสง่ออกก๊าซสูต่ลาดโลกในรูปของก๊าซธรรมชาตเิหลว (Liquefied Natural Gas 
หรือ LNG) 
  ในสว่นของอปุทานนัน้แหลง่ Marcellus ยงัคงเป็นแหลง่ผลติที่ส าคญัทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตโดยคาดวา่
ก๊าซที่ผลติจากแหลง่ดงักลา่วจะมีสดัสว่นถึงร้อยละ 40 ของก าลงัการผลติก๊าซธรรมชาติทัง้หมดของสหรัฐฯ 
ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีอปุทานจากแหลง่ Utica และก๊าซบางสว่นจากแหลง่ผลติน า้มนัเข้ามาสูต่ลาดเพื่อ
เติมเต็มความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เติบโตอยา่งแขง็แกร่งตอ่ไป 
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  ส าหรับการลงทนุของบริษัทฯ ในปัจจบุนันัน้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลติได้จะถกูสง่ไปยงัระบบทอ่และขายในตลาด
ในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติของสหรัฐ โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจต้นน า้ (Upstream) เพือ่
ผลติก๊าซธรรมชาติเพื่อขายให้ผู้ รับซือ้เทา่นัน้ 
   

 
4.  การตลาดธุรกิจการให้บริการด้านพลงังานแบบครบวงจร 

4.1  การตลาดด้านการการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 

ภาพรวมของธุรกิจด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ซึ่งเป็นผลมา
จากแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015) ที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ โดยการเพิ่มสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากเดิมร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 
รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI จึงท าให้มีผู้สนใจติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคา (Solar Rooftop) ตามนโยบายภาครัฐมากขึน้ นอกจากนีภ้าครัฐยงัส่งเสริมให้เกิดการเปิดตลาดการ
แข่งขันผลิตไฟฟ้า จากการเพิ่มเป้าหมายการรับซือ้ไฟฟ้าจากภาคเอกชนมากขึน้ โดยรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ที่ 2/2561 มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่
ผกูพนักบัภาครัฐ 6,702 ราย ก าลงัผลิตติดตัง้รวม 3,245 เมกะวตัต์ เป็นสว่นที่ผลิตเพื่อใช้เอง 15 ราย ก าลงัผลิต
ติดตัง้ 40 เมกะวตัต์ คิดเป็นก าลงัผลติติดตัง้รวม 3,285 เมกะวตัต์ คงเหลอืเปา้หมายรับซือ้ 2,715 เมกะวตัต์ จึงมี
ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาท าธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคามากขึน้ ทัง้ผู้ประกอบการในไทยและกลุม่ผู้
ลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
4.2  การตลาดด้านการออกแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี ้(Smart City) 

การออกแบบเมืองอจัฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตีเ้ป็นอีกหนึง่มาตรการส าคญัตามนโยบายพลงังาน 4.0 ทีภ่าครัฐ
เร่งขบัเคลือ่นให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการพฒันาเมืองอจัฉริยะ โดยสง่เสริมให้น านวตักรรมด้านพลงังานตา่งๆ 
มาชว่ยให้เกิดการบริหารจดัการพลงังานให้คุ้มคา่และมีประสทิธิภาพสงูสดุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนั
ในตลาดโลกและสร้างรายได้ให้กบัประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ดงัจะเห็นได้จากนโยบายและเปา้หมาย
ของส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ในการสร้างประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง (Hub) ของเมืองอจัฉริยะ 
(Smart City) ส าหรับภมูิภาค โดยการสนบัสนนุจากกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ได้เร่ิมน าร่องพฒันา
เมืองอจัฉริยะที่จงัหวดัภเูก็ตในปี 2560 และได้ขยายสูอ่ีก 7 จงัหวดัในปี 2561 ก่อให้เกิดการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการพฒันาด้านพลงังานซึง่ถือเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ี
ส าคญัในการพฒันาประเทศไทยสูเ่มืองอจัฉริยะ เช่น ระบบการบริหารจดัการพลงังาน (Energy Management 
System: EMS) และระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) เพื่อให้การใช้พลงังานเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลงังานแบบครบวงจร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินงานทางการตลาดที่ชดัเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ดงันี ้
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1. ขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สร้างมลูคา่เพิ่มของสนิค้าและบริการ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการด้านพลงังานอยา่งครบวงจร ทัง้การให้บริการ

ติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาและการน าเสนอ Solution ด้านพลงังานท่ี
หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งเหมาะสม 
และน าไปสูก่ารก้าวเป็นสว่นหนึง่ของสมาร์ทซิตีอ้ยา่งยัง่ยืน รวมถึงการพฒันาระบบตา่งๆ เพื่อรองรับการ
ให้บริการลกูค้าหลงัการขายอยา่งดีที่สดุทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ เป็นทางเลอืกที่ดีที่สดุของลกูค้าอยูเ่สมอ 

3. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมจีรรยาบรรณ และให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและผู้มสีว่นได้
เสยี 

4. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถงึความนา่เช่ือถือ ความซื่อสตัย์ และมคีวามเป็นมืออาชีพ 
 

 

(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิ 
ตลาดถา่นหินในปี 2561 ได้แบง่ออกเป็น 2 ตลาดตามคณุภาพถ่านหินคอ่นข้างชดัเจน ถ่านหินคณุภาพดี

(ถ่านหินท่ีมีคา่ความร้อนสงู) มคีวามต้องการแนน่อนโดยเฉพาะจากประเทศในแถบเอเชียเหนือ ในขณะที่การผลติ
ถ่านหินชนิดนีม้ีจ ากดั ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาเหมืองที่ผลติถ่านหินชนิดนีห้ลายเหมืองทยอยปิดตวัลงหรือเปลีย่นไป
ผลติถ่านหินคณุภาพต า่ลงเนื่องจากปริมาณส ารองถ่านหินคณุภาพดีมีจ ากดั ท าให้อปุทานถา่นหินคณุภาพดีตงึ
ตวั การแขง่ขนัในตลาดนีจ้ึงไม่รุนแรงมาก ราคาถ่านหินชนดินีท้รงตวัอยูใ่นระดบัสงูเกือบตลอดทัง้ปีถึงแม้ตลาดมี
ความผนัผวนสงู แตถ่า่นหินคณุภาพต ่าซึง่เป็นถ่านหินท่ีมคีา่ความร้อนต ่าลงมา ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
จ ากดัการน าเข้าของจีน ท าให้ความต้องการถ่านหินน าเข้าชนิดนีล้ดต ่าลงมากโดยเฉพาะในช่วงปลายปี ในขณะท่ี
การผลติถ่านหินคณุภาพต า่จากอินโดนีเซียเพิ่มขึน้มาก ท าให้อปุทานล้นตลาด การแขง่ขนัสงู สง่ผลให้ราคาถ่าน
หินคณุภาพต ่าลดลงมากในช่วงปลายปี 

ภาพรวมความต้องการถ่านหินน าเข้าชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนของโลกในปี 2561 มีการเตบิโตอยา่ง
แข็งแกร่ง เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 61 ล้านตนัหรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.3 โดยมีปริมาณการน าเข้ารวม
ประมาณ 1,025 ล้านตนั โดยประเทศในทวีปเอเชียมีการน าเข้าประมาณ 829 ล้านตนั ของปริมาณการค้าถา่นหิน
ทางทะเลของทัง้โลก คิดเป็นเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.2 

 
จีนมีการน าเข้าถา่นหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนในปี 2561 ประมาณ 208 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า

ประมาณร้อยละ 11.5 ทัง้ๆ ที่รัฐบาลจีนจ ากดัการน าเข้า การผลติถ่านหินในจีนเพิ่มขึน้จากปีกอ่นหน้าแตย่งัไม่
เพียงพอตอ่การใช้งานเนื่องจากจีนยงัคงด าเนินการปิดเหมืองถา่นหินเก่าตามแผนปฏิรูปอปุทานภายในประเทศ 
ประกอบกบัมีการตรวจสอบความปลอดภยัในการท าเหมือง ท าให้หลายเหมืองไมส่ามารถผลติได้เต็มก าลงัการ
ผลติ แตใ่นช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2561 เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงประกอบกบัอากาศไมไ่ด้หนาวมากท าให้
ความต้องการใช้ถ่านหินไมส่งูอยา่งที่คาดการณ์ไว้ ในขณะท่ีการผลติถ่านหินในประเทศจีนเพิ่มสงูขึน้ จึงท าให้เกิด
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ภาวะอปุทานล้นตลาดขึน้ การแขง่ขนัในจีนจงึเพิ่มสงูขึน้และกดดนัให้ราคาถา่นหินในประเทศลดลง รัฐบาลจีน
เข้มงวดเร่ืองการจ ากดัการน าเข้าถ่านหินมากขึน้ ท าให้การน าเข้าถ่านหินในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคมลดลง
มาก สง่ผลให้การแขง่ขนัในตลาดโลกเพิ่มสงูขึน้โดยเฉพาะในตลาดถา่นคณุภาพต ่าจากอินโดนเีซยีซึง่ได้มีการเพิ่ม
ก าลงัการผลติขึน้มาก 

อินเดียมกีารน าเข้าถา่นหินในปี 
2561 จ านวน 161 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 17.6 การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจที่อยูใ่นระดบัสงู
และการผลติถ่านหินในประเทศที่ไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการท าให้อนิเดีย
น าเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ ถ่านหินที่น าเข้า
สว่นใหญ่เป็นถา่นคณุภาพต ่าจาก
อินโดนีเซีย นอกจากนีย้งัมีการน าเข้าจากแอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี รัสเซีย ท าให้ตลาดอินเดียมกีาร
แขง่ขนัสงูเนื่องจากมีผู้ขายหลายรายและถา่นหินท่ีอินเดยีซือ้สว่นใหญ่เป็นถ่านหินชนิดที่มีอปุทานล้นตลาด 

การน าเข้าถ่านหินของประเทศในแถบเอเชียเหนือในปี 2561 ประมาณ 313 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้า
เลก็น้อย การลดลงสว่นใหญ่จะเป็นการลดลงของญ่ีปุ่ นเนื่องจากมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์เพิ่มขึน้และมี
การหยดุซอ่มโรงไฟฟา้ถ่านหิน รัฐบาลของประเทศในแถบเอเชียเหนือ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้และไต้หวนั ได้ให้
ความส าคญักบัเร่ืองของสิง่แวดล้อมมากขึน้ โดยเฉพาะเกาหลใีต้และไต้หวนัท่ีประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ได้
มีการก าหนดคณุภาพถา่นหินท่ีจะใช้ในโรงไฟฟา้สงูขึน้และจ ากดัปริมาณการใช้ถ่านหิน ท าให้ความต้องการถา่น
หินคณุภาพดีทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู การแขง่ขนัในตลาดนีจ้ึงไมรุ่นแรงมากนกัเนื่องจากแหลง่ถ่านหินมีจ ากดั แต่
อยา่งไรก็ตามได้มีผู้ขายจากรัสเซยี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และโคลอมเบีย ขายถ่านหินคณุภาพดีเข้ามาในตลาด
นีม้ากขึน้ ในขณะท่ีปริมาณการซือ้ถ่านหินจากออสเตรเลยีและอินโดนีเซียในปี 2561 ลดลงเนื่องจากผู้ซือ้ถา่นหิน
ต้องการกระจายแหลง่ถ่านหินในการซือ้เพื่อสร้างอ านาจการตอ่รองกบัผู้ขาย ในขณะท่ีปริมาณการผลติถ่านหิน
คณุภาพดีของอินโดนีเซยีลดลงเพราะปริมาณส ารองถา่นหินดงักลา่วเร่ิมหมดลง 

การน าเข้าถ่านหินของประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในปี 2561 มกีารเติบโตสงูมาก เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนหน้าประมาณ 20 ล้านตนั หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 24.2 จากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ใหมใ่นประเทศ
มาเลเซียและเวยีดนาม สภาพตลาดมกีารแขง่ขนัสงูเนื่องจากถา่นหินท่ีใช้สว่นใหญ่เป็นถา่นคณุภาพต ่าทีม่ี
ปริมาณการผลติมาก ในขณะท่ีอนิโดนีเซียซึง่เป็นผู้ผลติหลกัของถา่นหินดงักลา่วมีผู้ผลติจ านวนมาก ประกอบกบั
ถ่านหินชนิดดงักลา่วอยูใ่นภาวะล้นตลาดโดยเฉพาะในช่วงปลายปีท าให้มกีารแขง่ขนัสงูมาก 

การน าเข้าถ่านหินของยโุรปในปี 2561 ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 6.5 โดยเฉพาะการน าเข้าของ
สหพนัธ์เยอรมนี สเปน และฝร่ังเศสท่ีลดลงคอ่นข้างมาก เนื่องจากราคาก๊าซลดลง การผลติไฟฟา้จากพลงังาน
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หมนุเวยีนเพิ่มขึน้ และสภาพอากาศไม่
หนาวมากท าให้การใช้ไฟฟา้ไมส่งูขึน้
มาก การลดลงของระดบัน า้ในแมน่ า้ไรน์
ท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การน าเข้าถ่านหิน
ของเยอรมนี ในขณะท่ีอปุทานถา่นหินใน
ยโุรปมีมาก ท าให้เกิดภาวะอปุทานล้น
ตลาดขึน้ การแขง่ขนัจงึสงู ผู้ผลติบางราย
ต้องสง่ออกถ่านหินมาเอเชียมากขึน้เพื่อ
ชดเชยกบัความต้องการถ่านหินในตลาด
ยโุรปที่ลดลง 

 
ด้านการสง่ออกถ่านหินชนดิเชือ้เพลงิให้ความร้อนในปี 2561 มีปริมาณรวมประมาณ 1,017 ล้านตนั เพิ่มขึน้

จากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 4 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มการสง่ออกของอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่
ประเทศผู้สง่ออกหลกัอื่นๆ ไมส่ามารถเพิ่มการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลกที่เพิม่ขึน้ได้มากนกั 
เนือ่งจากไมไ่ด้มีการลงทนุขยายก าลงัการผลติมากนกัในชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมา 

อินโดนีเซียมีปริมาณการสง่ออก
ประมาณ 420 ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 7.2 ราคาถ่านหินท่ีทรง
ตวัอยูใ่นระดบัสงูและความต้องการ
ถ่านหินในเอเชียที่เพิม่สงูขึน้มีสว่น
ผลกัดนัให้ผู้ผลติในอินโดนีเซียขยาย
ก าลงัการผลติ แตถ่่านหินสว่นใหญ่เป็น
ถ่านหินคณุภาพต ่า ท าให้เกิดภาวะ
อปุทานถ่านหินคณุภาพต า่ล้นตลาดขึน้  

ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้สง่ออกถ่านหินชนดิเชือ้เพลงิให้ความร้อนเป็นอนัดบัสองรองจากอินโดนีเซีย โดย
มีปริมาณการสง่ออกในปี 2561 ประมาณ 206 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.0 การขยายก าลงัการผลติ
ในออสเตรเลยีในชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมามีไมม่ากนกั แตผู่้ผลติถา่นหินรายใหญ่พยายามซือ้แหลง่ถา่นหินคณุภาพดี
จากผู้ผลติรายอื่นๆ ท าให้การผลติถ่านหินคณุภาพดีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของผู้ผลติน้อยราย ท าให้การ
แขง่ขนัในตลาดดงักลา่วลดลง เป็นเหตใุห้ผู้ซือ้ถา่นหินในประเทศแถบเอเชียเหนือซึง่เป็นผู้ใช้ถ่านคณุภาพดีราย
ใหญ่พยายามกระจายแหลง่เชือ้เพลงิไปยงัประเทศอื่นเพื่อลดอ านาจการผกูขาดของผู้ผลติรายใหญ่จาก
ออสเตรเลยี 

รัสเซียสง่ออกถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนไปยงัประเทศนอกกลุม่สมาชิกอดีตสหภาพโซเวียต (Non-
CIS Country) ในปี 2561 ประมาณ 161 ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.6 รัสเซียพยายามสง่ออกถา่นหิน
มาเอเชียเพิ่มขึน้เนื่องจากตลาดยโุรปมีการหดตวัลง แตย่งัมีข้อจ ากดัเร่ืองก าลงัการขนสง่ถ่านหินทางรถไฟและ
ก าลงัการขนถา่ยถา่นหินท่ีทา่เรือซึง่ต้องการการลงทนุเพื่อขยายก าลงัการขนสง่และขนถา่ยถา่นหินดงักลา่ว
เพิ่มขึน้ ท าให้เป็นข้อจ ากดัของรัสเซียในการเพิ่มปริมาณการขายในเอเชีย 
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สหรัฐอเมริกาสง่ออกถ่านหินชนดิเชือ้เพลงิให้ความร้อนในปี 2561 ประมาณ 48 ล้านตนั (ไมร่วมการ
สง่ออกไปประเทศแคนาดา) เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.8 ราคาถ่านหินในตลาดโลกที่อยูใ่นระดบัสงู ท าให้
ผู้ผลติถ่านหินในสหรัฐอเมริกาสง่ออกถ่านหินเพิ่มขึน้มากในปีนี ้แตอ่ยา่งไรก็ตามข้อจ ากดัเร่ืองก าลงัการขนสง่และ
ขนถ่ายถ่านหิน และคณุภาพถ่านหินที่สว่นใหญ่มีคา่ก ามะถนัสงูมาก ท าให้ยากที่จะขยายตลาดในเอเชีย 

โคลอมเบียสง่ออกถา่นหินในปี 2561 ประมาณ 80 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.8 เนือ่งจากฝน
ตกหนกัท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การผลติถ่านหิน ผู้ผลติถ่านหินในโคลอมเบียพยายามสง่ถา่นหินมาขายในเอเชีย
มากขึน้เพื่อชดเชยการหดตวัของตลาดยโุรป 

แอฟริกาใต้สง่ออกถ่านหินในปี 2561 ประมาณ 79 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.1 ปริมาณการ
สง่ออกถ่านหินคณุภาพดจีากแอฟริกาใต้ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากขาดการลงทนุในเหมืองถ่านหินในช่วง 2-3 
ปีที่ผา่นมา ผู้ผลติถ่านหินต้องสง่ออกถา่นหินคณุภาพต ่าลงทดแทนถ่านหินคณุภาพดีเพื่อปฏิบตัติามภาระผกูพนั
ในสญัญาขนถา่ยถ่านหินท่ีท าไว้กบัทา่เรือขนถ่ายถ่านหิน ในขณะเดียวกนัความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศ
แอฟริกาใต้เองได้เพิม่ขึน้สงูมาก ปริมาณการผลติถ่านหินจากเหมืองที่มีสญัญากบัโรงไฟฟา้ไมเ่พียงพอตอ่การใช้
งานเนื่องจากการไฟฟา้ของแอฟริกาใต้ไมไ่ด้ลงทนุในเหมืองถา่นหินเพื่อเตรียมรับมือกบัความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ 
ในขณะท่ีเหมืองถา่นหินบางเหมอืงมีปัญหาการผลติ ท าให้การไฟฟา้แอฟริกาใต้ต้องออกมาซือ้ถา่นหินในตลาดจร 
สง่ผลให้อปุทานตงึตวัและราคาถา่นหินของแอฟริกาใต้ทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูเกือบตลอดทัง้ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาถ่านหินในปี 2561 มีความผนัผวนคอ่นข้างสงูตามภาวะเศรษฐกิจและราคาพลงังานอื่นๆ แตโ่ดยรวม

แล้วราคาถา่นหินคณุภาพดีทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู ราคาถา่นหินท่ีทา่เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) เฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่
107 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในปี 2561 ผู้ซือ้ถ่านหินในญ่ีปุ่ นท่ีเป็นผู้ก าหนดราคาอ้างองิ (Australia-Japan 
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Reference Price) ส าหรับการสง่มอบปี 2561 (เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562) ไมส่ามารถตกลงราคากบัผู้ผลติ
รายใหญ่จากออสเตรเลยีได้ เนื่องจากราคาถา่นหินมีความผนัผวนสงู ท าให้ช่องวา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้กบัราคา
เสนอขายหา่งกนัมาก อยา่งไรก็ตามผู้ซือ้ถา่นหินในเอเชียได้ใช้ราคาถ่านหินท่ีผู้ซือ้ถ่านหินรายอื่นในญ่ีปุ่ นตกลงกบั
ผู้ผลติรายใหญ่จากออสเตรเลยีเป็นราคาอ้างองิแทน โดยราคาอ้างอิงในปีนีม้ีการตกลงกนัท่ี 110 เหรียญสหรัฐตอ่
ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 29  

ในขณะท่ีราคาถา่นหินคณุภาพดทีรงตวัอยูใ่นระดบัสงู ราคาถ่านหินคณุภาพต ่าได้ลดลงคอ่นข้างมากจาก
การเพิม่การผลติของอินโดนีเซียและการจ ากดัการน าเข้าถา่นหินของจีน โดยมีระดบัราคาถ่านหินท่ีทา่เรือนิวคาส
เซิล (Newcastle HA) ต า่กวา่ราคาถา่นหินคณุภาพดีประมาณร้อยละ 40 ในช่วงสิน้ปี 2561 

แนวโน้มความต้องการถา่นหินน าเข้าในเอเชียในปี 2562 คาดวา่จะเติบโตขึน้เลก็น้อยจากความต้องการใช้
ถ่านหินของอินเดียและประเทศก าลงัพฒันาในเอเชีย ในขณะที่ความต้องการถ่านหินน าเข้าในยโุรปคาดวา่จะ
ลดลงจากนโยบายของยโุรปที่จะลดการใช้ถา่นหินลง แตจ่ะมีความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจมากขึน้ 
ภาวการณ์แขง่ขนัในปี 2562 คาดวา่จะมคีวามรุนแรงมากขึน้ โดยตลาดถ่านหินคณุภาพดีจะมีการแขง่ขนัน้อยกวา่
ตลาดถา่นหินคณุภาพต ่าเนื่องจากอปุทานยงัตงึตวัอยู ่ ความต้องการถา่นหินคณุภาพดใีนเอเชียคาดวา่จะทรงตวั
อยูใ่นระดบัสงู ในขณะท่ีจะมีการผลติถ่านหินคณุภาพดจีากออสเตรเลยีและอินโดนีเซียเพิ่มขึน้เลก็น้อย และการท่ี
การผลติถ่านหินคณุภาพดใีนออสเตรเลยีถกูควบคมุโดยผู้ผลติน้อยราย ท าให้ผู้ผลติมีศกัยภาพในการควบคมุ
ปริมาณถา่นหินในตลาดและมีอทิธิพลตอ่ราคาถ่านหินในตลาดโลกมากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามการมีถา่นหิน
คณุภาพดีจากรัสเซีย โคลอมเบีย สหรัฐอเมริกา เข้ามาในเอเชียได้มากขึน้จะท าให้ราคาถ่านหินมีเสถียรภาพมาก
ขึน้ 

ส าหรับถ่านหินคณุภาพต ่าคาดวา่จะมกีารแขง่ขนัสงูเนื่องจากมีผู้ผลติจ านวนมากและปริมาณการผลติมี
มากกวา่ความต้องการในตลาด โดยเฉพาะปริมาณการผลติจากอินโดนเีซีย แตอ่ยา่งไรก็ตามราคาถ่านหิน
คณุภาพต ่าได้ลงไปแตะระดบัต้นทนุของผู้ผลติในอินโดนีเซยีในช่วงปลายปี 2561 จงึคาดวา่ราคาถา่นหินจะไม่
ลดลงไปจากระดบัราคาในช่วงปลายปี 2561 มากนกั ความต้องการถ่านหินน าเข้าของจีนท่ีคาดวา่จะเร่ิมฟืน้ตวั
ช่วงต้นปีจะท าให้ราคาถ่านหินคณุภาพต ่าฟืน้ตวัขึน้ได้ 

การแขง่ขนัในตลาดยโุรปคาดวา่จะรุนแรงขึน้เนื่องจากราคาก๊าซในยโุรปมีแนวโน้มลดลงจะท าให้ยโุรป
เดินเคร่ืองโรงไฟฟา้ก๊าซมากขึน้ ท าให้ความต้องการใช้ถ่านหินในยโุรปลดลง และการท่ีนโยบายยโุรปต้องการลด
การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง จะท าให้ประเทศตา่งๆในยโุรปเพิ่มการผลติกระแสไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวยีนมากขึน้และลดการใช้ถา่นหินลง 

การผลติถ่านหินในออสเตรเลยีในปี 2562 คาดวา่จะเพิ่มขึน้เลก็น้อยจากการมีเหมืองถา่นหินใหมผ่ลติถ่าน
หินคณุภาพดีออกสูต่ลาด การสง่ออกของรัสเซียและโคลอมเบียคาดวา่นา่จะสง่ออกมาเอเชียมากขึน้เพราะความ
ต้องการถ่านหินในยโุรปจะลดลง ดงันัน้ราคาถา่นหินคณุภาพดีในเอเชียนา่จะทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูที่ท าให้ถา่นหิน
จากรัสเซียและโคลอมเบียสามารถเข้ามายงัตลาดเอเชียได้ ไมเ่ชน่นัน้อปุทานถ่านหินคณุภาพดีในเอเชียจะตงึตวั
มาก การสง่ออกถา่นหินของแอฟริกาใต้จะเพิ่มขึน้เลก็น้อยแตก่ารสง่ออกถา่นหินคณุภาพดีคาดวา่จะไมเ่พิ่มขึน้
เพราะมกีารผลติจ ากดั ในขณะที่อินโดนีเซียสามารถเพิ่มการผลติถ่านหินขึน้ได้อีกแตส่ว่นใหญ่จะเป็นถา่นหิน
คณุภาพต ่า 



 

หน้า 74 

การลงทนุในเหมืองถ่านหินใหมย่งัมีจ ากดั  เนื่องจากสถาบนัการเงินหลายแหง่งดการปลอ่ยกู้ให้กบัธุรกิจ
ถ่านหิน ในขณะที่การพฒันาแหลง่ถ่านหินใหม่ๆ  มคีวามเข้มงวดเร่ืองสิง่แวดล้อมมากขึน้และมกีารตอ่ต้านจาก
สาธารณชนมากขึน้ 

 

1.2.  สภาพการแข่งขนัในธุรกจิถ่านหนิประเทศออสเตรเลีย 

   ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
 อปุสงค์หลกัของถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) ส าหรับการใช้ในประเทศ

ออสเตรเลยีคือใช้เป็นเชือ้เพลงิในธุรกิจผลติไฟฟา้ ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลยีจะอ้างองิตามราคา
ตลาดโลก โดยจะเป็นราคาที่สะท้อนคณุภาพคา่พลงังานและคณุสมบตัิของถา่นหิน อปุสงค์และอปุทานใน
โลกอนัเป็นผลจากการเติบโตและการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลยีเป็นผู้สง่ออกถา่นหิน
รายใหญ่จึงมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB    ซึง่เป็นราคา Spot Market จากทา่เรือนวิคาสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลยี โดยไมร่วมคา่ขนสง่ที่เก่ียวข้อง สว่นราคาซือ้ขายถา่นหินภายในประเทศจะใช้การเจรจาระหวา่ง
บริษัทถ่านหินและลกูค้า โดยอาจใช้ราคาที่อ้างอิงกบัราคาสง่ออก (Export Parity) อยา่งไรก็ตามหากวา่
บริษัทตา่งๆ มีสญัญาขายถ่านหินให้ลกูค้าเป็นระยะยาว ราคาทีแ่ตล่ะบริษัทได้รับจริงอาจตา่งไปจากราคา
ของตลาดโลก 

 อปุทานของถา่นหิน ทรัพยากรถา่นหินสามารถพบได้ทัว่ประเทศออสเตรเลยีโดย Queensland และ New 
South Wales มีทรัพยากรถา่นหินด า (Black Coal) ซึง่ประกอบด้วยถา่นซบับิทมูินสั ถ่านบิทมูินสั และถ่าน
หินแอนทราไซต์ที่มากที่สดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลยีมเีหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกวา่ 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่นช่วงพฒันามากกว่า 35 
เหมืองประเทศออสเตรเลยีสง่ออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แตถ่่านหินจากประเทศ
ออสเตรเลยีก็ถือได้วา่เป็นถา่นหินคณุภาพดีให้คา่ความร้อนสงู และมีซลัเฟอร์ต า่ 

 การเข้าถงึระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดเีป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผู้น าการสง่ออกถา่นหินของประเทศออสเตรเลยีโดย

โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับธุรกิจถา่นหินประกอบด้วยทา่เรือ ถนน สายพานล าเลยีง และทางรถไฟ ทัง้นีเ้หมือง
ถ่านหินท่ีผลติมานานและตัง้อยูใ่กล้ชายฝ่ังจะมีระบบขนสง่ภายในประเทศที่พร้อมให้บริการ แตเ่หมืองถา่น
หินที่ค้นพบใหมอ่าจจะอยูใ่นแหลง่ที่หา่งไกลจากทา่เรือ และจะต้องมีโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับเคลือ่นย้าย
ถ่านหินมายงัทา่เรือ ประเทศออสเตรเลยีประสบปัญหาขดีจ ากดัในการสง่ออก ซึง่รัฐบาลได้พยายาม
แก้ปัญหาโดยการสร้างทา่เรือเพิม่เติม และให้บริษัทตา่งๆ ร่วมถือหุ้น  

 หนึง่ในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพร้อมของระบบขนสง่ที่มี
ประสทิธิภาพ พร้อมที่จะสง่ถา่นหินให้กบัโรงไฟฟา้ในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานล าเลยีงทางบก ซึง่ท าให้
มีคา่ขนสง่ต ่า 

 สนิค้าทดแทน 

 จากการท่ีโรงไฟฟา้เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถา่นหินที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน (Thermal 
Coal) ในปัจจบุนัการค้นพบก๊าซธรรมชาตเิพิ่มขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชัน้หินดินดาน 
(Shale gas) ซึง่ท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถกูลง กอปรกบัประเทศสหรัฐอเมริกามี
ระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลมุอยูแ่ล้ว ท าให้ผู้ผลติไฟฟา้หลายรายเพิ่มก าลงัการผลติในโรงที่ใช้ก๊าซ
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ธรรมชาติ และลดการใช้ถ่านหิน ตลาดจะเป็นเช่นนีต้อ่ไปได้ก็ตอ่เมื่อก๊าซธรรมชาติที่พบมีปริมาณมากพอ 
และมีระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติทีพ่ร้อมแล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัต า่ ดงันัน้สภาวะตลาดเช่นนีจ้ึง
เป็นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั นอกจากนีก้ารติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ (Solar roof top) 
เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลยี อาจสง่ผลให้ความต้องการไฟฟา้จาก National Electricity Market (NEM) 
ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นสดัสว่นท่ีเลก็มากและไม่มีนยัส าคญั เมื่อเทียบกบัความต้องการไฟฟา้ทัง้หมด 
 

ตลาดถ่านหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 
 ส าหรับลกูค้าตา่งประเทศ Centennial ใช้การขนสง่ถา่นหินผา่นทา่เรือ Kembla และทา่เรือนิวคาสเซลิ 

ในช่วงสองสามปีที่ผา่นมา ปัญหาความแออดัของทา่เรือที่ Newcastle เป็นปัญหาที่ผู้ผลติถ่านหิน
ออสเตรเลยีประสบอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ในเดือนกนัยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และทา่เรือ
สองทา่ คือ ทา่เรือ Waratah Coal Services และทา่เรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) 
เห็นพ้องกบัโครงร่างข้อตกลงก าลงัการขนสง่ (“Capacity Framework Agreements”) ทีม่ีไว้ส าหรับดแูลการ
ขยายทา่เรือซึง่มคีวามจ าเป็นมากขึน้เพื่อให้ทนัการเพิม่ขึน้ของอปุสงค์ 

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

 ปัจจบุนั NCIG มีการขยายก าลงัการขนสง่ของทา่เรือ 66 ล้านตนัตอ่ปี ซึง่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตัง้แตเ่ดือน
มิถนุายน 2556 

 ทา่เรือ Kembla ถกูก่อสร้างขึน้เพื่อรองรับการสง่ออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้และภาคตะวนัตก
ของรัฐ New South Wales ปัจจบุนัสามารถรองรับปริมาณถ่านหินส าหรับการสง่ออกประมาณ 15 ล้านตนั
ตอ่ปี 

 

1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิในประเทศไทย 
การใช้ถา่นหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 อยูท่ี่ 22.5 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 1.6 ล้าน

ตนั จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของถา่นหินน าเข้า โดยในชว่ง 11 เดือนแรกของปี 2561 
มีปริมาณการใช้ถา่นหินน าเข้า 22.1 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 1.6 ล้านตนั จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่การใช้
ถ่านหินท่ีผลติในประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 อยูท่ี่ 0.4 ล้านตนั เทา่กบัปีที่ผา่นมาเนื่องจากแหลง่
ผลติมีจ ากดั ดงันัน้การแขง่ขนัในตลาดถ่านหินจึงเป็นการแขง่ขนัในตลาดถ่านหินน าเข้า ผู้น าถ่านหินเข้ามา
จ าหนา่ยสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการค้าถ่านหินซึง่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าให้การแขง่ขนัรุนแรงมาก 

ปริมาณการน าเข้าถา่นหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 อยูท่ี ่23.4 ล้านตนั สงูกวา่ปริมาณการใช้ 1.3 
ล้านตนั สว่นหนึง่มาจากการท่ีผู้ใช้ถ่านหินชะลอการน าเข้าในช่วงปลายปีก่อนหน้าเพราะราคาถ่านหินสงู โดยใช้
ถ่านในสต็อกแทน ท าให้ต้องน าเข้ามาชดเชยในปีนี ้ สว่นหนึง่เกิดจากการใช้ทีเ่พิ่มขึน้ในเกือบทกุอตุสาหกรรม 
และการที่ราคาถา่นหินลงไปต ่าในช่วงปลายปีท าให้ผู้ใช้เร่งซือ้ถา่นหินเพื่อมาสต็อก 

ลกูค้าเปา้หมายของผู้ประกอบการค้าถา่นหิน ได้แก่ ผู้ใช้ถา่นหินในอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ กลุม่ผู้ผลติไฟฟา้
รายเลก็ (Small Power Producer: SPP) อตุสาหกรรมกระดาษ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และผู้ใช้รายยอ่ย ในขณะ
ที่กลุม่ผู้ใช้ไฟฟา้อิสระจะมีสญัญาซือ้ถา่นหินระยะยาวกบัผู้ผลติในตา่งประเทศจงึไมไ่ด้เป็นลกูค้าเปา้หมายหลกั
ของผู้ประกอบการค้าถ่านหินเพราะไมไ่ด้ออกมาซือ้ถ่านหินในตลาดจรมากนกั  
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2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้า 

2.1 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 

ในปี 2561 มีก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟา้อยูท่ี่ระดบั 43,275 เมกะวตัต์ เพิม่ขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 2  ซึง่ความ
ต้องการไฟฟา้สงูสดุเกิดขึน้ ในเดอืนพฤษภาคม ที่ระดบั 28,338 เมกะวตัต์ ต ่ากวา่ความต้องการไฟฟา้สงูสดุของ
ปี 2560  ที่ระดบั 28,5678 เมกะวตัต์ อยู ่240 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8  โดยปริมาณการผลติและการ
รับซือ้ของการไฟฟา้ของฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  ในปี 2561  มีจ านวน 187,885 กิกะวตัต์ชัว่โมง 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8  สบืเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน โดยมี
สดัสว่นการผลติไฟฟา้จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58 จากถา่นหินร้อยละ 18 จากพลงัน า้ร้อยละ 3 น าเข้าร้อยละ 
11 และพลงังานหมนุเวียนร้อยละ 10 และจากน า้มนัร้อยละ 0.1       
 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) ได้มีมติเหน็ชอบร่าง
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัใหมข่องประเทศ (PDP – 2018) ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่ง
ขัน้ตอนน าเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พจิารณาอนมุตัใิช้ตอ่ไป ทัง้นีส้ดัสว่นก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย
แยกตามประเภทเชือ้เพลงิ ณ ปี 2580 ยงัคงพึง่พาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกัร้อยละ 53 และลดการใช้เชือ้เพลงิถ่าน
หินลงเป็นสดัสว่นร้อยละ 12 และลดการน าเข้าไฟฟา้จากตา่งประเทศเหลอืร้อยละ 9 ซึง่เป็นการลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั ทัง้นีค้าดการณ์ก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟา้รวมอยูท่ี่ 77,211 เมกะวตัต์ในปี 2580 โดยก าลงัการผลติที่
เพิ่มขึน้จะมุง่เน้นมาจากพลงังานหมนุเวยีนและการด าเนินการตามแผนอนรัุกษ์พลงังานหรือ Energy Saving   
 
 
 
 
 

 

 
 
 

เปรียบเทียบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟา้ พ.ศ. 2558 - 2579 และร่างแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟา้ 

พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัใหม่ของประเทศ  

 
2.2 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   

สปป.ลาว นัน้มีความแตกตา่งจากประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลา่วคือก าลงัการผลติไฟฟา้
ของสปป.ลาวทัง้หมดมาจากโรงไฟฟา้พลงัน า้เพียงอยา่งเดียว  เนือ่งจากไมม่ีแหลง่น า้มนัและก๊าซส ารอง ทัง้ยงัมี
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิในปริมาณจ ากดั อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ดงักลา่วเปลีย่นไปนบัแตปี่ 2559 จากการ
เดินเคร่ืองเต็มพิกดัของโรงไฟฟา้หงสาที่เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินแหง่แรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ือง
แหลง่ถ่านหิน จึงยงัไมม่ีโรงไฟฟา้พลงังานถา่นหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหวา่ง ปี 2559 ถึงปี 2563  ทัง้นี ้
ปริมาณการผลติรวมสงูสดุของประเทศในปี 2561  มีจ านวน 6,983 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 27   นอกจากนีส้ปป.ลาว เป็นผู้สง่ออกกระแสไฟฟา้ที่ส าคญัในภมูิภาค  โดยภายในปี 2568 สปป.ลาว ได้ท า
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ข้อตกลงสง่ออกกระแสไฟฟา้ภายใต้ข้อตกลงระหวา่งประเทศ จ านวน 9,000 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศไทย 5,000 
เมกะวตัต์ให้กบัประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศกมัพชูา  (ทีม่า: กรมธุรกิจพลงังาน -
Department of Energy Business) 

 
 
2.3  สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในประเทศจีน มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี ้

 หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม  ร้อยละ 8.5 6.6 5 
อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 6.3 7.1 8.2 
ก าลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์ 1,906,215 1,793,979 1,677,123 

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

2.4 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในญ่ีปุ่ น มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศดงันี ้

 หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟา้รวม* ร้อยละ 1.4 0.87 1.19 
อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 4.9 2.76 4.97 
ก าลงัการผลติรวม** เมกะวตัต์ 288,957 275,480 268,082 

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

2.5 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

 ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพลงังานของเวียดนามในช่วงปี 2543-2563 เน้นการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการ

ผลิตไฟฟ้า โดยสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 43 ของก าลังการผลิตรวมในปี 2577 และเพิ่ม

เป้าหมายสดัสว่นพลงังานหมนุเวียนทัง้พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานจากชีวมวลจากร้อยละ 1 ในปี 2560 

เป็นร้อยละ 15 ในปี 2577  ทัง้นีค้าดการณ์ก าลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้ารวมอยูท่ี่ 129.5 กิกะวตัต์ในปี 2577 โดยสดัสว่นการใช้

ผลติไฟฟา้แตล่ะประเภท 
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       กราฟแสดงสดัส่วนของก าลงัการผลิตติดตัง้จากเชือ้เพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศเวียดนาม 

 
 
3. สภาพการแข่งขันในธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

สภาพการแขง่ขนัในธุรกิจก๊าซธรรมชาตินัน้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยราคาก๊าซธรรมชาติและต้นทนุของผู้ผลติแตล่ะ
รายจะเป็นตวัก าหนดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ออกสูต่ลาดในช่วงเวลานัน้ๆ ซึง่ในสว่นของแหลง่ Marcellus ก๊าซ
ธรรมชาติทัง้หมดที่ผู้ผลติแตล่ะรายสามารถผลติได้จะถกูสง่เข้าระบบทอ่เพื่อเข้าสูต่ลาด 

 
 

4. สภาพการแข่งขันในธุรกจิการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

จากการท่ีธุรกิจการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ได้รับการสนบัสนนุ และ
จ านวนผู้เลน่สงูขึน้ บริษัทฯ เลอืกใช้กลยทุธ์ในการแขง่ขนัด้วยการสร้างความแตกตา่งในเร่ืองของการบริการด้าน
พลงังานท่ีครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเหมาะสม เพื่อพฒันาประเทศไทยไปสูก่ารใช้พลงังานสะอาดอยา่ง
ยัง่ยืนและผลกัดนัประเทศไทยสูส่มาร์ทซิติต้อ่ไปในอนาคต โดยกลยทุธ์หลกัๆ ของบริษัทฯ มดีงันี ้

 

o การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน ส าหรับสมาร์ทซิตีอ้ย่างครบวงจร 

 บริษัทฯ ไมเ่พียงแตเ่ป็นผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาเทา่นัน้ 
แตย่งัให้บริการโซลชูัน่พลงังานด้านอื่นๆ เช่น ระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการบริหารจดั
การพลงังาน (Energy Management System: EMS) และระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: 
ESS) ส าหรับใช้ในการควบคมุการผลติ การสง่ และการกกัเก็บพลงังาน เพื่อให้การใช้พลงังานเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงการให้บริการโซลชูัน่ด้านยานยนต์ไฟฟา้ (Electric Vehicle) และอปุกรณ์เสริม
ด้านพลงังาน เช่น เสาไฟฟา้อจัฉริยะ (Smart Pole) โซลาร์คีออส ระบบออนกริดและออฟกริด ที่ใช้ได้ทัง้ไฟ
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บ้านและพลงังานแสงอาทิตย์ และโซลาร์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้พลงังานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าที่หลากหลายในแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

o คุณภาพผลิตภัณฑ์  

 บริษัทฯ เลือกใช้อปุกรณ์ที่มีคณุภาพและเป็นแบรนด์ชัน้น าในตลาดที่ได้รับการจดัอนัดบัเป็นอปุกรณ์ระดบั 
TIER 1 รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญในการ
ออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่โครงการ และการติดตัง้ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการ
พฒันาระบบการตรวจสอบคุณภาพและใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการตรวจสอบ เช่น การใช้โดรนสแกน
ความร้อนของแผงโซลาร์หลงัการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้พลงังานสะอาดอย่างปลอดภยั 
คุ้มคา่ และมีประสทิธิภาพท่ีสดุ 

o คุณภาพการให้บริการ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองของการให้บริการลกูค้า โดยการพฒันาระบบตา่งๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
ลกูค้า ได้แก่ การสร้างและพฒันาห้องควบคมุและตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบ
ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Control Room) เพื่อให้ทีมวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญและฝ่ายบริการลูกค้า
สามารถตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขได้ทนัที การพฒันาแอพพลเิคชัน่อินฟิเนอร์จีบนโทรศพัท์มอืถือ 
(INFINERGY Application) ที่ลกูค้าสามารถตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้ และผลการประหยดัไฟฟ้าจากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าฯ ได้ทัง้แบบเรียลไทม์ และข้อมูลย้อนหลงั 
ภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อระบบขดัข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายบริการลกูค้า ที่
ท าหน้าที่ให้ข้อมลู รับแจ้งปัญหา และตอบข้อซกัถามตา่งๆ แก่ลกูค้า ผ่านช่องทางต่างๆ โดยลกูค้าสามารถ
แจ้งปัญหาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ขดัข้องต่อฝ่ายบริการลกูค้าได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้บริษัทฯ สามารถ
แก้ไขปัญหาการท างานของระบบผลติไฟฟา้ฯ ได้อยา่งรวดเร็ว 

o การท าแบรนด์ดิ้ง  

 ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นสร้างการรับรู้แบรนด์และธุรกิจของ บ้านป ูอินฟิเนอร์จี ที่มุง่มัน่ด าเนินธุรกิจภายใต้กล
ยทุธ์ Greener & Smarter ของกลุม่บ้านปฯู  และมีความพร้อมให้บริการด้านการวางระบบผลติไฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยสีะอาดและทนัสมยั เพื่อให้ทกุคนสามารถ
เข้าถงึพลงังานสะอาดได้อยา่งง่ายดาย ในราคาที่เหมาะสม มเีสถียรภาพและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม พร้อม
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมไทยและชว่ยผลกัดนัให้ประเทศไทยเข้าสูส่มาร์ทซิตีไ้ด้เร็วขึน้ อีกทัง้
ช่วยตอกย า้ภาพลกัษณ์การเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ของบริษัท บ้านปฯู 
(Integrated energy solution company in Asia-Pacific) ผา่นการสือ่สารในทกุช่องทางและการจดักิจกรรม
หลากหลายรูปแบบกบักลุม่เปา้หมายและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งตอ่เนืองทัง้ปี ไมว่า่จะเป็นการเข้าร่วม
เป็นผู้สนบัสนนุโซลชูนัพลงังานสะอาดให้แก่งานระดบัประเทศ รวมถงึจดัท าบทความ สือ่ประชาสมัพนัธ์ 
และจดัสมัมนา เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการตดิตัง้ระบบโซลาร์เซลล์และสมาร์ทซิตีโ้ซลชูนัให้แก่คนไทย ดงันี ้ 
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 สนบัสนนุพลงังานไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ภายในสถานท่ีจ าหนา่ยบตัรเข้างาน ไฟสอ่งสวา่ง
ภายในบริเวณงานบางสว่น ให้กบังานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เลน่ไฟ จงัหวดัสโุขทยั 
ประจ าปี 2561 (Light and Sound Show Sukhothai 2018) ระหวา่งวนัท่ี 16-25 พฤศจิกายน 
2561  

 ออกแบบนวตักรรมพลงังานระบบไมโครกริด  โดยน า
ระบบโซลาร์พร้อมทัง้ระบบกกัเก็บพลงังานแบบเคลือ่นท่ี
ได้ สนบัสนนุการผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ส าหรับ
การชาร์จสมาร์ทโฟน ในงานเทศกาลดนตรีระดบัประเทศ  
Pepsi Presents Big Mountain Music Festival ปีที่ 9 
ระหวา่งวนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2561  

 สนบัสนนุพลงังานไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ส าหรับโคมไฟระดิษฐ์ที่ท าจากวัสดรีุไซเคิล และ
แทน่ชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลงังานโซลาร์ (Solar Mobile Charging Kiosk) ที่งาน Hua Hin 
Lantern Festival 2018 ณ ซิเคด้า มาร์เก็ต หวัหิน 

 จดังานสมัมนา  “Banpu Infinergy Symposium: The Intelligent City of Tomorrow”  โดยเชิญ
กรููด้านพลงังานจากทัง้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  มาให้ความรู้และแบง่ปันข้อมลูด้านการ
พฒันาสมาร์ทซิตีอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจ ภาคการศกึษา เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจมากกวา่ 200 คน เข้าร่วมงาน  

 น าเสนอนวตักรรมพลงังานแสงอาทิตย์แบบสามมติิ ผา่นเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
Reality หรือ VR) ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ซึง่เป็นงานแสดงเทคโนโลยี
และการประชมุนานาชาติด้านพลงังานทดแทนที่ใหญ่ที่สดุในอาเซียน ณ ศนูย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค บางนา เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ เข้าเยีย่มชมงาน
และได้เห็นแนวทางการน าเทคโนโลยีพลงังานมาชว่ยบริหารการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ
และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ 

 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

ในปัจจบุนัยงัไมม่ีคูแ่ขง่ขนัส าคญัที่น าเสนอการบริการรูปแบบเดียวกบับริษัทฯ โดยตรง คือบริการด้าน
พลงังานส าหรับสมาร์ทซิตีแ้บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขนัในตลาดสว่นใหญ่จะมุง่เน้นเร่ืองการให้บริการ
ติดตัง้และวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาเป็นสว่นใหญ่ โดยสามารถแบง่ประเภทคู่
แขง่ขนัในตลาดออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ประกอบการรายยอ่ยที่ให้บริการติดตัง้ระบบ กลุม่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่ให้บริการติดตัง้ระบบและเป็นผู้ลงทนุติดตัง้ระบบให้แก่ลกูค้า และกลุม่ผู้ลงทนุจากต่างประเทศ 
ทัง้นีส้ดัสว่นคูแ่ขง่ขนัสว่นใหญ่ในตลาดจะเป็นกลุม่ผู้ประกอบการรายยอ่ยที่มีมากกวา่ร้อยละ 50 

ส าหรับคู่แข่งขนัของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บน
หลงัคา ได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นทัง้ผู้ให้บริการติดตัง้ระบบและเป็นผู้ลงทนุติดตัง้ระบบให้แก่
ลกูค้า เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มีความมัน่คงในด้านการเงิน และมีข้อเสนอในการให้บริการหลากหลายรูปแบบ 
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รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการสนบัสนนุด้านเงินลงทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ท าให้
สามารถน าเสนอการให้บริการในลกัษณะการลงทนุให้แก่ลกูค้าได้เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 

นโยบายด้านราคา 

บริษัทฯ มีข้อเสนอด้านราคาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมและความต้องการของลกูค้า 
โดยในส่วนของบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา มีการน าเสนอ
ทางเลือกด้านราคาให้แก่ลกูค้า 3 รูปแบบ ได้แก่ การติดตัง้ระบบโดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนให้ทัง้หมด การ
ติดตัง้ระบบโดยลกูค้าเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ระบบเอง และการติดตัง้ระบบโดยลกูค้าผ่อน
ช าระค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้เป็นรายเดือน ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนหรือราคาจะขึน้อยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดตัง้ ขนาดการติดตัง้ และรูปแบบการบริการท่ีลกูค้าเลือก โดยบริษัทฯ มีการส ารวจราคาตลาดและต้นทนุ
ในการติดตัง้ระบบอยู่เสมอ ในปี 2561 ต้นทนุของอปุกรณ์และค่าติดตัง้มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ จึงมีการ
ปรับราคาลงตามต้นทนุอปุกรณ์และค่าติดตัง้ เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
อยา่งคุ้มคา่ที่สดุ  
 

ลักษณะของลกูค้า 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ ประกอบการที่ต้องการทางเลือกด้านการบริหารจัดการพลังงาน หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางวนัเป็นสว่นใหญ่ เช่น กลุม่โรงงาน
อตุสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยลกูค้าร้อยละ 80 ของบริษัทฯ จะเลือกบริการติดตัง้ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาแบบที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนให้ ลกูค้าได้รับผลประหยดัค่าไฟฟ้า 
จากการใช้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์โดยไมต้่องลงทนุเอง ลกูค้าอีกร้อยละ 20 ของบริษัทฯ เลอืกบริการ
การติดตัง้ระบบแบบที่ลกูค้าเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ระบบเอง โดยลกูค้าจะสามารถใช้ไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ผลติบนหลงัคาของโรงงานหรืออาคารของลกูค้าได้ฟรี 

 

การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

บริษัทฯ จะน าเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา ผ่านช่องทางการประมลูที่ลกูค้า
ประกาศรับ การเจรจากบัลกูค้าโดยตรง และการน าเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ดแูลเก่ียวกบัพลงังาน
ทดแทน โดยบริษัทฯ จะติดต่อเข้าไปหาลูกค้าที่สนใจ เพื่อนัดเวลาเข้าไปแนะน าบริษัทและรับฟังความ
ต้องการของลูกค้า จากนัน้ทีมวิศวกรจะเข้าส ารวจพืน้ที่ เพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าฯ หรือการจัด
การพลังงานให้เหมาะสมกับโครงการของลูกค้า และท าข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เข้าไป
น าเสนอให้แก่ลกูค้าอีกครัง้หนึง่ 
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลติภณัฑ์ 

1.  สถานท่ีตัง้ของเหมืองถา่นหิน โรงไฟฟา้ และแหลง่ก๊าซ 

เหมืองถ่านหนิ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
1.  เหมือง Jorong, South Kalimantan Province 
2.  เหมือง Indominco, East Kalimantan Province 
3.  เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province 
4.  เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province 
5.  เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province 
6.  แหลง่ถ่านหิน TIS, East Kalimantan Province 
7. แหลง่ถ่านหิน NPR, Central Kalimantan 

Province 
 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
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. แหลง่ถ่านหิน Unst Khudag 
2. แหลง่ถ่านหิน Tsant Uul 
3. แหลง่ถ่านหิน Altai Nuurs 

โรงไฟฟ้า 

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟา้บีแอลซีพี 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
1. โรงไฟฟา้หงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรีุ 

 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
1. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน เมืองถงัซาน 

มณฑลเหอเป่ย 
2. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง 

มณฑลเหอเป่ย 
3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง เมอืงบินโจว  

มณฑลซานตง 
4. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์จินซาน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น  
1. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์โอลมิเปีย ประกอบไป

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

2. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ 
3. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์อวาจิ จงัหวดัเฮียวโงะ 
4. โครงการนาริไอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 
5. โครงการยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 
6. โครงการมกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
7. โครงการยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 
8. โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัมยิางิ 
9. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
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โรงไฟฟ้า 

5. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮุย่เหนิง         
เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

6. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์เฮ่าหยวน 
เมืองไทอนั มณฑลซานตง  

7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ฮุย่เอิน  
เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

8. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์เตอ๋หยวน  
เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง 

9. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ซงิหยู ๋ 
เมืองไทอนั มณฑลซานตง 

10. โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  มณฑลซานซ ี
 
 
 

10. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ 
11. โครงการฮิโรชิมะ จงัหวดัฮิโรชิมา 
12. โครงการโอนามิ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
13. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
1. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม จงัหวดัซอกจงั 
 

แหล่งก๊าซ 

มลรัฐเพนซิลเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
1. แหลง่ Chaffee Corners JEA, Marcellus                           
2. แหลง่ NEPA Corners-1 JEA, Marcellus                           
3. แหลง่ NEPA Corners-2 JEA, Marcellus                           
4. แหลง่ NEPA Corners-3 JEA, Marcellus 
5. แหลง่ NEPA Corners-4 JEA, Marcellus 
5. แหลง่ NEPA Corners-5 JEA, Marcellus 
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แผนที่แสดงธุรกิจถ่านหนิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท 
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2.  ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติ  
 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติถ่านหินและปริมาณการผลติถ่านหินในชว่งปี 2559 –  2561 ดงันี ้

เหมืองถ่านหนิ หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2559 

เหมืองถ่านหิน Indominco*     

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

ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 12,528 13,013 15,487 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 83.52 86.75 103.25 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -3.73 -15.97 16.08 

เหมืองถ่านหิน Trubaindo*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 8,000 8,000 8,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 6,214 4,854 5,771 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 77.68 60.67 72.14 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 28.02 -15.89 -19.50 
เหมืองถ่านหิน Bharinto*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 3,000 3,000 3,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 3,003 2,385 2,556 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 100.10 79.49 85.20 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 25.92 -6.70 1.15 

เหมืองถ่านหิน Jorong*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 1,000 1,000 1,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,459 895 994 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 1459 89.51 99.40 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 63.00 -9.95 -23.83 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 1,000 1,000 1,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,122 937 809 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 112.20 93.70 80.90 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 19.74 15.83 -33.47 

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 11,705 12,318 12,361 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต  ร้อยละ 78.03 82.41 82.41 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -4.98 -0.35 -5.21 

  หมายเหต ุ: * ในอตัราสดัสว่นร้อยละ 100 (100% basis) 
                   ** ตามวิธีสดัสว่นการถือหุ้น (equity basis) 
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บริษัทฯ มีก าลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟา้และไอน า้ในช่วงปี 2559 –  2561 ดงันี ้ 
 

โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 123.00 123 123 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 85.72 70.10 69.26 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 609,103 509,598  503,547  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 19.53 1.20 -1.84 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,431,905 1,227,565 1,210,089 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 16.65 1.44 25.09 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 139.00 139  139  
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 83.28 71.60 72.35 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 416,111 419,738  424,121  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.86 -1.03 2.99 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,641,644 1,405,050  1,358,687  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 16.84 3.41 7.53 

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 173.00 173 127 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 77.68 65.30 63.33 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 465,877 566,984  550,167  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -17.83 3.06 3.58 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 2,641,690 3,253,796  2,932,658  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ -18.81 10.95 5.85 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,434.00 1,434 1,434 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 88.70 85.96 96.75 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,383,581 10,091,687 10,932,315 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.89 -7.69 1.35 

โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,878.00 1,878 1,878 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 86.52 80.84 68.27 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 12,511,709 11,390,889 9,061,690 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 9.84 25.70 73.50 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Jinshan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 28.95 28.95 28.95 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.61 15.60 14.38 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 39,594 39,567 2,059 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 0.07 1821.66 - 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Hui’en     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 19.70 19.70 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 16.01 15.61 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 27,760 19,118 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 45.20 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Huineng 1     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.43 10.43 10.43 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.62 14.45 14.56 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 14,267 13,201 835 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 8.07 1,480.96 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Huineng 2     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 11.08 11.08 11.08 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 16.13 14.44 14.36 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 15,662 14,015 887 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 11.75 1,480.05 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Haoyuan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 20 20 20 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.35 15.35 13.33 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 25,595 26,898 1,287 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -4.84 1,989.98 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Deyuan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 51.64 51.64 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.73 13.82 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 62,095 56,949 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 9.04 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Xingyu 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.30 10.30 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.15 13.87 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 13,658 6,021 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 126.84 - - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.75 14.37 13.98 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,558 2,674 2,614 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -4.34 2.29 -1.32 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.74 13.56 13.40 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,610 3,562 3,541 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 1.35 0.59 2.61 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 1) 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.16 14.25 13.90 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,968 2,985 2,929 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.57 1.91 2300 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 2) 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.10 14.11 13.69 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,296 3,297 3,217 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.03 2.49 796 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Katashina) 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2 2 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.66 14.14 14.78 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,963 2,856 3,004 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 3.75 -4.93 10.56 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Hino 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 3.50 3.5 3.5 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.23 12.34 13.45 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 5,322 4,964 3,452 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 7.21 43.80 - 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Awaji 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 8.00 8 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.99 15.50 - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 12,962 8,738 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 48.34 - - 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2560 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2559 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Mukawa 

    

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 17.0 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 9.50 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 7,672 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
 Nari Aizu 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 20.4 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 4.81 - - 
ปริมาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 938 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ - - - 

 

หมายเหต:ุ 

  - แหลง่ผลติจากโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟา้ Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en 
Huineng1,Huineng2, Haoyuan, Deyuan และ Xingyu)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟา้บีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟา้หงสา) และในประเทศญ่ีปุ่ น (โรงไฟฟา้ Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino 
โรงไฟฟา้ Mukawa, และ โรงไฟฟา้ Nari Aizu) 

- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Mukawa เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 และ โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ Nari Aizu เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์วนัที่ 1 ธันวาคม 2561 ดงันัน้ก าลงัการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้า
จงึเป็นการรายงานผลการด าเนินงานไมเ่ต็มรอบปี 2561  

* อตัราสว่นร้อยละของปริมาณพลงังานที่ผลติจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคณูของขนาดก าลงัการผลติติดตัง้และ
จ านวนชัว่โมงทัง้หมดในหนึ่งปี 

**ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และจา่ยไฟฟา้เข้าระบบ รวมถึงปริมาณจา่ยไฟฟา้ตรงให้อตุสาหกรรมใกล้เคยีง (ถ้ามี)  
 
  

3. วิธีการจดัหาวตัถดุิบ 

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

 ในการจดัหาแหลง่ถา่นหินเพิ่มเตมิ บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาเหมืองถา่นหินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการส ารวจแหลง่ถ่านหินท่ีมคีณุภาพดใีนประเทศอื่นๆ  เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้า 
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 บริษัทฯ ได้จดัตัง้หนว่ยงานจดัซือ้ถ่านหินขึน้มาเพื่อท าการซือ้ถา่นหินจากบริษัทอื่นมาจ าหนา่ยเพิม่เติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเป็นการเพิม่ความมัน่คงในการสง่
มอบถ่านหินของบริษัทฯ 

4. การควบคมุคณุภาพวตัถดุิบและสนิค้าที่ผลติ 
 บริษัทฯ ได้ตกลงข้อก าหนดคณุสมบตัิของถา่นหินกบัลกูค้าแล้ว ข้อมลูคณุสมบตัิของถา่นหิน เชน่ คา่ความร้อน คา่

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

 
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

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

 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้เพลงิ และไฟฟา้ รวมถึงก๊าซมีเทนที่อยูใ่นชัน้ถ่านหิน 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิทศัน์  ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง 
และธุรกิจไฟฟา้จากการใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 การทรุดตัวของชัน้ดิน (subsidence) จากการท าเหมืองใต้ดิน  และการชะล้างผิวหน้าดิน จาก
กระบวนการเปิดหน้าดินเพื่อขดุถ่านหิน 

 การใช้น า้ในกระบวนการท าเหมือง การผลติไฟฟา้และไอน า้ และการผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน 

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

 คณุภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิดหน้าดิน การเก็บกอง และการขนสง่ถ่านหิน และ 
การปลดปลอ่ยอากาศเสยีจากกระบวนการผลติไฟฟา้ ซึง่ประกอบด้วย ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ 

 ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วยขยะทั่วไป (Non-hazardous waste) และขยะอันตราย 
(Hazardous waste) โดยเป็นขยะที่เกิดขึน้จากกระบวนการท าเหมือง ขยะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
เช่น การเกิดเถ้าหนกั (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) และวสัดอุนัตรายจากกระบวนการผลติแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และขยะจากกระบวนการผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน 
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 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้ 
และข้อก าหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพน า้ คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในด้านตา่งๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กร และมีการน าไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกบัแตล่ะหนว่ย
การผลิต  รวมถึงมีการน าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยกุต์ใช้ในหน่วยธุรกิจตา่งๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในพืน้ที่ที่มีความ
เสีย่งเร่ืองคณุภาพสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามยั  
 บริษัทฯ ได้มีการจัดท ามาตรฐานขึน้มาใช้เป็นการเฉพาะในแต่ละพืน้ที่ คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูง และติดตัง้ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบบ าบัดและเฝ้าระวังคุณภาพน า้
แบบตอ่เนื่อง (real time) ในประเทศออสเตรเลยี และการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศแบบตอ่เนื่องในโรงไฟฟา้ในประเทศ
ไทย และประเทศจีน เป็นต้น  
 บริษัทฯ ด าเนินโครงการลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลด
การใช้พลงังาน โดยตัง้เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ 
ธุรกิจไฟฟา้ 15% ตอ่หนว่ยการผลติภายในปี 2563 โดยนบัจากปีฐานในปี 2555 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับทนุสนบัสนนุ
จากภาครัฐในประเทศออสเตรเลยีเพื่อการวิจยัและพฒันาระบบลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการปลดปลอ่ยก๊าซ
มีเทน (The Ventilation Air Methane Regenerative After Burner (VAM RAB®) ที่เหมืองแมนดาลอง ซึ่งคาดวา่จะ
สามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ราวร้อยละ 30 เมื่อเร่ิมการด าเนินการ 
 ผลการปฏิบตัิในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนที่มีนยัส าคญั
ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการและชุมชนในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย 
สว่นในประเทศจีนมีการประกาศข้อก าหนดใหม่เก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารจดัเก็บถ่านหินส าหรับโรงไฟฟ้าซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ในทนัที ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งคา่ปรับในกรณีดงักลา่วจ านวน 100,000 หยวนจากกรณีที่บริษัทไมม่ี
อาคารจัดเก็บถ่านหินตามข้อก าหนดที่ประกาศ อย่างไรก็ตาม หลงัจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากทาง
ราชการ บริษัทฯ ได้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด  
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท าแผนการฟืน้ฟสูภาพเหมืองและงบประมาณในแตล่ะพืน้ท่ี เพื่อให้สามารถคืน
พืน้ท่ีที่สมบรูณ์ภายหลงัเสร็จสิน้การท าเหมือง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมเีปา้หมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลงัการ
ปิดเหมืองในทกุพืน้ท่ีของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มีเปา้หมายในการประเมินมลูคา่ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงูส าหรับเหมืองในประเทศอินโดนีเซยี 
ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) โดยมี
มาตรการหลกีเลีย่ง (Avoidance) ฟืน้ฟ ู(Rehabilitation) และชดเชยนอกพืน้ท่ีเหมือง (Offset) และมีแผนการตดิตาม
การด าเนินงานและประเมินผลกระทบดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่บริษัทฯ ได้ตัง้ไว้ อีกทัง้ บริษัทฯ มี
เปา้หมายที่จะขยายการประเมินมลูคา่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปยงัเหมืองใต้ดินในประเทศออสเตรเลยี 
โดยจะเร่ิมท าการประเมินในปี 2562 เป็นต้นไป 
  

2.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  - ไมม่ี - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารความเสีย่งเพื่อจดัการความเสีย่งที่มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายของบริษัทฯ นัน่คอืการเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก โดยลดโอกาสที่ความเสีย่ง
อาจจะเกิดขึน้หรือลดผลเสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ อนัจะน าไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่
บริษัทฯ ทัง้นีก้ารบริหารความเสีย่งทางธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารในทกุระดบัและการก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการบริหาร เชน่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee: RMC) ซึง่มีการประชมุ
ทกุไตรมาส เพื่อติดตามความเสีย่งและผลการบริหารจดัการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง การประชมุของคณะกรรมการบริหาร
การเงิน (Financial Management Committee: FMC) เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อบริหารความเสีย่งด้านการเงิน การประชมุ 
Commodity Risk Management Committee ทกุเดือน เพื่อบริหารจดัการความเสีย่งของราคาถ่านหินและน า้มนัซึง่เป็นหนึง่ใน
ปัจจยัหลกัที่กระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความ
เสีย่งแกค่ณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มี
การปรับเปลีย่นนโยบายความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Policy) ให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และวฒันธรรมองค์กรของ
บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสีย่ง และได้พฒันาเคร่ืองมือเพื่อชว่ยให้การบริหารความเสีย่งมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ เช่น การก าหนดตวัชีว้ดัปัจจยัเสีย่ง (Key Risk Indicator)  

 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1.1) ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ 

ภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ สงครามทางการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา ความไมส่มดลุของ
อุปสงค์และอุปทานพลังงาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับ แนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ได้สร้าง
ระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
เป็นประจ าทกุปี เพื่อก าหนดและทบทวนทิศทางและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีแผนบริหารความเสีย่งส าหรับแผนกลยทุธ์ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแผนรองรับการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอนที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการประชมุเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ เป็น
ประจ าทุกเดือน รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบนัและแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ และพฒันาเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
คาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตดัสินใจและเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 

 
1.2) ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการ

เติบโตในอนาคต 
  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวนโครงสร้าง

องค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการก าลงัคนและแผนพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจตามแผน
กลยทุธ์ระยะยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนีย้งัมีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบคุลากรให้มีความรู้ความช านาญ เพื่อก้าวเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป  
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  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาขึน้ โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรในทกุ
ประเทศที่อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จดัเตรียมไว้ส าหรับเงินเดือนพนกังาน พร้อมทัง้พฒันากรอบการ
อบรมและพฒันาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) ซึ่งระบุแนวทางการพฒันาพนกังานใน
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความสามารถของพนักงาน (Competency-Based) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาพนกังานในแต่ละระดบัให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการด้านศกัยภาพที่หลากหลายจากการ
ขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีแ้นวทางการพฒันาศักยภาพพนกังานดงักลา่วประกอบไปด้วยรูปแบบการพฒันาที่
หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนรู้การท างานจริง (On the Job Training) เช่น การอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และการแบง่ปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น 

  นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจาก Banpu Spirit มาเป็น Banpu Heart เพื่อให้
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ในปัจจุบนั และให้บคุลากรยึดถือปฏิบตัิในการท างานให้สอดรับกบัทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต  

 
1.3)  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งด้านช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึง่สามารถสง่ผลกระทบที่
รวดเร็วและรุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินคา่เป็นตวัเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพฒันาที่
ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม มีความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ ความ
ปลอดภัยในการท างาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและสงัคม การพัฒนาศักยภาพของ
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพฒันาร่วมกนั การสร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งยัง่ยืน รวมถึงการ
สร้างสมัพนัธภาพที่ดีต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่น การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนักบัแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และ
ผ่านการต่ออายุรับรองโดย CAC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชนัทกุ
รูปแบบ รวมถึงการร่วมมือกบับคุคลภายนอกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สงัคมด้วยการสนบัสนุนโครงการอนัเป็นประโยชน์ ทัง้ด้านการพฒันา
ชุมชน การดแูลและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน เช่น โครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม 
(Banpu Champions for Change) ที่ ใ น ปี  2561 บ ริ ษัทฯ  ไ ด้ ร่ วมกับสถาบัน  ChangeFusion ส ร้า ง  SE.School 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับผู้ที่มีใจรักที่จะประกอบกิจการเพื่อสงัคมแหง่แรกในประเทศไทย และโครงการคา่ย
เยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (Power Green Camp) เป็นต้น 
 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลกัษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร โดย
พฒันากลยทุธ์การสือ่สารให้สามารถสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มสีว่น
ได้เสยีทกุกลุม่ เช่น จดังานแถลงผลการด าเนินงานบริษัทฯ ประจ าไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ จดัให้มีหนว่ยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเป็นช่องทางติดตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ มีการสือ่สารการด าเนินงานที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง การสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชน และการส ารวจทศันคติและความพึงพอใจของชุมชนและผู้มีสว่นได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า และการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานต่อ
องค์กร เพื่อน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ   
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1.4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณส ารองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ได้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีปริมาณส ารองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และจีน

จ านวนรวม 815.1 ล้านตนั แบ่งเป็นปริมาณส ารองถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซียจ านวน 354 ล้านตนั จากเหมืองใน
ออสเตรเลียจ านวน 309.3 ล้านตนั และจากเหมืองในจีนจ านวน 151.8 ล้านตนั บริษัทฯ มีแผนในการตรวจสอบประเมิน
ปริมาณส ารองถ่านหินในกรณีที่ปัจจยัเชิงพาณิชย์มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัและมีแนวโน้มที่จะสง่ผลกระทบต่อ
ปริมาณส ารองถ่านหินที่มีอยู่ ปัจจยัเชิงพาณิชย์ดงักลา่วรวมถึงแนวโน้มราคาถ่านหิน ปัจจยัด้านต้นทนุ  และพฒันาการ
ของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ วางกลยทุธ์เพื่อเพิ่มปริมาณส ารองถ่านหินด้วยการเจาะ
ส ารวจพืน้ท่ีเพิ่มเติมและปรับปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัซือ้ถ่านหินจากแหลง่ตา่ง ๆ มาผสมกบั
ถ่านหินของบริษัท (Coal Blending) เพื่อให้ได้ถ่านหินท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของลกูค้า รวมถึงการซือ้ขายถ่านหนิ
ในรูปแบบซือ้มาขายไป (Coal Trading) และศึกษาแผนการซือ้เหมืองแหล่งใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณส ารองถ่านหิน หรือ
เพื่อให้เหมืองมีอายกุารด าเนินงานทีย่าวขึน้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้เหมือง PT. Nusa Persada Resources (NPR) 
ในอินโดนีเซีย ซึง่มีปริมาณส ารองถ่านหินจ านวน 77.4 ล้านตนั และคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการผลติได้ในปี 2565 

 
1.5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ บริหารจดัการความเสี่ยงนีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูค่ารวมให้กบัองค์กรไม่
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพฒันาหรือเข้าซือ้ธุรกิจนัน้ โดยก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ตอน มี
คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องในแตล่ะด้านเพือ่
พิจารณาและให้ความเห็นตอ่การลงทนุอยา่งรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคล้องกบักลยทุธ์การเติบโตของบริษัทฯ 
พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทัง้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของการลงทนุและเฝา้ระวงัการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ที่อาจจะท าให้ผลตอบแทนจาก
การลงทนุไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อีกทัง้บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทนุของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางด้านทรัพยากร การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน การจดัโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสง่ผลให้การลงทนุในกิจการใหม่นัน้เป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว 
และให้ผลตอบแทนตามแผนกลยทุธ์ที่วางไว้  

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานสะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมุง่ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และตอบสนองความต้องการด้านพลงังานของผู้บริโภค ชมุชน และ
สงัคมได้อย่างยั่งยืนตามพันธสญัญา  “พลงับ้านปูฯ สู่พลงังานที่ยั่งยืน” หรือ “Our Way in Energy” เช่น การพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมในจงัหวดัซอกจงั (Soc Trang) สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ที่มีก าลงัการผลิต
จ านวน 200 เมกะวัตต์ และการลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานในสาธารณรัฐสิงคโปร์ผ่าน บริษัท New Resources 
Technology จ ากัด (New Resources Technology Pte. Ltd. หรือ NRT) เพื่อเตรียมขยายสู่ธุรกิจจัดเก็บพลังงานใน
อนาคต เป็นต้น  
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2. ความเสี่ยงทางการเงนิ          

2.1)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ ด าเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทัง้ที่ระดบั

บริษัทฯ และระดบักลุม่บริษัทฯ ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงิน
สดทัง้รายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน และการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้าตามประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย และการช าระหุ้นกู้  รวมทัง้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม  

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินบาทในสดัส่วนร้อยละ 29  หนีส้ินที่เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ในสดัสว่นร้อยละ 63  สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลยีในสดัสว่นร้อยละ  7 และที่เป็นสกลุเงินหยวนในสดัสว่น
ร้อยละ 1 รวมถึงการระดมเงินทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือแปลงเป็นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อใน
ตา่งประเทศ  

 
2.2)  ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีอากร บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ จัดท าระเบียบปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเสียภาษีอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทนุอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในแตล่ะประเทศติดตามการเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชิด ทัง้ระดบั
รัฐบาลกลางและท้องถ่ิน รวมถึงวา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท้องถ่ิน เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะให้ข้อมลูทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจ าเป็นจะจ้างที่ปรึกษาทางภาษีที่มีความเช่ียวชาญมาแสดงความเห็น
และด าเนินการในข้อพิพาทดงักลา่ว 

    
2.3)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและน า้มัน 

จากสถานการณ์ปัจจุบนัที่ราคาถ่านหินและน า้มนัมีความผนัผวน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตัง้  Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินและน า้มนั และเข้าด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือประเภท
อนพุนัธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินลว่งหน้า (Coal Swap) และซือ้น า้มนัลว่งหน้า (Gas Oil Swap) เพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด 
เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขายถ่านหินกับลกูค้าที่ท าสญัญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทัง้พิจารณา
สดัส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกบัสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้ 
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3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) 
3.1)  ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน 
 3.1.1) ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า  
 เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ สามารถสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตามเวลาทีก่ าหนด ตามคณุภาพมาตรฐาน และ

ปริมาณที่ได้ตกลงไว้กบัลกูค้า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้บริหารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
- ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบวางแผนเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ เหมาะสมที่สุด  

(Optimization System) ซึ่งใช้มาตัง้แตปี่ 2555 ให้มีความทนัสมยั และสามารถยืดหยุ่นกบัสถานการณ์
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้  ส่งผลให้ระบบการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- ขยายพืน้ที่คลังสินค้าและเพิ่มระบบล าเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่ท่าเรือบอนตัง 
(Bontang) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณถ่านหิน และการผสมถ่านหิน (Coal 
Blending) ให้ได้คณุภาพตรงกบัความต้องการของลกูค้า สอดรับกบัแผนการขายที่มีความหลากหลาย
มากขึน้ 

- พัฒนาระบบติดตามการขนส่งทางเรือ (Tugboat Monitoring System: TMS Phase II) โดยติดตัง้
เคร่ืองมือบอกพิกดั (GPS) ในเรือน าสง่สนิค้า (Tugboat) เพื่อติดตามสถานะของเรือน าสง่สนิค้าได้ทนัที 
สง่ผลให้สามารถจดัตารางเรือน าสง่สนิค้าได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- น าเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการติดตามสภาพการปฏิบตัิงานภายในเหมืองและห้องควบคมุ โดยเร่ิม
ปรับใช้ที่เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ส่งผลให้การควบคุมการด าเนินงานและการรายงานผลการ
ด าเนินงานมีประสทิธิภาพมากขึน้  

- ปรับปรุงวิธีการจดัเก็บถ่านหินและอปุกรณ์ระบบล าเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่ท่าเรือ
บอนตงั (Bontang Coal Terminal: BoCT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล าเลียงและผสมถ่านหินให้ได้
คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าและแผนการขาย โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบจากความ
แตกตา่งของถ่านหินแตล่ะคณุภาพ เพื่อให้การโปรยกองและดนั (Doze) ถ่านหินขึน้สายพานมีสดัสว่นที่
เหมาะสมและให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 

 
3.1.2)  ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้ 

  ต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดังนัน้บริษัทฯ จึงให้
ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทนุ เพื่อให้มัน่ใจว่าผลการด าเนินงานและผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับจากการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการท าก าไรของบริษัทฯ   โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

- ศึกษาเหมืองเปิดตามแบบเคร่ืองเจาะ (Auger Mining) โดยไม่มีการเปิดหน้าดิน เพื่อเพิ่มปริมาณถ่าน

หินที่ได้จากเหมืองด้วยต้นทนุท่ีต ่าลง 

- ปรับปรุงการท างานของระบบบดและล าเลยีงถ่านภายในบอ่เหมือง (In-Pit Crushing and Conveying: 

IPCC) ในพืน้ที่การผลิตฝ่ังตะวนัออกของเหมืองอินโดมินโค (Indominco) เพื่อลดการติดขดัของระบบ

ล าเลียงและยืดอายุการใช้งานของสายพาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร (Machine 
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Availability) ท าให้สามารถล าเลียงวสัดไุด้อย่างเต็มศกัยภาพมากยิ่งขึน้ โดยพฒันาการวางแผนแบบ

องค์รวมระหว่างแผนเหมือง แผนการขนของผู้ รับเหมา แผนการซ่อมบ ารุง และแผนการสง่ไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟา้  

- ศึกษาโครงการลดการฟุง้กระจายของฝุ่ น (Dust Suppression) บนถนนที่ขนสง่      ถ่านหิน โดยติดตัง้

อปุกรณ์ฉีดน า้ที่รถขนสง่ถ่านหิน เพื่อทดแทนการวา่จ้างผู้ รับเหมาขบัรถน า้  

- ริเร่ิมโครงการระบบติดตามรถน า้ โดยติดตัง้เคร่ืองมือบอกพิกดั (GPS) บนรถน า้เพื่อติดตามสถานะ

และการท างานของรถน า้ สง่ผลให้สามารถติดตามสถานะของการท างานของรถน า้ได้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ และบริหารการท างานของผู้ รับเหมาได้ดีขึน้ 

- ติดตามและวิเคราะห์การปฏิบตัิงานของเรือขนสง่สินค้าในแตล่ะเดือน เพื่อน ามาปรับปรุงการวางแผน

และควบคุมผู้ รับเหมาให้ดีขึน้ รวมถึงมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนความต้องการเรือในแม่น า้ที่ใช้

ขนสง่สนิค้า (Barge Planning) อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้แนใ่จวา่มีเรือขนสง่เพียงพอตอ่แผนการขาย  

- ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแบบบูรณาการ (Step Change Program) ในเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลียอย่างตอ่เนื่อง เพื่อหาจุดปรับปรุงและพฒันาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ  

 
3.1.3)  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของผู้รับเหมา 

   ตามที่บริษัทฯ มีการด าเนินงานเหมืองถ่านหินโดยใช้ผู้ รับเหมาในการด าเนินงานทัง้การท าเหมือง
และระบบการขนสง่เป็นหลกั สง่ผลให้บริษัทฯ มีความเสีย่งจากการที่ผู้ รับเหมาจะไมส่ามารถด าเนินงานได้
ตามแผนอนัเนื่องมาจากปัญหาตา่ง ๆ  เช่น การติดตัง้และใช้เคร่ืองจกัรไมเ่ป็นไปตามก าหนด การซอ่มบ ารุง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการท างานของผู้ รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหา
ศกัยภาพแรงงานทัง้เชิงประสทิธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหารความเสีย่งโดยติดตามการด าเนินงาน
ของผู้ รับเหมา รวมถึงสร้างแบบการประเมินคณุภาพของผู้ รับเหมาผา่นระบบบริหารผู้ รับเหมา (Contractor 
Management System: CMS) เพื่อประเมินวา่แตล่ะบริษัทรับเหมามีคณุสมบตัิที่เหมาะสมหรือไม ่และน า
ข้อมลูดงักลา่วประกอบการพิจารณาการวา่จ้างหรือตอ่สญัญาเป็นล าดบัตอ่ไป และยงัเป็นแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จัดตัง้บริษัทรับขุดขนดินและถ่านหินเป็นของตนเอง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้
เพิ่มจ านวนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการท าเหมือง เพื่อลดความเสีย่งจากผู้ รับเหมาและเพิ่มอ านาจตอ่รอง
จากผู้ รับเหมาอื่น  
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3.2) ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า  
 3.2.1) ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟ้าหงสาเป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟา้
ระหว่างประเทศเพื่อจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ซึ่งมีราคาคา่
ไฟฟา้ทีแ่นน่อน เนื่องจากมีข้อก าหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟา้และโครงสร้างของราคาคา่ไฟฟา้ที่สามารถปรับตามราคา
เชือ้เพลงิ อตัราแลกเปลีย่นเงินบาท และอตัราเงินเฟอ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ท าให้โรงไฟฟา้ดงักลา่วมี
ความเสีย่งต ่าในเร่ืองการรับซือ้ไฟฟา้  
 ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีความเสี่ยงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ เนื่องจากไม่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและลาว อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็น
โรงไฟฟา้ที่มีประสทิธิภาพสงู จึงได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้รับสทิธิการจดัจ าหนา่ยแตผู่้ เดียวในการขาย
ไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทัง้ได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน 
ตลอดจนได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 นอกจากนีจ้ากนโยบายการเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อม
ของรัฐบาลจีน ท าให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในจีน 
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานภายใน
โรงไฟฟา้และการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2561 โรงไฟฟา้
พลงังานความร้อนร่วมเจิง้ติง้ได้รับการยอมรับและสนบัสนนุจากหนว่ยงานรัฐบาลจีนในเร่ืองของการเป็นโรงไฟฟา้
พลงังานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลติไอน า้ได้คุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ 

 
 3.2.2) ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน 

 โรงไฟฟา้บีแอลซีพีได้ท าสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากผู้ผลติถ่านหินราย
ใหญ่ที่มีความน่าเช่ือถือ โดยได้ก าหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดงันัน้ความเสี่ยงในการจดัหาถ่านหินที่มีคณุภาพ
ตามที่ต้องการนัน้อยู่ในระดบัที่ต ่า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีแผนการรองรับในกรณีที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่
สามารถสง่มอบถ่านหินตามแผนการผลติที่ได้วางไว้ได้ อนัเป็นผลมาจากเหตสุดุวิสยั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว
ขึน้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจดัซือ้ถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซือ้ขายถ่านหินทัว่ไปได้ ในอดีตที่ผ่านมา
ปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนัน้เคยอยู่สงูสดุไม่เกินร้อยละ  5 ของปริมาณความต้องการท่ีใช้
ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลประกอบการของ
โรงไฟฟ้าฯ นอกจากนีโ้รงไฟฟ้าบีแอลซีพียงัได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่าน
หินอยา่งใกล้ชิดตอ่เนื่อง  
 บริษัทหงสาได้รับสทิธิในการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต์ซึ่งตัง้อยูใ่นบริเวณถดัจากที่ตัง้ของโรงไฟฟา้ ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยในช่วงก่อนเร่ิมโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คุณภาพ 
แผนการผลิต และแผนการขนสง่ถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟา้ฯ ตลอดอายโุครงการ สง่ผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึง
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แหล่งถ่านหินที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการนัน้อยู่ในระดับที่ต ่า  และสามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนให้
สอดคล้องกบัแผนการผลิตของโรงไฟฟ้าฯ ได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัเตรียมแผนการส ารองปริมาณถ่านหินไว้ใน
พืน้ที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้  ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหิน
ลกิไนต์ขาดความตอ่เนื่อง เช่น สภาพดินฟา้อากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย ภยัธรรมชาติ ความลา่ช้าจากการขนสง่ อบุตัิเหต ุ
และปัจจยัอื่นๆ เป็นต้น  
 ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในจีนได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินในประเทศเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมีสาเหตหุลกัจากนโยบายที่รัฐบาลจีนเข้มงวดเร่ืองความปลอดภยัในการท างานในเหมอืงถา่นหินสง่ผล
ให้มีเหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องปิดตวัลง ประกอบกบันโยบายลดการผลิตถ่านหิน และนโยบายจ ากดัการน าเข้า
ถ่านหินจากตา่งประเทศ สง่ผลให้ราคาถ่านหินเฉลีย่ในปี 2561 มีราคาเฉลีย่สงูขึน้กวา่ปี 2560 ร้อยละ 3 บริษัทฯ ได้
บริหารความเสี่ยงโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจดัซือ้ให้สอดคล้องกบัต้นทนุ
และแผนการผลิต อีกทัง้บริษัทฯ ได้ตกลงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าบางรายโดยก าหนดโครงสร้างของราคา
คา่ไฟฟา้และไอน า้ที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
 
3.2.3)  ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้า 

  โรงไฟฟา้หงสาอาจมีความเสีย่งจากการท่ีไม่สามารถเดินเคร่ืองเพื่อผลติไฟฟา้ได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุ
มาจากเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดงักล่าวโดยติดตามการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด 
เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ระบบการท างานมีเสถียรภาพ จดัเตรียมอะไหลท่ี่ส าคญั 
(Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าฯ ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรด้วยการจัดอบรม และการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าหงสาสามารถ
เดินเคร่ืองผลติไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 อยา่งมีนยัส าคญั 

  
 3.2.4) ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 
  บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความ

คืบหน้าของโครงการอยา่งใกล้ชิด และประสานงานกบัผู้ รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคณุภาพเป็นไปตามที่ตกลงใน
สัญญาว่าจ้าง ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 2 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 37 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 24.5 เมกะวตัต์) และ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตติดตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 
58.5 เมกะวตัต์ (ก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้น 37.1 เมกะวตัต์) ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้ซานซี ลูก่วง (SLG) 
ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แตล่ะเฟสภายในช่วงปลายปี 2562 และ
กลางปี 2563 

 
 3.2.5)  ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
  ปัจจยัหลกัที่มีผลตอ่การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึง่ขึน้อยูก่บั

สภาพภมูิอากาศ และปริมาณการสญูเสยีที่เกิดขึน้ในระบบของการผลติ โดยบริษัทฯ บริหารความเสีย่งโดยใช้ข้อมลู
ทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟา้แสงอาทิตย์ขัน้ต ่าที่คาดวา่จะ
ผลิตได้ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชัน้น าส าหรับโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
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แสงอาทิตย์ และบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่การสญูเสยีที่จะเกิดขึน้ในระบบน้อยกวา่ระดบัที่ยอมรับ
ได้ของบริษัทฯ   

  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการด าเนินการของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2561 ช่วงเดือนกันยายนที่เป็นฤดูมรสมุของญ่ีปุ่ น ได้มีมรสมุเข้ามากกว่าปีก่อน ส่งผลให้
ปริมาณผลติไฟฟา้ลดลง หรือเหตกุารณ์แผน่ดินไหวที่เกาะฮอกไกโดที่ท าให้เกิดไฟดบัทัว่ทัง้เกาะท าให้ไมส่ามารถสง่
ไฟฟ้าออกจากโรงไฟฟ้ามุกะวะ (Mukawa) ได้ ทัง้นีจ้ากเหตุการณ์ดงักล่าวโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่ได้รับความ
เสียหายที่กระทบต่อผลการผลิต เนื่องจากได้มีการป้องกนัความเสียหายจากภยัธรรมชาติในขัน้ตอนการออกแบบ
โรงไฟฟา้ไว้แล้ว   

 

 3.3) ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊าซจากหินดินดาน (Shale Gas) 
 3.3.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ 

  เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน โดยลงทนุไปแล้วกว่า 522 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในแหลง่ก๊าซมาร์เซลลสั (Marcellus Shale) ที่ตัง้อยูใ่นรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึง่ความผนั
ผวนของราคาก๊าซธรรมชาติดงักลา่วเป็นปัจจยัควบคู่กบัปริมาณก๊าซที่ผลิตได้ที่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน
ตลอดปี 2561  

  ราคาก๊าซธรรมชาติตลอดปี 2561 มีความผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยมีราคาต ่าสดุที่ 2.55 เหรียญสหรัฐต่อ
ล้านบีทีย ูและสงูสดุอยูท่ี่ 4.84 เหรียญสหรัฐตอ่ล้านบีทีย ูในขณะที่ราคาเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 3.06 เหรียญสหรัฐตอ่ล้านบี
ทีย ูซึง่สงูกวา่ราคาเฉลีย่ของปี 2560 อยูเ่ลก็น้อย บริษัทฯ ได้ใช้เคร่ืองมือประเภทอนพุนัธ์ทางการเงินในการขายก๊าซ
ธรรมชาติลว่งหน้า (Gas Collar) ประมาณร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
จดัการเสถียรภาพของกระแสเงินสดจากรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 3.3.2)   ความเสี่ยงจากการด าเนินการผลิตของผู้ผลิต 
  เนื่องจากรูปแบบการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นการลงทุนผ่านกองทุน โดยบริษัทฯ มี

บทบาทหน้าที่ในการอนมุตัิงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีในสินทรัพย์ที่กองทนุถือครองทัง้ในฐานะ
ของผู้ ร่วมลงทนุและในฐานะของผู้ผลติ  สง่ผลให้บริษัทฯ มีความเสีย่งในเร่ืองผลการด าเนินงานของผู้ผลติ อยา่งไรก็
ตามบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงในขัน้ตอนการเลือกสินทรัพย์ที่ดีควบคู่ไปกบัการคดัเลือกผู้ รับเหมาช่วงที่มีคณุภาพ 
รวมถึงการท าประกนัความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองในลกัษณะผู้ผลิต ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในแตล่ะเดือนและการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมดในพืน้ที่ท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ซึง่
สามารถช่วยลดความเสีย่งจากการด าเนินงานได้สว่นหนึง่ด้วย 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรายได้และกระแสเงินสดมากกว่างบประมาณประจ าปีจากสดัส่วนของรายรับที่
เพิ่มขึน้จากสนิทรัพย์ที่กองทนุด าเนินงานในฐานะของผู้ผลติและจากการปรับตวัสงูขึน้ของราคาก๊าซธรรมชาติตามที่
ได้กลา่วไว้ในเบือ้งต้น 
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 3.4) ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

  3.4.1)  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด 

เนื่องจากราคาของเทคโนโลยีที่ลดลง และความสามารถในการเข้าสู่ธุรกิจที่ง่าย ท าให้เกิดทางเลือก
หลากหลายในธุรกิจ จึงต้องสร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้าและความแตกต่างในโซลชูัน่ (solutions)  ด้วยการใช้
ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูและได้มาตรฐานระดบัสากล บริการท่ีครบวงจร และบริการหลงัการขายตลอด 24 
ชัว่โมงทกุวนั รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลงังานอยา่งยัง่ยืน ได้แก่ การจดัการพลงังาน การกกัเก็บ
พลงังาน การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานท่ีตอบความต้องการของลกูค้าเป็นการเฉพาะแตล่ะราย  

  3.4.2)  ความเสี่ยงจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) 

เนื่องจากลกัษณะของธุรกิจต้องใช้ผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหลายราย เพื่อให้สามารถท างานได้ด้วยความ
คลอ่งตวั ทางบริษัทฯ จึงต้องสง่คณะท างานติดตามความคืบหน้า และมีการสือ่สารอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้การ
ส่งมอบงานมีคุณภาพ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ตัง้แต่ระยะแรก และแนะน ามาตรฐานการท างานให้
สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ  

 

 3.5) ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 

 3.5.1)  ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพื่อ

ปอ้งกนัความเสีย่งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงเน้นเปา้หมาย 3 Zeros ได้แก่ 
- Zero Incident: ไมม่ีอบุตัิการณ์เกิดขึน้ 

- Zero Repeat: ไมม่ีอบุตักิารณ์จากกรณีเดิมเกิดขึน้ซ า้ 

- Zero Compromise:   ไมย่ินยอมให้มกีารปฏิบตัิงานท่ีขดัตอ่ข้อก าหนดกฎหมายและมาตรฐานด้านอา

ชีวอนามยัของบริษัทฯ และของแตล่ะประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจอยู ่    โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหนว่ยธุรกิจตา่งๆ ในการด าเนินการด้านอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั เพื่อให้การปฏิบตัิตามนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

และเพื่อบรรลเุปา้หมายด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้บรูณาการระบบ

การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัรวมเข้ากบัการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

ในองค์กร (Safety Management and Culture Integration) อนัประกอบไปด้วย 3 กลไกหลกั เพื่อ

ขบัเคลือ่นวฒันธรรมความปลอดภยั คือ 

  
- ระบบบริหารจดัการ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Safety Management System) 
- การรับรู้และการแสดงออก ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Safety Awareness and 

Behavior) 
- การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety 

Competency) 
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 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติในเร่ือง Safety Leadership Accountability ให้แก่ผู้ บริหาร
ระดบัสงูเพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและค ามั่นสญัญาด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยร่วมกัน เพื่อ
ก าหนดแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ในแต่ละประเทศในการบรรลเุป้าหมาย 3 Zeros โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานผ่านการประชุมต่างๆ รวมถึงผ่านกระบวนการตรวจสอบคณุภาพภายใน (Quality Assurance Review-
QAR)  
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้น าเอาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System) มาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปัจจยัเสีย่งโดยท า
การประเมินความเสี่ยงทัง้จากภยัธรรมชาติและมนษุย์ รวมถึงประเมินผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อน าผลที่ได้มาวางกล
ยทุธ์ในการจดัท าแผนความตอ่เนื่องธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ต้องไมห่ยดุชะงกัจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น อคัคีภยั อทุกภยั แผน่ดินไหว โรคระบาด เหตปุระท้วง หรือจลาจล เป็นต้น 
โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นและซกัซ้อมการปฏิบตัิเพื่อตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉินในระดบัปฏิบตัิการ 
ระดบัประเทศ และระดบับริหารเป็นประจ าทกุปี ในปี 2561 ที่ส านกังานกรุงเทพฯ มีการฝึกซ้อมเหตฉุกุเฉินในระดบัที่
สร้างผลกระทบระดับประเทศ ด าเนินการโดยทีมจัดการกรณีเกิดอุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบในระดับประเทศ 
(Incident Management Team: IMT) และจัดท าสื่อเพื่ออธิบายกระบวนการปฏิบัติ (Activate) ระดับต่างๆ ใน
รูปแบบวีดิทศัน์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานของบริษัทฯ ในทกุๆ ประเทศ 

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

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

มุ่ง เ น้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิท ธิผล  (Effective Resource Utilization) เพื่อ เ ป็นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากร  เช่น การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้
ทรัพยากรน า้และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น 

 
การเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูิอากาศ 

   บริษัทฯ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตลอดห่วงโซ่คณุค่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการก าหนดนโยบายและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศซึง่ขยายวงกว้างเพิ่มขึน้ทัง้ความถ่ีและความรุนแรง สงัคมจึงมีความคาดหวงั
ในการใช้พลงังานท่ีลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้ โดยกิจกรรมการผลติของ
บริษัทฯ ได้แก่ เหมืองถ่านหิน การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้องใช้พลงังานเป็นต้นทนุหลกัใน
กระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ก าหนด
นโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน 
รวมถึงการเลอืกใช้เทคโนโลยีสะอาด 

   ปัจจุบนับริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 – 2563 จากปีฐาน
ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีการผนวกผลการด าเนินงานจากหน่วยธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย โดย
ก าหนดเปา้หมายในการลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยการผลติถ่านหินท่ีร้อยละ 25 และการ
ผลิตไฟฟ้าที่ร้อยละ 15 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเฝ้าติดตามระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับวิธีการด าเนินธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป ซึง่รวมถึงข้อตกลงปารีส 
(Paris Agreement) อนัเป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศสมยัที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่นๆ ที่ตามมาจากการประชมุ COP และนโยบายด้าน
การใช้พลงังาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศตา่งๆ ที่บริษัทฯ ลงทนุ  

   บริษัทฯ ได้จัดท ากลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ 
โดยเน้นการด าเนินงานใน 4 ด้านหลกั ประกอบด้วย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การ
ปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Adaptation) การเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมคาร์บอนต ่า (Being 
a Part of Low-Carbon Society) และการเข้าร่วมประชุมที่เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
(Participation in Climate Change Community) ซึง่ในแตล่ะด้านได้มีการก าหนดแนวทาง ระยะเวลา และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์มีประสิทธิภาพสงูสดุ  โดยในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้ก าหนดราคาคาร์บอน ( Internal Carbon Pricing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจการลงทนุในโครงการใหม่ๆ และเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือที่จะช่วยขบัเคลือ่นให้บริษัทฯ บรรลเุปา้หมาย
ในการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 สอดรับกบักลยทุธ์ Greener & Smarter นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ลงทนุ
ในพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อ
ความต้องการของสงัคมคาร์บอนต ่า เช่น การวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรทัง้
ในประเทศไทยและตา่งประเทศของบริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั เป็นต้น 
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การปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Compliance)  
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายด้าน

สิง่แวดล้อมที่บงัคบัใช้ และข้อก าหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานสอดคล้องตามข้อก าหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพฒันาการอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการจัดการ
ปัจจยัความเสีย่งที่ส าคญัซึง่ประกอบด้วย 

- การจดัการปัญหาการชะล้างพงัทลายของดิน โดยบริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกนัการเกิดผล
กระทบเป็นล าดบัแรก โดยมีการวางแผนประเมินอตัราความลาดชนัที่เหมาะสม และท าการปลกู
พืชคลมุดินและไม้ยืนต้นบริเวณขอบบอ่เหมืองเพื่อเป็นการช่วยยดึหน้าดิน 

- การจัดการน า้ โดยบริษัทฯ มีโครงการลดการใช้น า้ในกระบวนการผลิต มีการใช้ระบบบ าบดัน า้
เสียหลากหลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ ข้อจ ากัด และคุณภาพน า้ในแต่ละพืน้ที่ เช่น 
การใช้บ่อตกตะกอน สร้างบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) การจัดการคุณภาพของน า้ที่
ปลอ่ยจากพืน้ที่เหมืองสูแ่หลง่น า้สาธารณะ โดยก าหนดดชันีคณุภาพน า้ คือ สภาพความเป็นกรด
ด่าง ความขุ่นข้นของตะกอนดิน รวมไปถึงการตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในน า้ก่อนปลอ่ยออกสู่
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มัน่ใจว่าคณุภาพน า้ที่ปลอ่ยออกไปเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายในแต่
ละประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างโรงบ าบัดน า้ที่เหมือง        
นิวสแตนในออสเตรเลยีเพื่อบ าบดัน า้ที่ไหลออกมาจากชัน้ใต้ดินให้สามารถปลอ่ยออกสูส่าธารณะ
เพื่อใช้ประโยชน์ในชมุชนได้ 

- บริษัทฯ จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน า้ที่เป็นกรดจากการท าเหมือง  (Acid Mine 
Drainage) โดยเน้นการจดัการตัง้แต่ขัน้ตอนการส ารวจ การวางแผนผลิต การจดัการพืน้ที่จนถึง
การฟืน้ฟูสภาพของพืน้ที่ภายหลงัเสร็จสิน้กิจกรรมการผลิต  (Mine Rehabilitation) โดยมีการใช้
หลายเทคโนโลยี ร่วมกันในการป้องกันแหล่งก าเนิด  และบ าบัดน า้เป็นกรดควบคู่กันไป 
ประกอบด้วย การจดัการพืน้ท่ีในแหลง่ที่ก่อให้เกิดน า้เป็นกรดในพืน้ที่เพื่อไมใ่ห้เกิดความเป็นกรด
เพิ่มขึน้ การจัดการด้วยวิธีทางเคมี (Active Treatment) เช่น การใช้ระบบบ าบดัน า้แบบชีวภาพ
ด้วยรางหินปนูไร้อากาศ (Successive Alkalinity Producing: SAP) การเติมปนูขาวและหินฝุ่ นใน
บริเวณที่เกิดน า้เป็นกรด และการบ าบดัด้วยวิธีทางชีวภาพ (Passive Treatment) โดยการสร้างบงึ
ประดิษฐ์ (Wetland) ช่วยในการบ าบดัน า้ ก่อนปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดล้อม เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัได้ด าเนินการตรวจติดตามค่าความเป็นกรด และโลหะหนกัที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ที่เกิดน า้เป็นกรด
อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้น า้ที่ผ่านการบ าบดัยงัสามารถน ามาหมุนเวียนใช้ในกิจกรรมการท าเหมือง  
เช่น การสเปรย์น า้เพื่อช่วยลดฝุ่ น การล้างถ่านหิน และกิจกรรมในงานฟืน้ฟสูภาพเหมือง เป็นต้น  

- การจดัการคณุภาพน า้หลอ่เย็นท่ีใช้ในโรงไฟฟา้ โดยบริษัทฯ ใช้ระบบน า้หลอ่เย็นกึ่งปิดเพื่อลดการ
แลกเปลี่ยนน า้กบัสิ่งแวดล้อมภายนอกและน า้ที่จะปลอ่ยออกสูภ่ายนอกเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
น า้ มีการออกแบบทางน า้โดยเพิ่มระยะทางให้สมัผัสอากาศนานที่สดุ  เพื่อลดอุณหภูมิน า้ที่จะ
ปลอ่ยออกสูภ่ายนอกให้อยูใ่นระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 
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- การจดัการคณุภาพอากาศเสียที่ปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ โดยบริษัทฯ ก าหนดดชันีชี ้
วดัคณุภาพอากาศหลกั ได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึง่บริษัท
ฯ น าเอาเทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทัง้ที่อยู่ในไทย  ลาว และจีน เช่น 
เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน า้เผาไหม้แบบฟลอูิ
ไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจน
ออกไซด์ขณะเผาไหม้ การก าจดัฝุ่ นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบใช้
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(Flue Gas Desulfurization: FGD) แบบกึ่ งแห้ง  (Semi-dry) และแบบเปียก  การก าจัดก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ ด้วยวิ ธี  Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR) และ  Selective 
Catalytic Reduction (SCR) รวมทัง้มีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง  (Continuous Emission 
Monitoring System : CEMS) ทัง้ที่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดชันี
คุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้
ด าเนินการปรับปรุงระบบบ าบัดอากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึน้อย่างมาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมือง
ใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 5 ปี ตัง้แต่ 2556 – 2561 มีการลงทนุด าเนินการ
ในโครงการนีร้าว 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้สามารถลดมลสารที่ปลอ่ยออกให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่รัฐบาลจีนก าหนด 

- การจัดการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จากการท าเหมือง เช่น การขุดขนดินและถ่านหิน 
การปรับปรุงคุณภาพของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการหลากหลาย เพื่อ
มุ่งเน้นการจดัการอย่างเหมาะสมส าหรับแต่ละพืน้ที่ปฏิบตัิการ เช่น การปลกูต้นไม้สร้างแนวกัน
ลมในพืน้ที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดฝุ่ น  การจ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพืน้ที่
เหมืองเพื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภยัในการท างาน การหมัน่พรมน า้บนถนน และ
การสเปรย์น า้รอบกองถ่านหิน การใช้ผ้าใบคลมุกองถ่านและรถบรรทกุขนสง่ เป็นต้น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัตรวจวดัปริมาณฝุ่ นทัง้ในบริเวณพืน้ที่เหมือง คลงัถ่านหิน และบริเวณชุมชนข้างเคียง
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่ นละอองที่เกิดจากการท าเหมืองได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

- การจัดการของเสียอนัตราย โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการคดัแยกและการก าจัดขยะประเภท
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขยะเหล่านัน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะของเสียอนัตราย ซึ่งมีการก าจดัที่ถกูต้อง สอดคล้องกบัข้อก าหนดของกฎหมายในแต่
ละท้องถ่ิน ในบางกรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น า้มนัเคร่ืองที่ใช้แล้ว แบตเตอร่ีรถยนต์ 
เถ้าลอย (Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้ รับซือ้ที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ เพื่อน าไปรีไซเคิล
ต่อไป ส าหรับเถ้าลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กบัผู้ รับ
ซือ้เพื่อน าไปประกอบการท าวสัดกุ่อสร้าง รวมถึงมีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจ าหนา่ยได้ 
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การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Resource Utilization) 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสว่นส าคญัในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุน

การผลติ โดยบริษัทฯ มุง่เน้นการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการมีส่วนร่วมในการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลงังาน
ทดแทนอื่นๆ แทนน า้มนัดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทนุในพลงังานทางเลือกอื่น นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ได้เปิดเผยข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่สาธารณะผา่นโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) 
และรายงานการพฒันาที่ยัง่ยืนเป็นประจ าทกุปี 

2. การลดการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้ ด้วยการน าเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ใน
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang) ในจีน นอกจากนีย้งัมีการปรับปรุงสภาพเคร่ืองจักรใน
โรงไฟฟ้าอื่นๆ และมีการน าก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลกูค้าซึ่งเดิมต้องปล่อยออกและ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ถ่านหินที่โรงไฟฟา้พลงังานความร้อน
ร่วมโจวผิง (Zouping) 

3. การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)   บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวาง
แผนการท าเหมืองอยา่งรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบตอ่สภาพทางภมูิศาสตร์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ โดยก าหนดให้มีการวางแผนการฟืน้ฟสูภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตัง้แตเ่ร่ิม
โครงการ นอกจากนีเ้พื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม 
บริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย  ได้ร่วมมือกับสวน
พฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี  (Purwodadi Botanical Garden) ริเ ร่ิมโครงการศึกษาและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่เหมืองบารินโต (Bharinto) ที่ตัง้อยู่บนเกาะกาลิมนัตนั ในอินโดนีเซีย ตัง้แต่
ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานมายงัพืน้ที่เหมืองอินโดมินโค 
(Indominco) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการส ารวจพืน้ที่
เพิ่มเติมจากที่เคยท าไว้กอ่นหน้า เพื่อน าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการท าแบบจ าลองของการฟืน้ฟสูภาพพืน้ที่
และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่เก่ียวข้องกบัความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive 
Impact) ภายหลงัที่ด าเนินการปิดเหมืองในทุกพืน้ที่ของบริษัทฯ ในปี 2561 มีเป้าหมายในการประเมิน
มลูค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สงูส าหรับเหมืองในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) 
และเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) โดยบริษัทฯ มีมาตรการหลกีเลีย่ง (Avoidance) ฟืน้ฟ ู(Rehabilitation) 
และชดเชยนอกพืน้ท่ีเหมือง (Offset) และมีแผนการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลกระทบดงักลา่ว
อยา่งใกล้ชิด เพื่อให้บรรลเุปา้หมายที่บริษัทได้ตัง้ไว้  อีกทัง้บริษัทฯ มีเปา้หมายที่จะขยายการประเมินมลูค่า
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปยงัเหมืองใต้ดินในออสเตรเลีย โดยจะเร่ิมท าการประเมินในปี 2562 
เป็นต้นไป 
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4. การใช้ทรัพยากรน า้ บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้ โดยมีโครงการลด
การใช้น า้ในกระบวนการผลิต การน ากลบัมาใช้ใหม่ การจ าแนกน า้ผิวดินมิให้ปะปนกับน า้เสีย เป็นต้น 
นอกจากนีน้ า้จากการท าเหมืองใต้ดินที่ผ่านการบ าบดัแล้ว ยงัสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีกทางหนึง่
ด้วย และเพื่อให้การจดัการทรัพยากรน า้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการจดัการ
น า้ (Water Policy) เพื่อก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการจดัการน า้ของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบการเก็บ
และการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการใช้น า้ ตลอดจนมีแผนในการประเมิน Water Footprint ของบริษัทฯ 
ตอ่ไป นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เปิดเผยข้อมลูการใช้น า้และการจดัการน า้ผา่นโครงการ Carbon Disclosure 
Project (CDP) 

 
 

3.6) ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 
 บริษัทฯ เช่ือว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ” ดังนัน้ 

นอกจากการให้ความส าคญักบัมาตรการการปอ้งกนัและลดผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและ
สงัคม เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความปลอดภยัแล้ว     บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการด าเนินงานด้าน
การพฒันาชุมชนขึน้โดยมุ่งเน้น “การมีส่วนร่วม” ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงาน ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในการวางแผนงานการพฒันาชุมชนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานการเติบโตของชมุชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านตา่งๆ เพื่อบริหารจดัการความเสีย่งด้านสงัคม ดงัตอ่ไปนี  ้

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (Standard Practice Manual: Community Development 
Work) ที่ครอบคลมุการลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสงัคมและชุมชน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบตัิงานด้านพัฒนา
ชมุชน มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทกุพืน้ท่ีท างาน นอกจากนีไ้ด้มีการทบทวน
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นระยะ เพื่อให้มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาวะตา่งๆ ที่เปลีย่นไป  

- จดัให้มีพนกังานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบงานด้านพฒันาชุมชน (Community Development Officer: CDO) 
เข้าไปท างานในแต่ละพืน้ที่อย่างเพียงพอ ท าให้สามารถท างานในโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตร่วมกบั
ชุมชนได้อย่างใกล้ชิด อีกทัง้พนกังานเหลา่นีย้งัเป็นกลไกหลกัส าคญัในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กบัชุมชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องระหวา่งกนั สามารถเห็นสญัญาณ หรือเหตกุารณ์ที่จะเกิดผลกระทบได้ตัง้แตต้่น 
ท าให้สามารถหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการลดผลกระทบนัน้ได้อยา่งทนัทว่งที  

- การท างานกบัชุมชนด้วยกระบวนการการมีสว่นร่วม โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของชมุชน 
ตัง้แต่การจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน เพื่อให้ได้โครงการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของชุมชน และ
สอดคล้องกบัแผนการพฒันาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกบัชุมชนตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาการพฒันา
ชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบด้วยตวัแทนจากชุมชน รัฐบาลในท้องถ่ิน 
และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนด าเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไขปัญหา
อปุสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของสงัคมสว่นรวมอนัสง่ผลให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถ่ินดีขึน้ 
ทัง้ยงัเป็นช่องทางในการปอ้งกนัหรือลดความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 
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- การด าเนินงานโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่มุ่งสนองตอบความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง  โดยโครงการ
เหล่านีม้าจากการคิดร่วมกนักับชุมชน ควบคู่ไปกับการพฒันาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาชมุชนให้พึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุมีทัง้หมด 6 
ด้าน ประกอบด้วย 1) การพฒันาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2) การพฒันาด้านการศึกษา 3) การพฒันาด้าน
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 4) การพฒันาสขุอนามยัและสาธารณสขุมลูฐาน 5) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 6) 
การส่งเสริมด้านสงัคม วฒันธรรม และความสมัพนัธ์กบัชุมชน ซึ่งท าให้ประชาชนในชุมชนรอบเหมือง และ
รอบหนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกิดความพงึพอใจ และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทฯ  

- การท างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกบัฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อร่วมกนัวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึง
ร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อชุมชนและสงัคมที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  
โดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยั และด้านขนสง่ผลติภณัฑ์  

- ฝ่ายพัฒนาชุมชน สามารถเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภาครัฐ สื่อมวลชน ท าให้ทราบถึงผลกระทบ
ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ได้รวดเร็ว และสามารถประสานงานกบัฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทนัทว่งที 

- การ ร่วมมือกับผู้ รับ เหมาในการท างานด้านพัฒนาชุมชน  (Contractor Cooperation in Community 
Development Work) ในอินโดนีเซีย ผู้ รับเหมารายหลกัของบริษัทฯ หลายราย มีการท างานพัฒนาชุมชน
ควบคู่ไปด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อด าเนินโครงการพฒันาชุมชนร่วมกัน ตัง้แต่การ
วางแผน การจดัสรรงบประมาณ การจดัสรรบคุลากร การแลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ และข้อมลูขา่วสาร 
ซึ่งสามารถท าให้การด าเนินโครงการพฒันาชมุชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ครอบคลมุผู้ ได้รับประโยชน์ และลด
การซ า้ซ้อนของการบริหารจดัการโครงการพฒันาสงัคมในพืน้ท่ี 

- การติดตามงานของผู้บริหารแต่ละระดบั โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าไป
เยี่ยมชมการด าเนินงานในชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งนอกจากได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ในพืน้ท่ี
จริง ได้พบกบัผู้น าและประชาชนในชุมชนแล้ว ยงัได้ให้ค าแนะน าเพื่อพฒันางานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
อีกด้วย เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการด าเนินงานที่รัดกุม มีแผนการท างานและการบริหารความเสีย่งที่ชดัเจน 
ไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ทัง้ยงัสร้างประโยชน์และความพงึพอใจให้กบัชมุชนและสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

- การส ารวจความพึงพอใจของชุมชนและผู้ เก่ียวข้องที่มีต่อบริษัทฯ  (Stakeholder Satisfaction Survey) ใน
ส่วนงานพฒันาชุมชนของบริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ได้จัดท าการส ารวจทุกๆ ปี ท าให้บริษัทฯ ได้ทราบประเด็น
ความพงึพอใจ ประเด็นข้อกงัวลของชมุชน และแนวโน้มความเสีย่ง  ตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึน้รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากชุมชนและผู้ เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ได้น าผลที่ได้จากการส ารวจ มาปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความพงึพอใจของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

  

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการด าเนินงานและช่ือเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยบริษัทฯ ให้
ความส าคญัและมุ่งมัน่ที่จะพฒันากระบวนการ รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจ
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เกิดขึน้ โดยก าหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายใน
ของแต่ละประเทศอยา่งใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถ่ิน เพื่อช่วยเหลอืในการตีความและหาแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูต้อง
และจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องผา่นหนว่ยงาน Compliance อยา่งสม ่าเสมอ 

 

 4.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
  เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ท าให้ต้องเผชิญกบัความเสีย่งในการเปลีย่นแปลง

กฎระเบียบและนโยบายภายในของแตล่ะประเทศนัน้ๆ โดยในรอบปีที่ผา่นมามกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในจีน อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนจดัการมลพษิในปี 2561 ถึง 2563 (Fight for Blue Sky) เพื่อ
ควบคมุและลดมลพิษใน 82 เมอืงในประเทศ สง่ผลให้มณฑลปักก่ิง เทยีนจิน    เหอเป่ย และซานตง ต้องลด
ปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 10 และลดลงร้อยละ 5 ในพืน้ท่ีสามเหลีย่มปากแมน่ า้แยงซีตัง้แตปี่ 2559 ถึง
ปี 2563 รวมถงึก าหนดให้โรงไฟฟา้ถ่านหินท่ีมีอตัราการใช้เชือ้เพลงิ 65 ตนัตอ่ชัว่โมงหรือสงูกวา่ ต้องลดอตัรา
การใช้พลงังานและปรับปรุงประสทิธิภาพของระบบการผลติ ซึง่บริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยทุธ์การ
ด าเนินธุรกิจในจีนให้สอดคล้องกบักฎหมายดงักลา่ว โดยปรับปรุงระบบการผลติให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ให้
ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ และศกึษาการลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาด เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น 

 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนพฒันาอตุสาหกรรมผลติถ่านหินฉบบัท่ี 13 ดงันี ้

1.  ตัง้เปา้ลดก าลงัการผลติของเหมอืงถ่านหินท่ีไมม่ีประสทิธิภาพลง 800 ล้านตนัภายในปี 2563 และเพิ่ม
ก าลงัการผลติของเหมืองถ่านหินที่มีประสทิธิภาพ 500 ล้านตนั โดยอนญุาตให้มกีารเปิดเหมืองใหมเ่พื่อ
แทนที่เหมืองที่ปิดไป หรือกรณีต้องเพิ่มผลผลติในตลาดถา่นหินให้อยูใ่นระดบัดลุยภาพ 

2.  ลดจ านวนเหมืองถา่นหินลงเหลอื 6,000 เหมืองในปี 2563  
3.  ในปี 2563 ตัง้เปา้ลดผลผลติรวมเหลอื 3,900 ล้านตนั โดยเหมอืงที่มีก าลงัการผลติอยา่งน้อย 1.2 ล้าน

ตนัตอ่ปี คิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 80 ของผลผลติโดยรวม และเหมืองทีม่ีก าลงัการผลติน้อยกวา่ 3 
แสนตนัตอ่ปีคิดเป็นสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของผลผลติโดยรวม 

4. ไมอ่นมุตัิให้เปิดเหมืองใหมใ่นปี 2559 ถึงปี 2561  
5. อนมุตัิให้เปิดเหมืองใหมท่ี่มกี าลงัการผลติอยา่งน้อย 1.2 ล้านตนัตอ่ปี ภายหลงัปี 2561 เป็นต้นไป 
6. สนบัสนนุให้น าเข้าถ่านหินท่ีมคีณุภาพโดยเฉพาะถ่านโค้ก (Coke) และจ ากดัการน าเข้า   ถ่านหินท่ีมีคา่

ความร้อนต ่าและก ามะถนั (Sulfur) สงู 
7. สนบัสนนุให้มีการสง่ออกถ่านหิน 
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 โดยตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2561 รัฐบาลจีนเร่ิมลดการน าเข้าถา่นหิน เพื่อปรับสมดลุระหวา่งอปุสงค์กบัอปุทาน
ในตลาดและรักษาการท าก าไรของเหมืองถา่นหินในประเทศ นอกจากนีรั้ฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการติดตาม
และตรวจสอบความปลอดภยัของเหมืองถา่นหิน ซึง่มาตรการข้างต้นสง่ผลให้ราคาถา่นหินของปรับตวัสงูขึน้ 
และสง่ผลดีตอ่ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในจีน 

 รัฐบาลจีนเร่ิมปฏิรูประบบการไฟฟา้ตัง้แตปี่ 2558 เพื่อลดการผกูขาด เพิ่มการแขง่ขนั ช่วยลดต้นทนุให้ต ่าลงใน
คณุภาพท่ีดีขึน้ และราคาไฟฟา้ก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลกูค้ารายบริษัทและรายบคุคล โดย
ประกาศใช้นโยบายปฏิรูปราคาจา่ยไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform) อยา่งไรก็
ตามในปี 2561 บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายดงักลา่วอยา่งเป็นสาระส าคญั โดยบริษัทฯ ยงัสามารถ
ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้สว่นใหญ่ได้และปริมาณไฟฟา้ที่เหลอืก็ถกูขายในตลาดทีม่ีการแขง่ขนัในรูปของราคา
ซือ้ขายไฟฟา้ (Power Tariff) และการจา่ยก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) 

 เดือนเมษายน 2561 รัฐบาลจีนออกนโยบายควบคมุการน าเข้าถ่านหินด้วยวธีิระงบัการขนถา่ยถา่นหินจาก
ทา่เรือจ านวนหนึง่ทางตอนใต้และตะวนัออก จากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบมากนกั
เนื่องจากยงัมคีวามต้องการใช้ถา่นหินส าหรับผลติไฟฟา้ในบริเวณภาคใต้ รวมถงึความต้องการใช้ถา่นหิน
ภายในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ในภาวะถา่นหินขาดตลาด สง่ผลให้ราคาถ่านหินสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้
บริหารความเสีย่งโดยมีมาตรการรองรับในกรณีที่ทา่เรือส าหรับขนถ่ายนัน้ถกูระงบัโดยใช้ทา่เรือในละแวก
ใกล้เคยีงแทน  

 วนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 ส านกังานมณฑลเหอเป่ยประกาศลดราคาคา่ไฟฟา้มาตรฐาน โดยให้โรงไฟฟา้ที่มีการ
เช่ือมกบัระบบสง่ไฟฟา้ของมณฑลลดราคากลางทีใ่ช้ค านวณคา่ไฟฟา้ลง 0.0568 หยวนตอ่หนว่ย ส าหรับ
โรงไฟฟา้ที่เช่ือมตอ่กบัระบบสง่ทางด้านเหนือของมณฑล และ 0.054 หยวนตอ่หนว่ย ส าหรับโรงไฟฟา้ที่
เช่ือมตอ่กบัระบบสง่ทางด้านใต้ของมณฑล โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2561 าตรการดงักลา่ว
สง่ผลกระทบตอ่ราคารับซือ้ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วมลว่นหนาน (Luannan) และโรงไฟฟา้
พลงังานความร้อนร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding) ซึง่ทางโรงไฟฟา้ทัง้สองแหง่ได้ด าเนินการวางแผนปรับปรุงการ
ผลติให้มีประสทิธิภาพท่ีสงูขึน้และด าเนินมาตรการควบคมุต้นทนุการผลติเพื่อลดผลกระทบจากการปรับลด
ราคาคา่ไฟฟา้ 

  

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 วนัที่ 5 มกราคม 2561 กระทรวงพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบบัท่ี 23K/2018 เก่ียวกบั
เง่ือนไขแผนการขายถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย (Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 2561 โดย
ก าหนดให้บริษัทผู้ผลิตถ่านหินต้องขายถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 25 ของประมาณการและแผนการผลิตตาม
ใบอนญุาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) โดยมีบทลงโทษส าหรับบริษัทที่ไมป่ฏิบตัิตาม คือ 
ลดปริมาณการผลติในการขอใบอนญุาต RKAB ปีถดัมา รวมถึงลดโควตาการสง่ออก ซึง่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายดงักล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมถึงซือ้โควตาจากบริษัทผู้ผลิตถ่านหินที่ขายใน
ประเทศเกินโควตา DMO 

 ในเดือนมีนาคม 2561 กระทรวงพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบบัที่  1395/2018 และ 
1410/2018 เก่ียวกับราคาขายถ่านหินส าหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อสาธารณะในราคา 70 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
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ส าหรับคณุลกัษณะถ่านหินที่ระบุ โดยราคาดงักลา่วสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสตูรที่ก าหนดไว้ โดยบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรับปริมาณขายถ่านหินตอ่ปีโดยไมเ่กิน 100 ล้านตนั ซึง่
บริษัทฯ ได้มีการขยายพอร์ตการขายถ่านหินและเพิ่มการขายในตลาดที่สามารถเพิ่มการท าก าไรได้ 

 
ญี่ปุ่น 
 วนัที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and 

Industry: METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เร่ืองการลดระยะเวลาใช้อัตรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุ
โครงการ Feed-In-Tariff (FIT) โดยมีการแก้ไขกฎหมายส าหรับโครงการที่อยู่ระหวา่งการพฒันาและได้รับ
อนุมัติข้อตกลงการเช่ือมต่อไฟฟ้าตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2559 จะต้องด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ ภายในระยะเวลา 3 ปี (Three-year rule)นับตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยโครงการที่ไม่
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 30 มีนาคม 2563 จะถูกลดระยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าตามความล่าช้าของ
โครงการ 

 วนัที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอตุสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and 
Industry หรือ “METI”) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เร่ืองค่าไฟฟ้าอัตราคงที่แบบ Feed-In-Tariff (FIT) โดย
แก้ไขกฎหมายส าหรับโครงการแสงอาทิตย์ซึ่งมีก าลงัผลิตมากกว่า 10 กิโลวตัต์ที่อยู่ระหว่างการพฒันา
โครงการท่ีอยูใ่นขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดงันี ้

-  โครงการท่ีได้รับการรับรองโดย METI ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
-  โครงการที่ไม่ติดเง่ือนไขกฎสามปี (Three-year rule) อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมวนัที่ 1 เมษายน 

2560 

โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดงักลา่ว จะถกูลดอตัราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนมุตัิเป็นอตัรา 21 เยน
ตอ่หนว่ย ยกเว้นโครงการท่ีสามารถด าเนินการพฒันาโครงการได้ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

1. โครงการที่มี “แผนการก่อสร้าง” ซึ่งได้รับอนมุตัิโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนวนัที่ 5 ธันวาคม 2561 
หรือ 

2. โครงการท่ีได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561 และ “แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนมุตัิ
โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และเร่ิมด าเนินการก่อสร้างภายในวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2562  

ทัง้นีโ้ครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Grid Connection) ภายในวนัที่ 31 
สิงหาคม 2562 และได้รับการตอบรับภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เพื่อด ารงสิทธิในอตัราคา่ไฟฟา้คงที่
ตามเดิม และโครงการดังกล่าวจะต้องจ าหน่าย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่  30 กันยายน 2563 
(Commercial Operation Date) ไม่เช่นนัน้ จะถกูลดระยะเวลาซือ้ขายไฟฟา้ตามความลา่ช้าของโครงการ 
บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการอยา่งใกล้ชิดในการยื่นเอกสารขออนมุตัิและด าเนินการตาม
ข้อยกเว้นดงักลา่ว เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ตอ่โครงการท่ีก าลงัพฒันาอยู่ 

 รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ มาเป็นการประมลู 
ส าหรับโครงการที่ขออนุญาตหลงัวนัที่  1 เมษายน 2560  ซึ่งอาจมีผลท าให้อตัราผลตอบแทนจากการ
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ลงทนุลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมลู อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั เช่น การลดต้นทนุทางด้านการเงิน หรือการพฒันาโครงการร่วมกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ               

 

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 
  ความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมเ่ป็นความสญูเสยีที่อาจเกิดขึน้จากความเสีย่งที่ยงัไมเ่คยปรากฏขึน้หรือไมเ่คยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปัจจบุนั แตเ่นื่องจากในอนาคตมกัจะมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ได้หลายกรณี เช่น การเปลีย่นแปลง
ทางการเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลีย่นแปลงตามธรรมชาติ ซึง่ในบาง
เหตกุารณ์อาจจะไมส่ามารถประเมินผลกระทบ หรือไมส่ามารถระบคุวามเสีย่งได้แนน่อน ผลการวิเคราะห์และประเมนิ
ความเสีย่งของบริษัทฯ พบวา่ในระยะยาวความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมม่ี 3 เร่ืองหลกั ได้แก่ ความเสีย่งจากเทคโนโลยีด้าน
พลงังานใหม ่ความเสีย่งจาก Digital Transformation สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงของโลกเทคโนโลยี และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป (Mega Trends) และความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) 
สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น การประชมุอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ที ่ 24 (24th Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change: COP 24) ซึง่บริษัทฯ มกีารบริหารความเสีย่ง โดยรวบรวมข้อมลู และรายงาน
เหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ใหมใ่นอนาคตจากแหลง่ตา่งๆ เช่น World Economic Forum เพื่อศกึษา
ความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ในอนาคต เพื่อน ามาปรับแผนกลยทุธ์บริษัทฯ ให้เหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับ
กลยทุธ์โดยมุง่พฒันาพลงังานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เข้ามาผนวกกบัการผลติพลงังาน เพื่อตอบโจทย์ด้าน
สิง่แวดล้อมของโลกที่เปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเป็นความต้องการด้านพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ สะอาดขึน้ สดัสว่นการใช้พลงังาน
ทดแทนที่สงูขึน้ 1 การพฒันาโครงการในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานลมในเวียดนาม   และการลงทนุในธุรกิจจดัเก็บพลงังาน
ของสงิคโปร์ คือ บริษัท New Resources Technology จ ากดั หรือ NRT เพื่อเตรียมขยายสูธุ่รกิจจดัเก็บพลงังานในอนาคต 
เป็นต้น 
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4.   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทนุ และแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการด้อย
คา่   
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

สว่นปรับปรุงที่ดิน 10 ปี 
อาคาร สิง่ปลกูสร้างและสว่นปรับปรุงอาคาร ตามอายเุหมืองหรือ 5 ถึง 30 ปี 

และตามอายโุรงไฟฟา้ 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 ถึง 40 ปี  
เคร่ืองตกแตง่ 3 และ 5 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ส านกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 4 และ 5 ปี 
อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี 

 
 
 - รายละเอียดของทีด่ินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

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

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

642,753.97 

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

74,036.13 

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

62,820.01 

4. อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 
 

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

   รวม  2,807,632.43 
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- รายละเอียดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

รายการ บริษัท ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูคา่ตามบญัชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผกูพนั 

1.  อาคารส านกังานและบ้านพกั อ. ลี ้         
จ. ล าพนู 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจ้าของ 

14,212.86 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจ้าของ 

0.43 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Jorong Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

46,851.01 ไม่มีภาระผกูพนั 

4.  ทา่เรือ  เหมือง Jorong Indonesia Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

31,255.11 ไม่มีภาระผกูพนั 

5.   อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Indominco  Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

6,390,925.74 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  ทา่เรือ  เหมือง Indominco  Indonesia Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

23,927,745.99 ไม่มีภาระผกูพนั 

7.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง 
Indominco Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจ้าของ 

58,010,194.28 ไม่มีภาระผกูพนั 

8.   อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Kitadin  Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

187,820.61 ไม่มีภาระผกูพนั 

9.   เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Kitadin 
Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

42,901.94 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. อาคารส านกังานและบ้านพกั  เหมือง 
Trubaindo  Indonesia 

 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

3,200,130.30 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้กู้  

11. ท่าเรือ เหมือง Trubaindo  Indonesia Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

264,115.48 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้กู้  

12. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง 
Trubaindo Indonesia 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจ้าของ 

11,094,727.55 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารส านกังานและบ้านพกั เหมือง 
Bharinto Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

634,992.41 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง Bharinto 
Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

3,321,797.90 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

519,639.63 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

53,064,943.47 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. อาคารส านกังานและบ้านพกั เหม่ือง 
BKV 

BKV BKV Oil & Gas เป็นเจ้าของ 51,555,498.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

19. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เหมือง BKV 
 

BKV BKV Oil & Gas เป็นเจ้าของ 140,577,381.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 352,885,133.71  
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- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลยี 

รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty  
เป็นเจ้าของ 

2.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

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

137.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.9 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

97.0 ไม่มีภาระผกูพนั 

7. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Drilling Pty 

Limited 

บริษัท Centennial Drilling 
Pty Limited  เป็นเจ้าของ 

4.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

42.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

9. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

2.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial Coal 
Infrastructure 

Pty 

บริษัท Centennial Coal 
Infrastructure Pty  

เป็นเจ้าของ 

29.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

11. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ  Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

12. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ  Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

41.0 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บริษัท Centennial 
Mandalong Pty  
เป็นเจ้าของ 

278.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Mannering Pty 

บริษัท Centennial 
Mannering Pty  
เป็นเจ้าของ 

4.2 ไม่มีภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บริษัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจ้าของ 

64.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บริษัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจ้าของ 

36.1 ไม่มีภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

19. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บริษัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจ้าของ 

55.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

20. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

1.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

21. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

138.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 957.5  
 
 
- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

รายการ บริษัท ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชี      
(พนับาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ   1,026,371  ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,082,975 ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ             389  ไมม่ี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,448  ไมม่ี 
ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 3,017  ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 851  ไมม่ี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 426,172 ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 1,741,872 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 2,516 ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 6,102 ไมม่ี 
ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 3,063 ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 914,374 ไมม่ี 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 516,600 ไมม่ี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ 2,016,507 ไมม่ี 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน โจวผิงพีค เจ้าของ 7 ไมม่ี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ 1,241 ไมม่ี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ 4,475 ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 153,863 ไมม่ี 

รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญชี 7,901,843  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ 

1. รายละเอียดเก่ียวกบัประทานบตัร และการสง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม  
 

โครงการ ประทานบัตร 
เลขที่ อ าเภอ จังหวัด เนือ้ที่ 

ไร่-งาน-ตรว. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

BP-2  25982/16074 ลี ้ ล าพนู 285-3-12 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) 

เวนคืน และได้รับการอนมุตัิจาก
ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัล าพนู 

เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 
  

BP-2  25983/16075 ลี ้ ล าพนู 296-0-45 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) 

เวนคืน และได้รับการอนมุตัิจาก
ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัล าพนู 

เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 
 

 
 

 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

โครงการ 
ประทานบัตร 

เลขที่ 
อ าเภอ จังหวัด 

เนือ้ที่ 
ไร่-งาน-ตรม. 

หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

Jorong 06PB0318 
 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

4,883 
   Hectares 

 

9 Dec 2029 PT. Jorong Barutama 
Greston (Jorong) 

Production Stage 
  

Indominco 01PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

24,121    
Hectares 

 

31 Mar 2028 PT. Indominco Mandiri Production Stage  

Kitadin 
(Embalut) 

 
 

Kitadin 
(Tandung 
Mayang) 

KTN 2013 006 
OP 

 
 

KW.46-BB-
KUTIM-06 

Embalut, 
Kutai 

Kartanegara 
 

Bontang,  
Kutai 
Timur 

 

East 
Kalimantan 

 
 

East 
Kalimantan 

 2,973  
   Hectares 

 
 

2,338 
Hectares 

25 Feb 2022 
 
 
 

21 May 2018 

PT. Kitadin 
 
 
 

PT. Kitadin 

Production Stage  
 
 
 

Closure Stage 

Trubaindo  96PB0160 Kutai Barat East 
Kalimantan 

 

22,687    
Hectares 

27 Feb 2035 PT. Trubaindo Coal 
Mining 

Production Stage 

  Bharinto 
 

04PB0081 Barito Utara  
&Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

17,311 
Hectares 

29 Jun 2041 PT. Bharinto Ekatama Production Stage 

TIS 64.07.14.08 
(Code/Block 

Area) 
 

Kutai Barat East 
Kalimantan 

2,065 
Hectares 

11 Apr 2029 PT. Tepian Indah Sukses Exploration Stage 

NPR 188.45/277/2013 
 

Barito Utara Central 
Kalimantan 

4,291 
Hectares 

20 May 2033 PT. Nusa Persada 
Resources 

 

Exploration Stage 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี 

โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

AIRLY ML1331 AIRLY, COCO, 
MORUNDUREY & 
BANDAMORA 

NSW 2,745 11 Oct 2035 CENTENNIAL AIRLY PTY LIMITED Production 

ANGUS PLACE ML1424 WOLGAN, COX, 
COOK & 
MARANGAROO 

NSW 7,735 18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Care & 
Maintenance 

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

ANGUS PLACE ML1699 COOK NSW 30.6 26 June 2035 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE ML1720 COOK NSW 158.9 23 Nov 2036 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Care & 
Maintenance 

BLUE 
MOUNTAINS 

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

Closed 

BLUE 
MOUNTAINS 

ML1457 LETT & 
MARANGAROO 

NSW 185.1 3 Nov 2020 HARTLEY VALLEY COAL COMPANY 
PTY LIMITED 

Closed 

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

CHARBON MPL526 WELLS, 
CLANDULLA & 
RYLSTONE 

NSW 7.106 14 Dec 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  

CHARBON MPL499 CLANDULLA NSW 0.7917 28 May 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON ML1318 CLANDULLA NSW 983 29 Jun 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON ML1384 CLANDULLA NSW 195.5 18 Jan 2038 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  

CHARBON ML1501 CLANDULLA NSW 13 21 Dec 2022 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON ML1545 CLANDULLA NSW 204.65 9 Jan 2025 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON CCL732 CLANDULLA NSW 1024 2 Dec 2025 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON MPL670 RYLSTONE & 

CLANDULLA 
NSW 9.92 26 Mar 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  

CHARBON ML1524 CLANDULLA NSW 20.26 28 Oct 2023 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON MPL964 CLANDULLA NSW 4.932 20 Nov 2023 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON MPL270 CLANDULLA NSW 213.7 29 Apr 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  
CHARBON ML1647 CLANDULLA NSW 570.9 17 Dec 2031 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  

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

CLARENCE CCL705 CLWYDD, 
MARANGAROO 
& ROCK HILL 

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

Production 

CLARENCE ML1354 CLWYDD & 
COOK 

NSW 155.3 21 Jul 2036 COALEX PTY LIMITED AND 
CLARENCE COAL INVESTMENTS 
PTY LIMITED 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

CLARENCE ML1353 CLWYDD, COOK 
& ROCK HILL 

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

Production 

CLARENCE ML1583 CLWYDD, 
MARANGAROO, 
LETT 

NSW 3,331 9 Jul 2027 COALEX PTY LIMITED Production 

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

Production 

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

BULLEN, COX & 
FALNASH 

NSW 1,628 12 Nov 2006 
Renewal 
pending 

IVANHOE COAL PTY LTD# Closed 

IVANHOE ML1301 COX NSW 5.131 28 Sep 2034 IVANHOE COAL PTY LTD# Closed 

IVANHOE MPL348 COX NSW 9.45 24 May 2025 IVANHOE COAL PTY LTD# Closed 
MANDALONG ML1443 MORISSET, 

DORA & 
MANDOLONG 

NSW 3,648 1 Mar 2020 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

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

MANDALONG ML1431 MORISSET NSW 2.093 27 May 2019 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 
MANDALONG MPL191  COORUMBUNG NSW 0.5615 25 Feb 2023 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 
MANDALONG CCL762 DORA,  AWABA, 

MANDOLONG, 
MORISSET & 
WALLARAH 

NSW  2,940 13 Oct 2022 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

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

MANDALONG ML1722 MANDOLONG, 
MORISSET, 
WYONG & 
MUNMORAH 

NSW  3206 17 Dec 2036 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

MANDALONG ML1744 MANDOLONG, 
WYONG, OLNEY 

NSW 409 6 Oct 2037 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

MANNERING CCL721  MORISSET & 
WALLARAH 

NSW 3,526 29 Jul 2026 CENTENNIAL MANNERING PTY LTD Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MANNERING CCL719  WALLARAH NSW  1,817 22 Dec 2020 CENTENNIAL MANNERING PTY LTD Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MUNMORAH CCL720  WALLARAH & 
MUNMORAH 

NSW 3,720 16 Feb 2023 CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD Closed 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

MUNMORAH CCL722  MORISSET, 
WALLARAH, 
MUNMORAH & 
TUGGERAH 

NSW 5,140 5 Jul 2019 
Part renewal 

submitted 

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD Closed and 
Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MYUNA MPL334 AWABA NSW 33.3 19 Oct 2036 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD Production 
MYUNA ML1370 WALLARAH NSW 635 7 Mar 2033 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD Production - 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MYUNA ML1632 AWABA, 
COORUMBUN, 
WALLARAH & 
MORISSET 

NSW 7,426 13 Oct 2022 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD Production - 
Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

NEUBECKS 
PROJECT 

CCL756 COX NSW 101 6 Dec 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Project 

NEWSTAN CCL746 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 3,308 31 Dec 2028 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL764 TERALBA & 
AWABA 

NSW 108.8 18 May 2021 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL763 AWABA NSW 190.9 9 Jun 2022 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN PLL497 AWABA NSW 20.23 24 Aug 2038 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

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

NEWSTAN ML1586 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 449.1 13 Oct 2022 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1452 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 1587 6 Jul 2020 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL727 TERALBA & 
AWABA 

NSW 2,194.08 12 Aug 2027 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL328 AWABA NSW 0.397 5 Aug 2036  CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1380 AWABA NSW 78 18 Sep 2037 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL304 TERALBA NSW 0.07 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL305 AWABA NSW 0.4044 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รัฐ 

เนือ้ที่
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

NEWSTAN ML1480 AWABA NSW 14.49 20 Jul 2023 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL327 AWABA NSW 1.041 5 Aug 2036 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

SPRINGVALE ML1303 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 713 15 Dec 2034 
 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

SPRINGVALE ML1588 COOK & 
CLWYDD 

NSW 976 19 Oct 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

SPRINGVALE CL377 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 1,105 9 Mar 2025 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

SPRINGVALE MPL314 LIDSDALE NSW 95.98 3 Aug 2035  CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 
SPRINGVALE ML1323 LIDSDALE & 

MARANGAROO 
NSW 30.24 3 Aug 2035 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

SPRINGVALE ML1537 MARANGAROO NSW 4.125 16 Jun 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 
SPRINGVALE ML1326 CLWYDD, COOK , 

COX & 
MARANAGROO 

NSW 2157 18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

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

SPRINGVALE ML1448 LIDSDALE NSW 95.16 31 May 2020 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 
SPRINGVALE ML1670 COOK NSW 0.3 17 Feb 2033 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 
SPRINGVALE ML1727 CLWYDD, COOK, 

MARANAGROO 
NSW 1256 4 Feb 2037 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

WESTERN MAIN CL361 LIDSDALE NSW 14.26 16 Jul 2032 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

WESTERN MAIN PLL133 LIDSDALE NSW 16.51 10 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 
WESTERN MAIN ML204 LIDSDALE & 

COOK 
NSW 10.12 27 May 2033 

 
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

WESTERN MAIN CL394 LIDSDALE NSW 17 27 May 2034 
 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

WESTERN MAIN ML564 LIDSDALE NSW 19.75 2 May 2023 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

WESTERN MAIN CCL733 COX & LIDSDALE NSW 723.5 3 Jul 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 
WESTERN MAIN ML1319 COX NSW 1.476 5 Jul 2035  CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

หมายเหต ุ:   
- NSW :  รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
- # กิจการร่วมทนุ JV เป็นผู้ ถือ concession 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขที ่
อ าเภอ จงัหวดั 

เนือ้ที่ 
ตร.กม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

Gaohe Mine 
 

 

C100000201010 
1110077581 

Changzhi County, 
Changzhi City 

Shanxi 65.4 14 Oct 2040 Shanxi Gaohe Energy 
Company Ltd. 

Production Stage 

Hebi Mine 1000000520080 
 

Hebi City,  Henan 23.4825 
 
 

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

Production Stage 
 

 
 

 รายละเอียดสทิธิในการใช้ที่ดินของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานท่ีตัง้ ผู้ ถือครอง 

(บริษัท) 

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วนัเร่ิมต้น วนัสิน้สดุ วตัถปุระสงค์ มลูคา่ตามบญัชี
ของสิทธิในการใช้

สิทธิท่ีดนิ  
(พนับาท) 

เขตเจิง้ติง้  

เมืองสือเจียจวง 
มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท  

สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

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

115,043 

67,354 1 มี.ค. 2541 1 พ.ย. 2590 

17,665 28 ธ.ค. 2559 26  มี.ค. 2605 

23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน  

เมืองถางซาน  

มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท 

ถงัซาน 

บ้านป ู

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

158,499 

2,100 22 ก.ย.2538 21 ก.ย. 2561 

860 22 ม.ิย. 2538 21 ก.ย. 2561 

1,686 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 

78 21 ก.พ. 2540 21 ก.พ. 2563 

1,656 22 ก.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 

เขตโจวผิง  

เมืองบนิโจว  

มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

บริษัท 

โจวผิงพีค 
105,831 1 ม.ค. 2560 21 ธ.ค. 2609 เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ท่ี ตั ง้

โรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วมโจวผิง 

94,871 

18,190 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 

24,315 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 
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ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่ส ารอง  

1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และส ารองถา่นหิน (Reserves)  
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทีด่ าเนินการเหมอืงถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลยี  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้การ
ประเมินปริมาณส ารองถา่นหิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยข้อมลูจากการประเมินจะถกูน ามาใช้ในการวางแผนการผลติ
และพฒันาเหมืองถา่นหินของบริษัทในอนาคต ส าหรับรายงานปริมาณส ารองถ่านหินนีไ้ด้จดัท าขึน้จากผลการศกึษาที่ได้รับ
การตรวจสอบรับรองลา่สดุ  
ผลการประเมินได้แบง่ประเภทปริมาณถา่นหินออกเป็น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal 
Reports Standards ซึง่เทียบเคยีงได้กบัมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral 
Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกวา่ “JORC Code” โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Competent Persons) ที่
มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ตามที่ก าหนดไว้ใน JORC Code โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. สาธารณรัฐอินโดนเีซีย ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท PT. DMT Exploration Engineering Consultant (IND) ใน

รายงาน Coal Resources and Reserves Audit for ITM Coal Mines Report เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2562 
2. ออสเตรเลยี ประเมินและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง (Competent Persons)  
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท Marshall Miller & Associates (USA) ในรายงาน 

Independent Coal Resources & Reserves Audit Report เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 โดยไมไ่ด้มีการ
ปรับเปลีย่นแผนการท าเหมืองอยา่งมีนยัส าคญัหลงัจากนัน้ 

 

 
ในการศกึษาปริมาณส ารองถ่านหิน สว่นท่ีเป็น Coal Resources หมายถึงปริมาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมินได้ตาม

วิธีการส ารวจทีย่ดึหลกัเกณฑ์คณุลกัษณะและความลกึของชัน้ถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ สว่นปริมาณ
ส ารองถา่นหินท่ีเป็น Coal Reserves ได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ได้มีการศกึษาเชิงวศิวกรรมพร้อมทัง้มีการ
ประเมินปริมาณส ารองถา่นหินท่ีคาดวา่จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยค านงึถงึปัจจยัรายได้และต้นทนุแล้ว   ปริมาณส ารองถ่านหิน 
Coal Reserves ดงักลา่วนี ้ยงัได้ผา่นการประเมินเป็นปริมาณส ารองถ่านหินท่ีสามารถจดัจ าหนา่ยได้จริงที่เรียกวา่ Marketable 
Coal Reserves โดยค านงึถึงปัจจยัด้านกระบวนการผลติและการขนถ่ายถ่านหิน 

 
 

ปริมาณส ารองถ่านหิน Marketable Coal Reserves ของบริษัท (ตามสดัสว่น 100%) ทีเ่ปลีย่นแปลงสามารถสรุป
เป็นสาเหตสุ าคญัได้ดงันี ้

1. สาธารณรัฐอินโดนเีซีย เพิ่มขึน้จ านวน 122.5 ล้านตนั  ได้แก่ การปรับแผนการท าเหมืองและการปรับเปลีย่น
ปัจจยัเชิงพาณิชย์ที่แหลง่ แหลง่ Jorong เพิ่มขึน้ 6.9 ล้านตนั, แหลง่ Indominco เพิม่ขึน้ 2.0 ล้านตนั แหลง่ 
Kitadin Embalut เพิ่มขึน้ 2.3 ล้านตนั แหลง่ Trubaindo เพิ่มขึน้ 15.2  ล้านตนั แหลง่ Bharinto เพิ่มขึน้ 18.7 
ล้านตนั รวมถงึ แหลง่ NPR ที่รายงานปริมาณส ารองถา่นหิน เพิ่มขึน้ 77.4 ล้านตนั  

2. ประเทศออสเตรเลยี ลดลงจ านวน 11.0 ล้านตนั  จากการปรับแผนการท าเหมือง  
3. การลดลงของปริมาณส ารองถา่นหินจากการผลติหรือจ าหนา่ยถ่านหินในช่วงปี 2561 จ านวน 47.6 ล้านตนั จาก

แหลง่ถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 22.1 ล้านตนั ออสเตรเลยี 13.8 ล้านตนั และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
11.6 ล้านตนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ปริมาณส ารองถ่านหิน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
หน่วย : ล้านตนั 

แหล่งถ่านหนิ 
สดัส่วน 
การ 
ถือหุ้น 

ปริมาณถ่านหนิ  
ณ 31 ธันวาคม 2561 

Measured 
Resources 

Indicated 
Resources 

Total 
Resources 

Proved 
Reserves 

Probable 
Reserves 

Total 
Reserves 

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย        
Jorong 67.13 20.9 47.0 67.9 7.3 4.5 11.8 
Indominco 67.13 269.3 51.8 321.1 57.7 1.7 59.5 
Kitadin-Embalut 67.13 16.2 85.3 101.5 1.5 2.9 4.4 
Trubaindo 67.13 268.4 145.0 413.3 20.9 27.7 48.6 
Bharinto  67.13 301.8 137.7 439.6 9.5 142.7 152.2 
NPR (Project) 67.13 37.2 105.7 142.9 23.0 54.4 77.4 
2. ประเทศออสเตรเลีย        
Airly 100.00 6.4 89.4 95.8 - 33.0 33.0 
Angus Place 50.00 49.5 131.2 180.7 - 53.0 53.0 
Clarence 85.00 41.3 115.9 157.2 2.8 30.3 33.1 
Ivanhoe 100.00 2.5 5.2 7.7 - - - 
Mandalong 100.00 40.5 116.8 157.3 16.8 55.3 72.0 
Mannering 100.00 - 114.0 114.0 - - - 
Myuna 100.00 0.4 269.8 270.2 - 42.7 42.7 
Springvale 100.00 3.6 82.1 85.7 1.6 23.0 24.6 
Newstan 100.00 61.0 207.6 268.6  -  43.3 43.3 
Inglenook (Project) 100.00   79.8 79.8 0.0 0.0 0.0 
Neubecks (Project) 50.00 10.4 1.6 12.0  -  7.5 7.5 
3. สาธารณรัฐประชาชาจีน        
Hebi Zhongtai  40.00 49.0 - 49.0 17.1 - 17.1 
Gaohe 45.00 193.6 107.2 300.8 25.3 109.4 134.7 

รวม  1,372.0 1,893.2 3,265.1 183.5 631.5 815.1 
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2.  ค าศพัท์ส าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธรณีวิทยา และค าศพัท์เฉพาะเก่ียวกบัธุรกิจการท าเหมืองถ่านหิน 
 ค าศพัท์เก่ียวกบัถา่นหิน (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 

 
หมวด B ค าแปล 
Barge เรือท้องแบนส าหรับขนสง่สมัภาระหนกัไปตามแมน่ า้ โดยมีขนาดระวางบรรทกุ

สนิค้าได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตนัตอ่ล าตอ่เทีย่ว 
 

Belt Conveyor สายพานล าเลยีงถ่านหิน   
 

Coal Blending 
 

การผสมถ่านหินคณุภาพตา่งกนั เพื่อให้ได้คณุภาพถ่านหินตามที่ลกูค้าต้องการ 

Boom Stacker เคร่ืองโปรยกองถา่นหิน ใช้ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็นกองๆ บนลานเก็บกอง 
 

หมวด C ค าแปล 
Clean Coal Technology เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นเทคโนโลยีใหมท่ี่คิดค้นขึน้เพื่อการใช้ถ่านหินท่ีมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ช่วยปกปอ้งสิง่แวดล้อม อาทิเช่น 
การก าจดัสิง่เจือปนตา่งๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสทิธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษทีเ่กิดระหวา่งการเผาไหม้ ตลอดจนการก าจดัมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหม้และปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  
 

Coking Coal (หรือ 
Metallurgical Coal) 
 

ถ่านหินท่ีใช้ในการถลงุเหลก็ 

Coal Gasification เทคโนโลยีที่เปลีย่นสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ 
 

Coal Reserve  ปริมาณถา่นหินส ารองได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ได้มี
การศกึษาเชิงวศิวกรรมและพร้อมทัง้มีการประเมินปริมาณถ่านหินส ารองที่คาดวา่
จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยค านงึถึงปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว 

Coal Resource  ปริมาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมนิได้ตามวิธีการส ารวจ ปริมาณส ารองถา่นหินนีค้ิด
เฉพาะปริมาณที่มีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัในระดบั
สากล 
 

Coal Washing กระบวนการแยกสิง่ที่ไมต้่องการออกจากถ่านหิน  
 

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

ผู้ขายรับภาระในคา่สนิค้าที่ได้รวมคา่ขนสง่ซึง่จะขนสง่ สนิค้าไปจนถึงทา่เรือของผู้
ซือ้ และคา่ประกนัภยัการขนสง่สนิค้าเพื่อคุ้มครองความเสีย่งตอ่ความเสยีหายหรือ 
สญูเสยีของสนิค้าในระหวา่งการขนสง่ด้วย 
 

Crusher 
 

เคร่ืองโมถ่่านหิน เพื่อยอ่ยถา่นหินให้ได้ขนาดก่อนล าเลยีงไปตามสายพาน 
 

หมวด D ค าแปล 
Demurrage Charges คา่เสยีเวลาของเรือ หรือคา่เสยีเวลาของตู้สนิค้าที่ไมส่ามารถน าออกจากทา่ได้ตาม

เวลาทีก่ าหนด (ภายในเขตทา่เรือ) 
 

Dumping Area บริเวณส าหรับทิง้ดิน 
 

หมวด F ค าแปล 
Finished Coal  
(หรือ FC) 

ถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการบดจนได้ขนาด 
 

Free On Board Loading 
Port (หรือ FOB) 

ผู้ขายสง่มอบสนิค้า ข้ามกาบเรือลงในระวางเรือ คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากนีแ้ละ
ความเสีย่งตา่งๆ เป็นของผู้ซือ้ 
 

หมวด H ค าแปล 
Hauling Road เส้นทางขนสง่ถ่านหิน 

 
Heating Value คา่ความร้อนของถา่นหิน หนว่ยเป็นกิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม (kcal/kg) 

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

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

หมวด M ค าแปล 
Moisture ความชืน้ของถา่นหิน 

 
Mt 
ยอ่มาจาก Million Tonne 

ปริมาณล้านตนั 
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หมวด M ค าแปล 
Mtpa 
ยอ่มาจาก Million Tonne 
per Annum 

เป็นการวดัปริมาณถา่นหินท่ีขดุได้ ในหนว่ยล้านตนัตอ่ปี 
 

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

วิธีการท าเหมืองแบบเปิดหน้าดิน  
 

Overburden ดินปิดทบั เปลอืกดิน ชัน้ดินหรือมวลหินที่ปิดทบัในสว่นด้านบนของถ่านหิน ซึง่เป็น
สว่นท่ีจะต้องถกูขดุออกก่อนท าการขดุถา่นหิน 
 

หมวด P ค าแปล 
Port Stockyard ลานกองเก็บถา่นหิน 

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

ถ่านหินท่ีขดุขึน้มาจากเหมือง  
 

หมวด S ค าแปล 
Seam (หรือ Bed) ชัน้ถ่านหิน 

 
Ship Loader ระบบอปุกรณ์ล าเลยีงถ่านหินลงเรือเดินสมทุร 

 
Stripping Ratio อตัราการเปิดหน้าดินตอ่ถ่านหิน 

 
Sulfur คา่ซลัเฟอร์ในถ่านหิน  

 
หมวด T ค าแปล 
Thermal Coal  
(หรือ Steam Coal) 

เป็นถ่านหินประเภทเชือ้เพลงิให้ความร้อน  
 

tph 
ยอ่มาจาก tonne per hour 

เป็นหนว่ยวดัอตัราการล าเลยีงหรือขนถ่ายสิง่ของ โดยวดัเป็นตนัตอ่ชัว่โมง 
 

หมวด V ค าแปล 
Vessel  เรือขนส่งสินค้าโดยการบรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขน

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

 
 

ค าศพัท์ส าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจไฟฟา้ (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 
 

ค าศัพท์ ค าแปล 
Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใช้ความร้อนจากเชือ้เพลงิถ่านหิน 

 
Combined Heat and 
Power Plant  
(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

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

Feed-in-tariff อตัรารับซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ 
 

Godo Kaisha 
(การลงทุนแบบจีเค) 
 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บริษัทประเภทจ ากดัความรับผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ที่ตัง้อยูป่ากเหมืองถ่านหิน 
 

Thermal Power Plant 
 

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

Tokumei Kumiai 
structure 
(โครงสร้างการลงทุน 
แบบทีเค) 
 

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

Transmission Line 
(สายส่งไฟฟ้า) 

อปุกรณ์ประเภทตวัน าท าหน้าที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 
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ค าศพัท์ส าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจน า้มนัและก๊าซ (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ)  
 

ค าศัพท์ ค าแปล 
Barrel (bbl) 
 

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

Completing 
 

วิธีการที่จะให้น า้มนัและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหลง่กกัเก็บมาที่ปากหลมุได้ โดยการ
ติดตัง้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่จ าเป็นส าหรับเตรียมหลุมเพื่อการผลิตน า้มันและก๊าซ 
หลงัจากได้เจาะหลมุและท าการทดสอบหลมุแล้ว 
 

Drilling 
 

กระบวนการนีเ้ป็นการใช้แท่นขดุเจาะ โดยเจาะหลมุแนวตัง้ หรือแนวนอน เพื่อวางท่อ
น าน า้มนัและก๊าซธรรมชาติขึน้มาจากใต้ดิน 
 

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

Estimated Ultimate 
Recovery 
 

ปริมาณน า้มันหรือก๊าซธรรมชาติของหลุมผลิตหนึ่งหลุม โดยหลุมผลิตนัน้มักมี
ระยะเวลาการผลติจนกระทัง่การสละทิง้หลมุประมาณ 40-50 ปี 
 

Held By Production 
(HBP) 
 

พืน้ที่เช่าช่วงในการด าเนินงานการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เทา่ที่หลมุผลติน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติอยา่งตอ่เนื่อง 
 

Horizontal Well 
 

หลมุที่ถูกเจาะในแนวตัง้จนกระทัง่ถึงความลึกที่เหมาะสม จากนัน้จะค่อยๆปรับการ
เจาะเป็นแนวนอน 
 

Hydraulic Fracturing 
 

วิธีการท าให้เกิดรอยแตกในชัน้หิน ด้วยการฉีดน า้ผสมสารเคมีและทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลมุเจาะ เพื่อให้น า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติที่ถกูกกัเก็บอยู่ระหว่างชัน้
หลดุออกมา 
 

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

คา่ใช้จ่ายตอ่การผลติก๊าซธรรมชาติในหนึง่พนัลกูบาศก์ฟตุ 

Mcf 
 

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

Oil and Gas Lease 
 

การเช่าช่วงเพื่อใช้ในการด าเนินการเจาะ โดยก่อนด าเนินการเจาะ เจ้าของสิทธิใน
แหลง่ปิโตรเลียมต้องให้บริษัทที่ด าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเช่าช่วง ด้วย
การมีโบนสัเช่าช่วงลว่งหน้า และได้รับคา่สทิธ์ิจากการผลติปิโตรเลยีม 
 

Operator 
 

บริษัทท่ีเป็นผู้ด าเนินงานการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม ในแปลงสมัปทานหรือพืน้ที่
เช่าเพื่อด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ที่มีผู้ ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยกันหลาย
บริษัท 
 

Porosity 
 

ค่าความพรุนของหิน หมายถึง จ านวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ค่าความพรุนของหินจะเป็นตวัวดัความจุในการกกัเก็บของไหลในชัน้หิน
กกัเก็บ  
 

Proved Developed 
Reserves (PDP) 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลยีมที่พิสจูน์แล้ว โดยเป็นปริมาณน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาตขิอง
หลมุผลติที่ก าลงัด าเนินการผลติอยู่ 
 

Proved Undeveloped 
Reserves (PUD) 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลยีมที่พิสจูน์แล้ว โดยเป็นปริมาณน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลมุที่จะผลติในอนาคต  
 

Reservoir 
 

แหลง่กกัเก็บปิโตรเลยีม โดยปิโตรเลยีมซึง่ได้แก่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตวัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งหิน เช่น ชัน้หินทราย 
 

Single Well Economics 
 

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

Vertical Well 
 

หลมุที่ถกูเจาะในแนวตัง้ 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษัทฯ ได้ก าหนดเปา้หมายในการด าเนินงาน โดยมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานเป็นหลกั เช่น การลงทนุในเหมือง

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

 ปี 2561 เหมืองถา่นหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลติ 22.1 ล้านตนั ในประเทศออสเตรเลยีมีปริมาณการ
ผลติ 14.0 ล้านตนั บริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินการพฒันาธุรกิจในด้านการจดัหาเงินทนุ การส ารวจ การผลติ การขนสง่ การ
จดัจ าหนา่ย และการพฒันาฐานการตลาดด้วยมาตรฐานท่ีทดัเทียมผู้ผลติถ่านหินและบริษัทผู้ผลติไฟฟา้ในระดบัสากล  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่นในธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ถ่านหิน ธุรกิจไฟฟา้ และธุรกิจอืน่ โดยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่นมลูคา่รวมมลูคา่รวม 1,522.61 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 49,408.24 ล้านบาทหรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 
18.01 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสยี    

 และมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุอื่นมลูคา่รวม 1,393 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 45,202.35 ล้านบาท หรือมี
สดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุอื่นทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 31.05 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสยีใน
กิจการร่วมค้า)  

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

1) ในระหวา่งปี 2550 บคุคลและกลุม่บริษัท (“โจทก์”) ซึง่เคยเป็นผู้พฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ยื่นฟอ้งบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power 
Company Limited เป็นผู้ได้รับสมัปทานเหมืองถา่นหินและโรงไฟฟา้จากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 3 คน เป็นจ าเลยตอ่ศาลแพง่ โดยกลา่วหาวา่จ าเลยหลอกลวงโจทก์โดย
เข้าร่วมท าสญัญาร่วมพฒันาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สทิธิไมส่จุริตในการรายงานเท็จท า
ให้รัฐบาลลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อท่ีบริษัทจะได้เข้าท าสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โดย
เรียกร้องให้จ าเลยชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลูโครงการหงสาจ านวน 2,000 ล้านบาท คา่ลงทนุในการศกึษา
และคา่ใช้จา่ยในโครงการหงสาจ านวน 2,000 ล้านบาท และคา่ขาดประโยชน์จากการท่ีถกูรัฐบาลลาวยกเลกิสมัปทาน
โครงการหงสาอีกจ านวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นคา่เสยีหายทัง้สิน้ 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ 

 

 ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ศาลแพง่ได้มีค าพิพากษาวา่จ าเลยไมไ่ด้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิดสญัญา
ร่วมพฒันาโครงการหงสา แตจ่ าเลยกระท าละเมิดด้วยการน าเอาข้อมลูโครงการหงสาของโจทก์ (ส าหรับการพฒันา
โรงไฟฟา้ขนาด 600 เมกกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันาโครงการหงสาส าหรับโรงไฟฟา้ขนาด 1,800 เมกกะวตัต์ในปัจจบุนั  

 และพิพากษาให้จ าเลยเฉพาะบริษัทและบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่โจทก์เป็นคา่
ข้อมลูจ านวน 2,000 ล้านบาท และคา่ลงทนุในการศกึษาและคา่ใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจ านวน 2,000 ล้านบาท รวม
เป็นเงินจ านวน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟอ้งจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ และชดใช้คา่เสยีหาย
อนัได้แก่คา่ขาดประโยชน์ในอนาคตที่จะได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี ปี 2558 ถงึ 2570 ปีละ 860 ล้านบาท 
และปี 2571 ถึง ปี 2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ช าระทกุสิน้ปี เป็นจ านวนรวม 27,740 ล้านบาท รวมคา่เสยีหายทัง้สิน้ 
31,740 ล้านบาท ทัง้นี ้ศาลแพง่ได้ยกฟอ้งบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

 

 ตอ่มาในปี 2557 ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้ยกฟอ้งโจทก์ แตฝ่่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกาค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาล
ฎีกา ซึง่คดีได้เข้าสูก่ระบวนการพิจารณาในชัน้ฎีกาตัง้แตปี่ 2558  และในวนันี ้6 มีนาคม 2561 ศาลแพง่ได้อา่นค าพิพากษา
ศาลฎีกา กรณีโครงการโรงไฟฟา้หงสาโดยศาลฎีกามีค าพิพากษาสรุปได้ดงันี ้

1. กรณีทีโ่จทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ เข้าร่วมท าสญัญาพฒันาโครงการเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู โดยไมม่ีเจตนาเข้าท า
โครงการจริง  

ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมคีวามสจุริตในการเข้าท าสญัญาและมีเจตนาท าโครงการจริง มิใชเ่พื่อให้ได้มาซึง่
ข้อมลู  

2. กรณีทีโ่จทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยยกเลกิสญัญากบัผู้ รับเหมาเพื่อให้โครงการลา่ช้า อนัเป็นเหตใุห้รัฐบาลลาว
ยกเลกิสมัปทานกบัโจทก์   
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ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริต ท าเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตนุีใ้นการยกเลกิ
สมัปทานกบัโจทก์ 

3. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยยยุงรัฐบาลลาว ให้ยกเลกิสมัปทานกบัโจทก์  

ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมคีวามสจุริต มิได้ยยุง การยกเลกิสมัปทานเป็นการตดัสนิใจของรัฐบาลลาว เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนลาว  

4. กรณีทีโ่จทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยใช้ข้อมลูโครงการของโจทก์  

ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมลูที่มีมลูคา่ของโจทก์ จงึก าหนดให้จ าเลยทัง้สาม คือ บริษัทฯ บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท บ้าน ปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ร่วมชดใชคา่ใช้ข้อมลูแก่โจทก์เป็นจ านวน
เงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2550  

 

 บริษัทฯ  บริษัท บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท บ้าน ปเูพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  ได้ปฏิบตัิตามค าพิพากษาฎีกา
โดยชดใช้คา่ใช้ข้อมลูแก่โจทก์พร้อมดอกเบีย้ครบถ้วนเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2561  คดเีป็นอนัยตุ ิ

 

2) บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศมองโกเลยีถกูฟอ้งเป็นคดีแพง่ เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้รับส าเนาค า
ฟอ้งจากศาลแพง่ชัน้ต้น (Primary Civil Court) โดยเนือ้หาของข้อกลา่วหาเหมือนกนักบัข้อกลา่วหาเดมิซึง่บคุคลและกลุม่
บริษัท (โจทก์) เคยยื่นฟอ้งที่ศาลแพง่ชัน้ต้นและด าเนินคดขีึน้สูศ่าลอทุธรณ์และศาลฎีกาโดยกลา่วอ้างวา่ตนมีสทิธิในหุ้น
จ านวนร้อยละ 60 ในบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึง่ แตค่ดีได้ถงึที่สดุโดยยกฟอ้งข้อกลา่วหาเดมิด้วยเหตผุลวา่ค าฟอ้งและข้อ
กลา่วหาของโจทก์ไมช่ดัเจน  

 เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพง่ชัน้ต้นอนญุาตให้โจทก์แก้ไขค าฟอ้งใหม ่ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2559 บริษัท
ยอ่ยยื่นค าให้การโต้แย้งค าฟอ้ง อีกทัง้ได้ยื่นฟอ้งกลบัเพื่อเรียกร้องคา่เสยีหาย และเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ศาลแพง่
ชัน้ต้นตดัสนิให้โจทก์ชนะคดีโดยให้บริษัทยอ่ยจา่ยเงินแก่โจทก์จ านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และยกฟอ้งแย้งของบริษัทยอ่ย 
บริษัทยอ่ยได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์และศาลฎีกา ซึง่ศาลฎีกามีค าสัง่เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 ให้สง่คดีคืนกลบัไปท่ี
ศาลชัน้ต้นโดยให้เหตผุลวา่บริษัทยอ่ยดงักลา่วซึง่เป็นจ าเลยไมใ่ชคู่ส่ญัญากบัโจทก์   

 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ศาลแพง่ชัน้ต้นได้เร่ิมพิจารณาคดี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คดยีงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ของศาลแพง่ชัน้ต้น ดงันัน้ กลุม่กิจการไมไ่ด้บนัทกึหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีดงักลา่วในข้อมลูในงบการเงิน 
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3) การตรวจสอบภาษีของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

ภาษีเงนิได้จ่ายล่วงหน้า 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดของภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าท่ีบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายเน่ืองจาก
ข้อก าหนดจากผลการตรวจสอบภาษีของ Director General of Taxes (DGT) มีดงัตอ่ไปนี ้
 

 

ปี  
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอียด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงนิ 

2555 ITM การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลต ่าไปเป็นเงิน 14.3 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

- 1,135 - 37,093 DGT ด าเนินการย่ืนอุทธรณ์ตอ่ศาลฎีกาเม่ือ
วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2561 และเม่ือวนัท่ี 18 
เมษายน พ.ศ. 2561 ITM ได้ด าเนินการย่ืน
หนงัสือเพ่ือคดัค้านค าอทุธรณ์ของ DGT ตอ่
ศาลฎีกา 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสงูไปจ านวน 5.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ    

2,877 3,014 93,358 98,500 TCM ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลฎีกา ส าหรับ
สว่นท่ีแพ้คดี เม่ือวนัท่ี27 เมษายน พ.ศ. 2560 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินได้หกั  
ณ ท่ีจ่ายและ
ภาษีมลูคา่เพิม่ต ่าไปเป็นเงิน 
81.8 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย 
หรือเทียบเทา่ 5.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

- - - - DGT ด าเนินการย่ืนอุทธรณ์ตอ่ศาลฎีกา TCM 
ได้รับค าอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาของ DGT เม่ือวนัท่ี 
26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และ TCM ได้
ด าเนินการย่ืนหนงัสือ  เพ่ือคดัค้านค าอุทธรณ์
ของ DGT ตอ่ศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม 
พ.ศ. 2560  
 

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาได้ตดัสนิ
คดีบางสว่นให้ DGT ชนะคดี 

2555 KTD, JBG การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสงูไปเป็นเงิน 6.2 
ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
การจ่ายภาษีเงินได้นิติ
บคุคลต ่าไปเป็น 0.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

6,350 6,350 206,056 207,524 KTD ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลภาษีอากร แล้วเม่ือวนัท่ี 
3 ตลุาคม พ.ศ. 2561  
 
 
JBG ได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาของ DGT เม่ือ
วนัท่ี 22  มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับผลการ
อทุธรณ์โดยไม่ยอมรับจาก DGT เม่ือวนัท่ี 5 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

2556 IMM, 
TCM 

การจ่ายภาษีเงินได้หกั  
ณ ท่ีจ่ายต ่าไปเป็นเงิน 38.6 
พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 2.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

2,667 2,850 86,544 93,141 IMM 
IMM ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

TCM 
DGT ได้ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ 
ศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ
เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 TCM ได้ย่ืน
คดัค้านค าอทุธรณ์ของ DGT ตอ่ศาลฎีกา และ
เม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาได้
พิพากษาให้ TCM ชนะคดี และ ณ  
วนัรายงานงบการเงิน TCM ยงัไม่ได้รับภาษี
คืน 
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ปี  
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอียด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงนิ 

2556 IMM, 
TCM, 
KTD 

การจ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคล
สงูไปเป็นเงิน 8.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐ    

3,682 8,304 119,480 271,382 KTD 
เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ศาลภาษีแจ้งไม่
รับพิจารณาคดีและ KTD ได้ย่ืนจดหมาย
ขอให้ศาลภาษีพิจารณาคดีใหม่ เม่ือวนัท่ี 15 
มกราคม พ.ศ. 2562  
 

TCM 
TCM ได้ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ 
ศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  
 

IMM 
DGT ได้ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ 
ศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม  
พ.ศ. 2561 และศาลฎีกาได้พิพากษาให้ IMM 
ชนะคดีเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

2556 TCM, 
JBG, KTD 

การจ่ายภาษีเงินได้หกั 
ณ ท่ีจ่าย 23/26 และ
ภาษีมลูคา่เพิม่ต ่าไปเป็นเงิน 
79.8 พนัล้านอินโดนีเซียรู
เปีย หรือเทียบเทา่ 5.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

3,686 5,892 119,610 192,556 KTD 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศาลภาษี
อากรได้พพิากษาให้ KTD ชนะคดีในสว่นของ 
Offshore VAT เม่ือวนัท่ี 23 สงิหาคม พ.ศ. 
2561 DGT ได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา และ 
KTD ได้ย่ืนคดัค้านการอทุธรณ์ไปเม่ือวนัท่ี  
20 กนัยายน พ.ศ. 2561 วนัท่ี 30 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 ศาลภาษีรับค าฟ้องส าหรับคดี
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 26 บางสว่น วนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 KTD ย่ืนจดหมายขอให้
ศาลภาษีพิจารณาคดีใหม่ส าหรับสว่นท่ีเหลือ 
 

TCM 
ศาลภาษีอากรได้พพิากษาให้ TCM ชนะคดี
บางสว่นส าหรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 23 และ 
Domestic VAT เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 และเม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
TCM ได้รับค าฟ้องของ DGT ตอ่ศาลฎีกาแล้ว
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 TCM ได้
ด าเนินการย่ืนหนงัสือเพ่ือคดัค้านค าอทุธรณ์ 
ของ DGT ตอ่ศาลฎีกา และ TCM ได้รับภาษี
คืนบางสว่นแล้วเม่ือเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2562  
 

ศาลภาษีอากรได้พพิากษาให้ TCM ชนะคดี
บางสว่นส าหรับภาษี หกั ณ ที่จ่าย 26 เม่ือวนัท่ี 
8 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และเม่ือวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 TCM ได้รับค าฟ้องของ 
DGT แล้วเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
TCM ได้ด าเนินการย่ืนหนงัสือเพ่ือคดัค้าน 
ค าอทุธรณ์ของ DGT 
ศาลภาษีอากรยงัได้พิพากษาให้ TCM แพ้คดี 
เก่ียวกับ Offshore VAT เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 และ TCM ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีกาแล้วในสว่นของภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 26 และ 
Offshore VAT เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561และวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 DGT 
ได้ย่ืนคดัค้านค าอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา 
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ปี  
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอียด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงนิ 

JBG 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 JBG ได้
ย่ืนฟ้องตอ่ศาลภาษีอากรเก่ียวกบั
ภาษีมลูคา่เพิม่ 

2558 IMM การจ่ายภาษีเงินได้นิตบิุคคล
สงูไปเป็นเงิน 3.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และภาษีเงินได้หกั ณ 
ท่ีจ่าย และภาษีมลูคา่เพิม่
ต ่าไปรวมเป็นเงินจ านวน 
94.3 พนัล้านอินโดนีเซียรู
เปีย หรือเทียบเทา่ 6.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

9,124 9,566 296,072 312,625 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 IMM ได้รับผล
การอทุธรณ์จาก DGT โดยยอมรับบางสว่นของ 
Domestic VAT และไม่ยอมรับในส่วนของภาษี
เงินไ ด้ นิติบุคคล ภาษีหัก  ณ ท่ีจ่าย  และ 
Offshore VAT 
 
IMM ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลภาษีอากรส าหรับภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่าย 26 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 23 Offshore VAT 
Domestic VAT รวมถึงภาษีเงินได้นิตบิุคคลเม่ือ
วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วนัท่ี 14 สงิหาคม 
พ.ศ. 2561 วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2561 วนัท่ี  
20 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี  
3 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ตามล าดบั 

     รวม 44,752 129,633 1,452,193 4,236,523  

หมายเหต ุ: "นอกจากที่กลา่วข้างต้นในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษีส าหรับปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 โดย DGT ทัง้นี ้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าผลของการ
ตรวจสอบภาษี การอทุธรณ์และคดีที่อยูใ่นศาลไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินรวม" 

 
4) คดีฟอ้งร้องเร่ืองการใช้ที่ดินของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

 บริษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีที่มีนัยส าคัญจ านวน 9 คดี ซึ่ง 8 คดีเป็นกรณี
เรียกร้องค่าชดเชยที่ดินในบริเวณพืน้ที่เหมืองถ่านหินที่ได้รับสมัปทาน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 4,204.10 พนัล้านอินโดนีเซียรู
เปีย หรือเทียบเทา่ 298.62 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีก 1 คดีเป็นคดีอนญุาโตตลุาการซึง่เรียกร้องคา่เสียหายเป็นเงินจ านวน 5.98 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องค่าชดเชยที่ดิน 5 คดีรวมจ านวน 3,145.70 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 218.96 
ล้านเหรียญสหรัฐ โจทก์ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลแขวงในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
ศาลแขวงยกฟ้องโจทก์ทัง้ 5 คดี ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลแขวงต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้
พิจารณาและมีค าสัง่ไม่รับอทุธรณ์ทัง้ 5 คดีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 แต่โจทก์ได้ยื่นฎีกา
ค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ทัง้ 5 คดีต่อศาลฎีกา และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้ฎีการะหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 
พ.ศ. 2560 ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยอ่ยได้รับแจ้งค าพิพากษาของศาลฎีกาให้ยกฟอ้งคดีของโจทก์ทัง้ 5 
คดี คดีจึงเป็นอนัยตุิ 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องค่าชดเชยที่ดินจ านวน 58.40 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปียหรือเทียบเท่า 4.03 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โจทก์ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลแขวงในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 แต่ศาลแขวงได้พิพากษายกฟ้องโจทก์
เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โจทก์ยื่นอทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 และบริษัทย่อย
ได้ยื่นแก้อทุธรณ์ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 ศาลอทุธรณ์ได้พิจารณาและมีค าสัง่ไม่รับอทุธรณ์ของโจทก์ในเดือน
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยได้รับแจ้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ว่าโจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทยอ่ยได้รับแจ้งค าพิพากษาของศาลฎีกาให้ยกฟ้องคดีของโจทก์ คดีจึงเป็นอนั
ยตุิ 

- ส าหรับคดีที่เรียกร้องค่าชดเชยที่ดินจ านวน 1,000 พนัล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 75.63 ล้านเหรียญ
สหรัฐโจทก์ได้ยื่นค าฟ้องบริษัทย่อยเป็นจ าเลยที่ 2 ต่อศาลแขวงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 คดียงัอยูใ่นกระบวนการของศาลแขวง  

- ส าหรับคดีอนญุาโตตลุาการ บริษัทขนสง่ทางเรือได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย  2 บริษัท โดยเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การไม่ปฏิบตัิตามสญัญาขนส่งสินค้าและจากการบอกเลิกสญัญาโดยมิชอบรวมเป็นเงิน 5.98 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คดีนีไ้ด้ยื่นต่อ Singapore Chamber of Maritime Arbitration และได้มีการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการครบ
องค์คณะแล้ว อนญุาโตตลุาการได้ก าหนดตารางการพิจารณาคดีในเบือ้งต้น ณ เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 แต่
ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการยื่นค าให้การพยานถึงสิน้เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 แต่เนื่องเพราะโจทก์ขอแก้ไข
ค าฟ้อง อนญุาโตตลุาการจึงก าหนดให้ยื่นค าให้การพยานภายในวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และหลงัจากนัน้
โจทก์ก็ยังได้ยื่นค าร้องต่างๆ ซึ่งบริษัทย่อยได้โต้แย้งคัดค้านท าให้การพิจารณาคดีต้องเลื่อนออกไป คณะ
อนญุาโตตลุาการยงัไมไ่ด้ก าหนดเวลาด าเนินกระบวนพิจารณาคดี 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

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

 

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

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

 
  

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

   
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

1 บริษัท บ้านป ู
จ ากดั (มหาชน) 

พลงังาน บาท 
5,165,257,100 

บาท 
5,161,925,515 

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

  บริษัทย่อย                   

  ประเทศไทย                   

2 บริษัท บ้านป ู   
มินเนอรัล จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
3,200,000,000  

บาท 
3,200,000,000  

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

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

3 บริษัท เหมืองเชียง
มว่น จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
57,837,500 

บาท 
57,837,500 

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

จ ากดั) 

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

4 บริษัท บ้านป ู
โคล เซลส์ จ ากดั 

ค้าถ่านหิน บาท 
320,000,000 

บาท 
320,000,000 

3,200,000 100 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั) 

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

5 บริษัท บ้านป ู
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

ศึกษาการลงทนุ บาท 
250,000,000 

บาท 
250,000,000 

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

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

6 บริษัท บ้านป ู
อินฟิเนอร์จี จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 
และเทคโนโลยี
ด้านพลงังาน 

บาท 
635,000,000 

บาท 
635,000,000 

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

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 29  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0 2694 6600 

7 บริษัท บโีอจี 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
1,550,000,000 

บาท 
1,550,000,000 

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

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

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 
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ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

8 บริษัท บ้านป ู 
เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิสเซส จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
247,000,000 

บาท 
247,000,000 

24,700,000 
 

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

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

9 บริษัท บ้านป ู  
เอนเนอร์จี 
เซอร์วิสเซส    
(ไทยแลนด์) จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
236,124,430 

บาท 
236,124,430 

23,612,443 10 99.99% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอ็นจิ
เนียร่ิง  

เซอร์วิสเซส 
จ ากดั) 

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

10 บริษัท ไบโอฟเูอล
เดเวลอปเมนท์ 
โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
76,000,000 
 

บาท 
76,000,000 
 

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

 เซอร์วิสเซส 
จ ากดั) 

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

11 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
31,044,920,000 

บาท 
30,510,217,000 

3, 
051,021,700 

10 78.57% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

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

12 บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
5,921,587,160 

บาท 
5,921,587,160 

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

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

13 บริษัท บ้านป ู      
รีนิวเอเบิล  
เอนเนอร์จี จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
960,000,000 
 

บาท 
960,000,000 
 

96,000,000 
 

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

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

14 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ (เจแปน)  
จ ากดั 
 
 
 
 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

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

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

Tambangraya 
Megah Tbk 

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

IDR 
1,500,000,000,000  

IDR 
564,962,500,000  

1,129,925,000 500 67.13% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

16 PT. Kitadin Coal Mining and 
related business 

IDR 
1,000,000,000,000 

IDR  
377,890,000,000 

188,945 2,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

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

17 PT. Indominco 
Mandiri 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
20,000,000,000  

IDR 
12,500,000,000  

12,500  1,000,000 
 

99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

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

Tel : 6221 29328100 

18 PT. Jorong 
Barutama 
Greston 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
318,855,000,000  

IDR 
318,855,000,000  

21,257  15,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

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

Tel : 6221 29328100 

19 PT. Trubaindo 
Coal Mining 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
100,000,000,000  

IDR 
63,500,000,000  

63,500  1,000,000 99.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

1.00% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
68,000,000,000  

IDR 
17,000,000,000  

17,000  1,000,000 99.99% 
(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 

21 PT. ITM 
Indonesia 

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

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  1,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

22 PT. Tambang 
Raya Usaha 
Tama 

Mining Support 
services 

IDR 
500,000,000,000  

IDR 
353,980,000,000  

35,398  10,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

23 PT. ITM 
Batubara Utama 

Coal mining 
business 

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  1,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือโดย PT. 
Kitadin) 

 

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

24 PT. ITM Energi 
Utama 

Energy 
business 

IDR 
1,200,000,000,000  

IDR 
300,000,000,000  

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

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

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

Investment in 
power 
business 

IDR 
1,200,000,000,000 

IDR 
300,000,000,000  

300,000  1,000,000 70.00% 
(ถือโดย PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

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

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

26 PT. Gas Emas Fuel Distributor 
for Mining 
business 

IDR   
38,900,000,000 

IDR   
16,532,500,000 

1,700,000 9,725 75.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk, 
through PT 

ITM 
Indonesia) 

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

27 PT. Tepian 
Indah Sukses 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
3,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

1,000 1,000,000 70.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

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

28 PT. Nusa 
Persada 
Resources 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
10,000,000,000 

IDR    
3,700,000,000 

37,000 100,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.01% 
ถือโดย PT. ITM 

Batubara 
Utama) 

 

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

Coal Trading IDR   
1,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

1,000 1,000,000 99.90% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

0.10% 
ถือโดย PT. ITM 

Batubara 
Utama) 

 

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

 

       ประเทศออสเตรเลยี 
 

30 Banpu Australia 
Co. Pty Ltd 

Investment in 
coal mining  
in Australia 

AUD 
2,428,021,000  

AUD 
2,428,021,000  

2,428,021,000  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Singapore 
Pte., Ltd.) 

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

31 Centennial Coal 
Co., Ltd. 

Coal Mining 
and Marketing 

AUD 
2,449,783,562 

AUD 
2,449,783,562 

395,126,381 $6.20 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty., Ltd.) 

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

32 Centennial 
Northern Coal 
Services Pty Ltd. 

Employer 
Company for 
Newstan 
Washery 

AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

33 Berrima Coal   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

34 Centennial Airly   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

35 Centennial 
Angus Place Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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36 Centennial Coal 
Infrastructure   
Pty Ltd. 

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

37 Centennial Coal 
Servies and 
Marketing Pty Ltd. 

Coal Marketing AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

38 Centennial 
Northern Mining 
Services Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1  

AUD 
1  

                      
1  

1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

39 Centennial 
Inglenook Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

40 Centennial 
Mandalong Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

41 Centennial 
Mannering Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

42 Centennial 
Munmorah Pty 
Ltd. 

Coal Mining  
 (now Dormant) 

AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

43 Centennial 
Myuna Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

 

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

44 Centennial 
Newstan Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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45 Charbon Coal   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

46 Centennial 
Clarence Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
8,800,000  

AUD 
8,800,000  

 8,800,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

47 Centennial 
Fassifern  Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

                      
2  

1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

48 Powercoal Pty 
Ltd. 

Dormant 
Holding 
company 

AUD 
4,590,001  

AUD 
4,590,001  

 4,590,001  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Fassifern Pty 

Ltd.) 

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

49 Powercoal 
Superannuation   
Pty Ltd. 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

50 Coalex Pty Ltd. Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
7,500,000  

AUD 
7,500,000  

 750,000  10 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

51 Clarence Coal 
Investments   
Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
19,500,002  

AUD 
19,500,002  

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

1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

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

52 Clarence 
Colliery  Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
10,000  

AUD 
10,000  

 10,000  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

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

53 Clarence Coal 
Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

Level 18, BT Tower,   
1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, 
Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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54 Collieries 
Superannuation   
Pty Ltd. 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

55 Elcom Collieries   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1,500,000  

AUD 
1,500,000  

750,000  2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

56 Huntley Colliery   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
354,000  

AUD 
354,000  

177,000  2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

57 Mandalong 
Pastoral 
Management   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
2,736,028  

AUD 
2,736,028  

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

2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

58 Powercoal 
Employees 
Entitlements 
Company Pty 
Ltd. 

Employee Trust 
Company               
Ex Powercoal 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

59 
 

Hartley Valley 
Coal Co  Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

60 Ivanhoe Coal   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

61 Centennial 
Drilling Services 
Pty Ltd. 

Drilling 
Services 

AUD 
1,250,000  

AUD 
1,250,000  

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

1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

62 Centennial 
Springvale 
Holdings  Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

Coal Mining AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

 

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

64 Springvale Coal  
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2,000,000  

AUD 
2,000,000  

2,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

 

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

65 Boulder Mining 
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1,000  

AUD 
1,000  

1,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

 

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

66 AFE Investments 
Pty Limited 

Mining 
Investment 

AUD 
2  

AUD 
2  

  2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 

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

67 Banpu Australia 
Resources Pty 
Ltd. 

Investment in 
coal mining 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 
 

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

68 
         
  

Hunnu Coal Pty 
Ltd. 

Coal mining 
and trading 

AUD 
277,431,739 
 

AUD 
277,431,739 
 

395,725,717 ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุ้นต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore)  

Pte. Ltd.) 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        

  
  

69 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 



 

หน้า 149 

   
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

70 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

USD  
30,516,000 

USD  
30,516,000 

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 
 

71 Banpu 
Investment 
(China)   Co., Ltd. 

Investment in 
power 
business 

USD  
30,000,000 

USD  
30,000,000 

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 
 

72 Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

USD  
78,082,200 

USD  
78,082,200 

NA NA 87.92% 
(ถือโดย Pan-

Western 
Energy 

Corporation 
LLC) 
12.08% 

(ถือโดย Banpu 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

West of Gujiaying 
Villiage, Bensi Road, 
Luannan County, 
Tangshan City 
063500, Hebei 
Province, P.R.China 
Tel : (86315) 4168274 
 

73 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

CNY  
261,800,000 

CNY  
261,800,000 

NA NA 70.00% 
(ถือโดย 

Zouping Peak 
Pte. Ltd.) 

 

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

74 BPP Renewable 
Invesment 
(China) Co., Ltd 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

USD  
76,950,000 

USD  
76,950,000 

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 

75 Anqui Huineng 
New Energy 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
66,000,000 

CNY  
66,000,000 

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

Ltd.) 

No.19 Dafugou, 
Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (86531) 
86025858 
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76 Weifang Tian’en 
Jinshan 
Comprehensive 
Energy Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
83,000,000 

CNY  
83,000,000 

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

Ltd.) 

Unit 205, No.16 
Shengli Street, 
Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province,  
P.R.China 
Tel : (86531) 
86025858 

 77 Dongping 
Haoyuan Solar 
Power 
Generation Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
69,000,000 

CNY  
69,000,000 

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

Ltd.) 

East side of Xishan 
road North, Dongping 
County, Taian City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (86538) 2092568 

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

Solar power 
generation 

CNY  
62,000,000 

CNY  
62,000,000 

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

Ltd.) 

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

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

Solar power 
generation 

USD  
35,000,000 

CNY  
150,735,586 

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

Ltd.) 

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

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

Power Trading CNY  
20,000,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

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

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

Power Trading CNY  
20,000,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

North of Beiguan 
Village, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China 
Tel : (86311) 
85176918 
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82 Feicheng Xingyu 
Solar Power PV 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
35,000,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

Huangtuling Village, 
Anzhan Town, 
Feicheng County, 
Tai’an City, Shandong 
Province 
Tel : (0531) 86025858 
 

  
ประเทศมองโกเลีย 
  

          
  

  

83 Hunnu Altai LLC Foreign trade, 
investment in 
coal mining 

MNT 
93,712,528,534.47 

MNT 
93,712,528,534.47 

676,673 138,490 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Investment 
Pte. Ltd.) 

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

84 Hunnu Gobi 
Altai LLC 

Foreign trade, 
minerals 
exploration, 
mining 

MNT  
155,000,000 
 
 

MNT  
155,000,000 
 
 

155,000  1,000 80.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Altai LLC) 

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

85 Hunnu Altai 
Minerals LLC 

Foreign trade, 
minerals 
mining 

MNT 
17,242,032,000 

MNT 
17,242,032,000 

17,242,032 1,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Altai LLC) 

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

86 Hunnu 
Resources LLC 

Foreign trade, 
investment in 
coal mining 

MNT 
346,091,220,996.57 

MNT 
346,091,220,996.57 

215,690,564 1,604.57 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd) 

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

Foreign trade MNT   
2,922,830,982.83 

MNT   
2,922,830,982.83 

292,283 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 
 

88 Golden Gobi 
Mining LLC 

Foreign Trade , 
Mineral 
exploration 

MNT 
17,080,558,666.51 

MNT 
17,080,558,666.5
1 

1,708,055 10,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

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

89 Great East 
Minerals LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT  
2,851,018,000  

MNT  
2,851,018,000 

285,101 10,000 99.99% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

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

90 Bilegt Khairkhan 
Uul LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT 
29,251,438,355 

MNT 
29,251,438,355 

2,925,144 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 
 

91 Hunnu Power 
LLC 

Foreign Trade  MNT  
40,702,000 

MNT  
40,702,000 

4,070 10,000  100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

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

Foreign trade, 
minerals 
mining, 
tourism, 
construction 
material sale 

MNT  
179,445,428,000 

MNT  
179,445,428,000 

179,445,428 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 

   

ประเทศสิงคโปร์ 
  

          
  

  

93 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

Investment in  
coal mining 

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

17,670,002 
 
 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

หุ้นสามญั 
50.00% 

(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั)  
หุ้นบริุมสิทธิ 

50.00% 
(ถือโดย Banpu 

Coal 
Investment 
Company 
Limited) 

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

94 BMS Coal Sales  
Pte. Ltd. 

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending 

NA USD  
5,000,000  

5,000,000  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

95 Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd. 

Investment in 
coal business 

NA SGD  
1,500,000 
USD 
2,636,094,931.94 

1,500,000 
 

2,608,711,709 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Asian 

American 
Coal, Inc.) 

 

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

96 Hunnu 
Investments Pte. 
Ltd. 
 

Investment in 
coal business 

NA SGD   
100 
USD  
34,938,188.82 

100 
34,938,188 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd) 

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

97 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment in 
power business 

NA USD  
90,177,391 

83,132,663 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
International 

Limited) 

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 
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98 
 
 
 

Zouping Peak 
Pte. Ltd. 
 
 
 

Investment in 
power 
business 

NA SGD 
2  

2  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

99 Banpu 
Renewable 
Singapore Pte. 
Ltd. 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA JPY 
5,800,442,364 
USD  
55,987,676.69 

5,800,442,36
4 
 
55,987,675 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั) 

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

100 BRE Singapore 
Pte. Ltd. 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD  
696,001 

696,001 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั) 

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

  

สาธารณรัฐมอริเชียส 
  

          
  

  

101 Banpu Coal 
Investment 
Company 
Limited 

Investment in 
coal mining 

USD 
11,050,500  

USD 
11,050,500  

11,050,500  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูมินเนอรัล 

จ ากดั) 

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

102 BP Overseas 
Development 
Company 
Limited 
 

Investment in 
coal mining 

USD 
515,533,002 

USD 
515,533,002 

515,533,002 1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ู จ ากดั 
(มหาชน)) 

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

103 
 

BPIN Investment 
Company 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy 

USD  
91,660,100 

USD  
91,660,100 

91,660,100 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูอินฟิ
เนอร์จี จ ากดั) 

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

104 
 
 
 

Banpu Power 
International 
Limited 

Investment in 
power 
business 

USD 
63,050,000  

USD 
63,050,000  

63,050,000  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

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

  

บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ 
  

          
  

  

105 
 

Asian American 
Coal, Inc.  

Investment in 
coal mining 

USD 
50,000,000  

USD 
40,917,026  

40,917,026  1 100.00% 
(ถือโดย BP 
Overseas 

Development 
Company 
Limited) 

Geneva Place, 2nd 
Floor, #333 Waterfront 
Drive, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands 
Tel : 284 494 4388 
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106 AACI SAADEC 
(BVI) Holdings 
Limited 

Investment in 
coal mining 

USD 
50,000  

USD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย Asian 

American 
Coal, Inc.) 

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

   

เคย์แมนไอส์แลนด์ 
  

          
  

  

107 Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

Investment in 
power 
bussiness 

USD 
100,000  

USD 
100,000  

10,000,000 0.01 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

  
ประเทศญ่ีปุ่น 

            
  

  

108 Banpu Energy 
Services Japan 
Co., Ltd. 

Cosultancy 
services to the 
operator of 
power generation 
in Japan 

JPY 
50,000,100 

JPY 
50,000,100 

500,001 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

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

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

109 BPPR Japan 
Co., Ltd. 

Cosultancy 
services to the 
operator of 
power generation 
in Japan 

JYP 
100,000 

JYP 
100,000 

1,000 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บี
พีพีอาร์ จ ากดั) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

110 Aizu Land Solar 
G.K. 

Land owner of 
Solar project 
 

JYP 
100,000 

JYP 
100,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Aura 

Land 
Development 

Pte., Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

111 Banpu Power 
Trading G.K. 

Energy Trading JYP 
30,000,000 

JYP 
30,0100,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

 สหรัฐอเมริกา 
      

112 Banpu North 
America 
Corporation  
 

Investment in oil 
and gas 
business  
 

USD 
40,000,100 

USD 
40,000,100 

40,000,100 1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บี
โอจี จ ากดั) 

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



 

หน้า 156 

   
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

 ฮ่องกง        

113 Akira Energy 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy business 

HKD  
7,000,000 

HKD  
7,000,000 

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

จ ากดั) 
 

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

114 Akira Energy 
(South) Limited 
 
 
 

Investment in 
renewable 
energy business 

HKD  
500 

HKD  
500 

500 1 100.00% 
(ถือโดย Akira 

Energy 
Limited) 

 

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

  

ประเทศเวียดนาม 
 

      

115 BPP Vinh Chau 
Wind Power 
Limited Liability 
Company 
 
 

Wind Power 
Production, 
Power 
transmission and 
distribution 

VND  
11,638,000,000 

VND  
11,638,000,000 

11,638,000,000 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BRE 

Singapore Pte. 
Ltd.) 

 

22 Bui Thi Xuan 
Street, Quarter 1, 
Ward 2, Soc Trang 
City, Soc Trang 
Province, Vietnam 
Tel : 849 0988 5015 
 

 
บริษัทร่วม 

       

  

ประเทศออสเตรเลีย 
  

           

116 Port Kembla 
Coal Terminal 
Limited 
 

Ship loading 
Coal Port  

AUD 
600,000  

AUD 
600,000  

600,000  1 16.66% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

 
การร่วมค้า 

        

  

ประเทศอินโดนีเซีย 
 

      

117 PT Nusantara 
Timur Unggul 

Fuel Distributor IDR 
1,000,000,000  

IDR 
600,000,000 

600 1,000,000 33.34% 
(ถือโดย PT. 

ITM Indonesia) 

Gedung Graha 
Indramas 4th Fl., Jalan 
AIP II K.S. Tubun Raya 
No. 77, Palmerah, 
West Jakarta 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
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Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
 

  

ประเทศออสเตรเลีย 
  

              

118 Springvale Coal 
Sales Pty 
Limited 

Coal Marketing AUD 
2  

AUD 
2 

2 1 50.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

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

  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

          
 

    

119 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 
 

120 Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd 
 

Investment in 
coal mining 

CNY  
783,330,000  

CNY  
783,330,000  

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

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

121 Shanxi Lu 
Guang Power 
Co., Ltd. 
 

Power 
generating and 
sales 

CNY  
1,500,000,000 

CNY  
975,000,000 

NA NA 30.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

  
ประเทศญ่ีปุ่น 
  

      
  

  

122 Hokkaido Solar 
Estate 
 
 
 
 

Land owner of 
solar project 

JYP 
10,000,000 

JYP 
10,000,000 

NA ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุ้นต่อหน่วย* 

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

1-1-7 Moto-akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, 
Japan 
Tel : 81 3 3560 1115 
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123 Digital Energy 
Solutions 
Corporation 

Electricity sales 
and 
management 

JYP 
50,000,000 

JYP 
50,000,000 

5,000 ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุ้นต่อหน่วย* 

35.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 
 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 
 

  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  

      
  

  

124 Hongsa Power 
Company 
Limited 

Power 
generating  
and sales 
 

USD 
927,000,000 

USD 
927,000,000 

92,700,000 10 40.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน)) 

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

125 Phu Fai Mining 
Company 
Limited 

Mining 
concession 

USD 
50,000 

USD 
50,000 

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

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

  
ประเทศสิงคโปร์ 
  

      

126 Aura Land 
Development 
Pte. Ltd. 

Investment in 
property for 
solar energy 
business 

NA USD 
3,840,989.20 

3,840,988 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

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

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

127 Aizu Energy Pte. 
Ltd. 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

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

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

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั) 

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

128 Sunseap Group 
Pte. Ltd. 
 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 
 

NA SGD 
6,322,808.83 
SGD 
173,031,195.57 

995,725 
1,438,283 

ไมม่ีการก าหนด 
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

38.46% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

2 Boon Leat Terrace, 
#04-03/04 
Harbourside Building 
2, Singapore 119844 
Tel : 65 6816 1000 
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ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

 
ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

129 New Resources 
Technology Pte. 
Ltd. 
(เปลี่ยนช่ือเป็น 
Durapower 
Holdings Pte. 
Ltd. เมื่อวนัท่ี 10 
มกราคม 2562) 
 

Manufacturing 
of Lithium-Ion 
Battery (LiB) for 
EV and Energy 
Storage 
System (ESS) 

NA SGD  
59,737,835.5 

385,699 ไมม่ีการก าหนด 
มลูค่าหุ้นต่อ
หน่วย* 

47.68% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

66 Kallang Pudding 
Road, #05-02 Hor Kew 
Business Centre, 
Singapore 349324 
Tel : 65 6846 0180 
 

  
ประเทศไทย 
  

       

130 บริษัท บีพีพีอาร์ 
จ ากดั 
 

ลงทนุในธุรกิจ
บริการให้
ค าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ
ผลิตไฟฟา้ 

บาท 
740,000 

บาท 
740,000 

7,400 100 75.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูเอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั) 

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

131 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ 

บาท 
12,010,000,000 
 

บาท 
12,010,000,000 
 

120,100,000 
 

100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บ้านป ูโคล 

เพาเวอร์ จ ากดั) 

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

132 บริษัท เออร์เบิน 
โมบิลิตี ้เทค จ ากดั 

ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟา้ 

บาท  
1,290,320 

บาท  
1,290,320 

129,032 10 หุ้นบริุมสิทธิ 
22.50% 

(ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูอินฟิ
เนอร์จี จ ากดั) 

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

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

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

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

 
 
7) สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่เป็นประจ า ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศ

ประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนที่ 2 

 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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 7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1)  ทนุจดทะเบียน 

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

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

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

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยได้ออก NVDR  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างองิจ านวน 419,475,220 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
8.13  ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ณ วนัดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่น าไปอ้างองิ
ทกุประการ แตไ่มส่ามารถใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แตท่ัง้นี ้
ในทางปฏิบตัิ บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากดั จะเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสยีงลงคะแนนตามดลุยพินจิอิสระของ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั มใิชอ่อกเสยีงตามค าสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

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

 
 

ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาตมิีประมาณร้อยละ 12.21  ของทนุช าระแล้ว 

 
 
  

http://www.set.or.th/nvdr
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7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
 (ก)  ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  มีดงันี ้
 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1.   กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ     508,124,063 9.84 

      บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั  288,309,528 5.59 

      บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั 99,410,300 1.93 

      บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 35,611,300 0.69 

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

      บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั 15,744,500 0.31 

      บริษัท ทนุมิตรสยาม จ ากดั 14,916,382 0.29 

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

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

      บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั 12,283,000 0.24 

      บริษัท น า้ตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จ ากดั 9,606,042 0.19 
2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 419,475,220 8.13 
3.    South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 138,949,697 2.69 
4.    ส านกังานประกนัสงัคม 116,744,400 2.26 
5.    State Street Europe Limited 88,108,335 1.71 
6.    UBS AG Singapore Branch 75,270,000 1.46 
7.    กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 53,593,100 1.04 
8.    The Bank of New York (Nominees) Limited 42,963,191 0.83 
9.    บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 40,894,732 0.79 
10.  กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 27,671,100 0.54 

รวม 2,044,071,764 39.62 

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

ช าระแล้ว 
 
- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั มผีู้ ถือหุ้นประกอบด้วยดงันี ้

1. กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 80.01 ของทนุช าระแล้ว 
2. บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 15.23 ของทนุช าระแล้ว 
3. กลุม่ครอบครัวกาญจนก าเนิด ถือหุ้นอยูร้่อยละ 3.82 ของทนุช าระแล้ว 
4. กลุม่ครอบครัวพทุธพงษ์ศิริพร ถือหุ้นอยูร้่อยละ 0.94 ของทนุช าระแล้ว 
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- บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยดงันี ้
1. กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 87.00 ของทนุช าระแล้ว 
2. กลุม่ครอบครัวกาญจนก าเนิด ถือหุ้นอยูร้่อยละ 6.00 ของทนุช าระแล้ว 
3. กลุม่ครอบครัวพทุธพงษ์ศิริพร ถือหุ้นอยูร้่อยละ 2.00 ของทนุช าระแล้ว 
4. กลุม่ครอบครัวลทัธะพานิชย์ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 2.00 ของทนุช าระแล้ว 
5. กลุม่ครอบครัวเจนลาภวฒันกลุ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 1.50 ของทนุช าระแล้ว 
6. กลุม่ครอบครัวประดิษฐ์แทน่ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 1.50 ของทนุช าระแล้ว 

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

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

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

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

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

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

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

ครัง้ที่ 1/2554 
ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 4 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2555 

ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2555 

ชดุที่ 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  4,000 
ล้านบาท 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จ านวนหุ้นกู้  4,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 

4,000 
ล้านบาท 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

2,850 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.30% ในปีที่ 1-4 
4.40% ในปีที่ 5 

5.40% ในปีที่ 6-10 

5.08% 5.19% 4.83% 5.04% 

อายหุุ้นกู้  10 ปี 12 ปี 15 ปี 7 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุ้นกู้  1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 24 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2565 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

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

การช าระต้นเงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

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

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

A+ 
 บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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รายละเอียดหุ้นกู้ หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2556 

 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  150  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

5,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จ านวนหุ้นกู้  15,000 หน่วย 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 5,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 

150 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

5,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.09% 4.75% 5.05% 4.36% 4.80% 
อายหุุ้นกู้  10 ปี 7 ปี 12 ปี 6 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุ้นกู้  4 เมษายน 2556 10 กรกฏาคม 2556 10 กรกฏาคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 4 กรกฎาคม 2557 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 4 เมษายน 2566 10 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2568 4 กรกฎาคม 2563 4 กรกฎาคม 2567 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

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

การช าระต้นเงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

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

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

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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รายละเอียดหุ้นกู้ หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2560 

 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ที่ 1/2561 

 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู
มลูคา่รวมของหุ้นกู้  1,000 

ล้านบาท 
1,750 
ล้านบาท 

1,250 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

50  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่
หลกัประกนั  

ระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

ระบชุื่อผู้ ถือ ไมด้่อย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ระบชุื่อผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จ านวนหุ้นกู้  1,000,000 หน่วย 1,750,000 หน่วย 1,250,000 หน่วย 10,000,000 หน่วย 5,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรัฐ 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 

1,000 
ล้านบาท 

1,750 
ล้านบาท 

1,250 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

50 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 3.85% 4.00% 4.10% 4.17% 5.25% 
อายหุุ้นกู้  7 ปี 10 ปี 12 ปี 10 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุ้นกู้  12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 21 เมษายน 2560 8 สิงหาคม 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2568 12 พฤศจิกายน 2570 21 เมษายน 2570 8 สิงหาคม 2571 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

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

การช าระต้นเงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

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

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

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

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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1.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

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

 

ปี 
เงินปันผล
ประจ าปี 

(บาทตอ่หุ้น) 

ก าไร (ขาดทนุ) 
สทุธิ 

 (ล้านบาท) 

เงินปันผล 
คร่ึงปีแรก 
(ล้านบาท) 

เงินปันผล 
คร่ึงปีหลงั 
(ล้านบาท) 

เงินปันผล
ประจ าปี 
(ล้านบาท) 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผล 

ตอ่ก าไรสทุธิ (%) 

2557 1.20 2,695.53 1,291.94 1,807.32 3,098.25 115% 

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

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

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

2561 0.70 6,693.73 1,806.67 1,806.67 3,613.34 54% 

  
        หมายเหต:ุ  
 *  เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 

ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561  ซึง่ได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้ว อตัราหุ้นละ 0.35 บาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.35 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการ
ด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากก าไร
ท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดติภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

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

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

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

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

 

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

  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูล

ให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดีและค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทัง้ในปัจจบุนั
และในระยะยาว รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ฉบบัประมวล 

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

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

 

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

ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทท่ีมกีารปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนว
ปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 1. แนวปฏิบตัินีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบตับิริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 
ปรับปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2.  ให้ใช้แนวปฏิบตัินีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไปโดยให้ยกเลกิแนวปฏิบตัิ พ.ศ. 2552 
ปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2554  ปรับปรุงครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครัง้ที่ 3 พ.ศ.2557 และปรับปรุงครัง้ที่ 4 
พ.ศ. 2560 

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

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

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

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

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

พฤศจิกายน 2559 แตใ่ห้กรรมการอิสระถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
ข้อ 4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  

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

หรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมอีิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินจิอยา่งเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดและต้องไมต่ า่กวา่ 3 คน 

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

คนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นอีกไมไ่ด้ 
4.10. เลขานกุารบริษัท ควรเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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ข้อ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดเกณฑ์คณุสมบตัิของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยก าหนด
คณุสมบตัิที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ 
5.1. คณุสมบตัิทัว่ไป 

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

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

5.2. ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ด้านบญัชี 
และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ 

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

ข้อ 6. วาระการด ารงต าแหนง่ และการพ้นจากต าแหนง่ 
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมวีาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง (เร่ิมใช้ 19 ธนัวาคม 2557) 
6.3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

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

หลงัจากทีก่รรมการบริษัทผู้นัน้มอีายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 
6.6. นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากต าแหนง่โดยยื่นใบลาออกตอ่บริษัท และการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึ

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

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

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

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

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

บาท 
7.5. การซือ้และจ าหนา่ยสนิทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุท่ีไมข่ดักบัเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีม่ีมลูคา่
เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7.6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆที่มีผลกระทบที่ส าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้นิ ยทุธศาสตร์
การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ     และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

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

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

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

เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน   
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7.16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสตูรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนกังาน 

7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

7.18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่ รวมถงึการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 

7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการยอ่ย 
7.20. การจดัให้มแีละก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่เสริมการมี

จิตส านกึในจริยธรรมและคณุธรรม การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ือจริยธรรม และนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

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

ภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี ้
- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีได้แก่รายงานผลการด าเนินงานและงบ

การเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทไมน้่อยกวา่ 30 วนั

ก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จ าหนา่ย

ไป ซึง่สนิทรัพย์รายการท่ีเก่ียวโยงกนัการร่วม/ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุการออก

หลกัทรัพย์ใหม ่การซือ้หุ้นคืน การจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่ราคา

หุ้น ฯลฯ กรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้แตไ่ด้รับทราบข้อมลูจนถึง

วนัท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

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

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

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

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

8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ
ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน  ถ้าไมม่ีรองประธาน หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ 
ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

8.7. การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
8.8. ในการเลอืกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ

ของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการ
บริษัทท่ีเหลอือยู ่

8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ให้มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหมรั่บทราบความคาดหวงัที่
บริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท
ฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน และการบริหารความเสีย่ง รวมถงึการเยี่ยมชมหนว่ย
ปฏิบตัิการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจ่ะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบักรรมการทกุคนทัง้ในด้านการก ากบั
ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการ
สมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และสถาบนัท่ี
มีช่ือเสยีงอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่าย
บริหารเพื่อถา่ยทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และจดั
ให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสมัมนาเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังาน ได้มีโอกาสแบง่ปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้กบักรรมการด้วย นอกจากนัน้ได้จดัให้กรรมการตดิตามความคืบหน้าของโครงการท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
และเยี่ยมเยยีนผู้ปฏิบตัิงานในท้องที่หา่งไกลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจเป็นระยะ ในปี 2561 กรรมการท่ีเข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
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     รายช่ือกรรมการ 
รายช่ือหลักสูตรอบรม/

สัมมนา 
สถาบัน วันที่อบรม/สัมมนา 

นายตีรณ  พงศ์มฆพัฒน์ 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน) 

- สมัมนา “SME and 
Consumer Financial   

  Solutions Conference” 
 
- Board that Make a 

Difference #BMD 8/2018 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

19 - 20 มีนาคม 2561 
 
 
 
19 - 20 พฤศจิกายน 2561 
 

นายระว ิ คอศริิ 
(ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา) 

- Board Matters Forum “Top 
Priority in Digitalization: 
the Next Move” 

 
- สมัมนาเศรษฐกิจประจ าปี 

2561 สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ “ยคุปฏิวติข้อ
มลูใครได้ใครเสีย” 

 

Ernst & Young (EY 
Thailand) 
 
 
สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ 
 

24 เมษายน 2561 
 
 
 
22 พฤศจิกายน 2561 
 
 

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 
(กรรมการตรวจสอบ) 

- สมัมนา “SME and 
Consumer Financial   

  Solutions Conference” 
 
- Board that Make a 

Difference #BMD 8/2018 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

19 - 20 มีนาคม 2561 
 
 
 
19 - 20 พฤศจิกายน 2561 
 

นายองอาจ  เอือ้อภญิญกุล 
(กรรมการ) 

- หลกัสตูร ABC สถาบนั
พฒันาความคดิสร้างสรรค์
เชิงธุรกิจ รุ่นท่ี 8/2018 

 

มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 
 

สิงหาคม - พฤศจิกายน 
2561 

 

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร

เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคดิเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการใน
เร่ืองที่สนใจอยา่งอิสระ   โดยมีเลขานกุารบริษัทท ารายงานสรุปให้กรรมการทกุคนได้ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารท า Board Retreat อยา่งตอ่เนื่องทกุปี เพื่อให้กรรมการทกุคนมีโอกาส
น าเสนอประเด็นตา่งๆ ที่นา่สนใจนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  รวมถงึประโยชน์
ส าหรับการวางแนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและแผนสบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
ด้วย 
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คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
และเร่ิมให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป โดยมอบ
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการยอ่ยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง  โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ก าหนดแบบการประเมนิที่มีมาตรฐานเดียวกนั  เน้นรายละเอียดตาม
บทบาทและหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรของกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะ  คณะกรรมการยอ่ยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่น
หนึง่ในการรายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยมกีารใช้แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะตัง้แตปี่ 2555 

 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทมีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

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

12 0 12/12 

2. นายรัตน์ พานชิพนัธ์ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

12 0 12/12 

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

12 0 12/12 

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

12 0 12/12 

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

11 0 11/12 

6. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

10 0 10/12 

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

12 0 12/12 

8. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

12 0 12/12 

9. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

11 0 11/12 

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

9 0 9/12 

11. นางสมฤดี ชยัมงคล  กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

12 0 12/12 

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

12 0 12/12 
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8.2   ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบด้วย 

1. นางสมฤด ี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสมศกัดิ ์ สทิธินามสวุรรณ* ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร – สายธุรกิจถ่านหิน 

4. นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร – สายธุรกิจไฟฟา้ 

5. นายอคัรพงษ์       ไทยานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 

6. นายเวโรจน์  ลิม้จรูญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนษุย์ 

7. นางอดุมลกัษณ์   โอฬาร ผู้อ านวยการอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 

8. นางสาวอริศรา  สกลุการะเวก ผู้อ านวยการอาวโุส – การเงิน 

9. นายจิรเมธ อชัชะ ผู้อ านวยการอาวโุส – บริหารและพฒันาองค์กร 

 หมายเหต:ุ  
- *ผู้บริหาร 4 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ผู้บริหารทีร่องลงมาจากประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  

- นายสมศกัด์ิ สิทธินามสวุรรณ ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบติัการ-สายธุรกิจถ่านหิน มีผลวนัที ่1 มกราคม 

2562 

- ข้อมูลและประวติัของผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1 

 

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

ของพนกังาน 
7. พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าสญัญาซือ้ สญัญาเชา่ หรือสญัญาบริการ ดงันี ้

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

ความจ า ฯลฯ ซึง่มีระยะเวลา ไมเ่กิน 5 ปี และ/หรือ มีมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
7.6. การอนมุตัิท าสญัญาซือ้ขายถา่นหินระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กินกวา่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 

8. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภททีด่ินและสว่นปรับปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิได้ไมเ่กิน 300 ล้าน
บาท  
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9. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
10. การกู้ยมืเงินสทุธิที่เกินยอดสงูสดุที่ก าหนดไว้ในงบประมาณหรือทีป่ระมาณการประจ าปีไว้ อนมุตัิได้ไมเ่กิน 

1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี 
11. การจดัซือ้ที่ดินหรือทรัพย์สนิเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มมีลูคา่ของทรัพย์สนิไมเ่กิน 300 ล้านบาทและไมไ่ด้ตัง้

งบประมาณไว้ 
12. ก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ระดบัผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
 

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

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นายวิรัช วฒุธินาเศรษฐ์ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มอี านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล เพื่อรับผิดชอบการจดัประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมตดิงักลา่ว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 

นายวิรัช วฒุธินาเศรษฐ์ ส าเร็จปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปริญญาโท Master of Arts in Economics, State University of New York, Albany, USA ปริญญาโท Master of 
Science in Finance, Bentley College, USA และปริญญาโท Master in Business Administration, Clark University, USA  
โดยท าหน้าทีเ่ลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถงึปัจจบุนั 

หมายเหต ุ:  1. นายวิรชั วฒิุธนาเศรษฐ์ มีก าหนดเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรเลขานกุารบริษัท ทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

 2. ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

 คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจ าเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะครัง้ สว่นบ าเหน็จกรรมการประจ าปีจะเช่ือมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น และการจา่ย
คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2561 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ โดยมีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการแต่ละ
คณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ   ซึง่คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 อตัราเพิ่มขึน้จากปี 2560 
ร้อยละ 50 มีผลตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2561 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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 รายละเอียด ประธาน รองประธาน กรรมการ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    

 1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 78,000 69,000 60,000 

 1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครัง้   
เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชมุ(บาท/ครัง้) 

39,000 34,500 30,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้า
ร่วมประชมุ (บาท/ครัง้) 

46,800 - 36,000 

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

39,000 - 30,000 
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1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ก) คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 46,586,700.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

 

เบีย้ประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

บ าเหน็จกรรมการ 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ประธานกรรมการบริษัท 

1,287,000.00 - - - 3,445,783.13 4,732,783.13 

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

1,138,500.00 324,000.00 - 312,000.00 3,048,192.77 4,822,692.77 

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

990,000.00 421,200.00 - 240,000.00 2,650,602.41 4,301,802.41 

4. Mr.Sudiarso Prasetio 
กรรมการอิสระ/  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

750,000.00 - 50,000.00 - 2,650,602.41 3,450,602.41 

5. นายสุทศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

990,000.00 324,000.00 - - 2,650,602.41 3,964,602.41 

6. นายระว ิคอศริิ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

990,000.00 - 130,000.00 - 2,650,602.41 3,770,602.41 

7. นายบรรเทงิ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ/ กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

840,000.00 - - 240,000.00 2,650,602.41 3,730,602.41 

8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

910,000.00 - - - 2,650,602.41 3,560,602.41 

9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
      กรรมการ 

810,000.00 - - - 2,650,602.41 3,460,602.41 

10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ   
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

990,000.00 - 100,000.00 - 2,650,602.41 3,740,602.41 

11. นางสมฤดี   ชยัมงคล 
      กรรมการ 

660,000.00 - - - 2,650,602.41 3,310,602.41 

12. นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 
  กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

990,000.00 - 100,000.00 - 2,650,602.41 3,740,602.41 

รวม  46,586,700.00 
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นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยงัได้รับคา่ตอบแทนในสว่นของสวสัดิการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีทา่นละ 50,000 บาท/ปี และคา่ใช้จา่ยในการเข้าสมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 

(ข) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ผู้บริหารได้รับคา่ตอบแทนเป็นราย
เดือนและโบนสั ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดาเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแตล่ะบคุคล 
 
 

หนว่ย : บาท จ านวนราย ปี  2561 จ านวนราย ปี  2560 

เงินเดือนรวม 8 78,992,400.00 8 75,134,070.07 

โบนสัรวม 8 40,274,400.00 8 31,648,022.48 

รวม  119,266,800.00  106,782,092.55 

  หมายเหต:ุ  - ปี 2561 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน์ นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ นายสธีุ สขุเรือน 
นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อชัชะ และนางสาวอริศรา สกลุการะเวก 

 -  ปี 2560 ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  นายสธีุ สขุเรือน 
นายสถิตพงษ์  วฒันานชุิต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร และนายเวโรจน์ ลิม้จรูญ       

 
 

(2) ค่าตอบแทนอื่น  
2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 
 

(หนว่ย: บาท) จ านวนราย ปี 2561 จ านวนราย ปี 2560 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 8 3,406,464.00 8 3,213,836.00 

หมายเหต:ุ  - ปี 2561 : ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน์ นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ นายสธีุ สขุเรือน 
นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อชัชะ และนางสาวอริศรา สกลุการะเวก 

-   ปี 2560 :  ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชยัมงคล  นายสมยศ รุจิรวฒัน์  นายวรวฒิุ ลีนานนท์  นายสธีุ สขุเรือน 
นายสถิตพงษ์  วฒันานชุิต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร และนายเวโรจน์ ลิม้จรูญ       
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คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทัง้
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ทา่นนัน้
ได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนัน้หากกรรมการบริษัท รวมทัง้คูส่มรส   และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ มีการท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนัน้ก็จะรายงานการซือ้
ขายหลกัทรัพย์นัน้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไปทกุครัง้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้

 

ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด) 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 31,146,376 31,146,376 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ           6,488,580           6,488,580 - 

2. นายรัตน์ พานชิพนัธ์  -   -   -   

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -   

3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  -   -   -   

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -   

4. นายระวิ คอศิริ  -   -   -   
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,200,000  1,200,000  - 

5. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 50,188 30,188 20,000 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 10,000  15,000 (5,000)  

6. Mr. Sudiarso Prasetio  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -  
7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 2,660,000 2,660,000  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - -  -  

8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 4,301,200 4,301,200 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 645,200  645,200  - 

9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 11,911,700 9,581,700 2,330,000 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 3,120,000 2,860,000 260,000 

10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 6,075,536  6,075,536  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 238,970  238,970   -  

11. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ 20,000 20,000  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 13,518  13,518  - 
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ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด) 

12. นางสมฤดี ชยัมงคล 5,255,910 5,255,910 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 400,000                  -  400,000  

14. นายสมศกัดิ์ สทิธินามสวุรรณ 65,525 61,525 4,000 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ   - 

15. นายจิรเมธ อชัชะ 90  90   - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 23,097  23,097  - 

16. นายสธีุ สขุเรือน  -   -  -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -  - 

17. นางสาวอริศรา สกลุการะเวก  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -                  -  

18. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 100,000  100,000   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

19. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร              165,000               165,000   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

20. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ  -   -   -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  
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8.5  บุคลากร  
 (1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

พนักงานในประเทศ จ านวนพนักงาน (คน) 
ประเทศไทย 383 
สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 2,904 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 944 
ประเทศออสเตรเลยี 1,670 
ประเทศมองโกเลยี 100 
ประเทศสงิคโปร์ 17 
ประเทศญ่ีปุ่ น 15 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 
ประเทศเวียดนาม 1 

รวม 6,037 
 

 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2561 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลยี ประเทศมองโกเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  
8,549,733,048.55 บาท  

 

หนว่ย : บาท ปี 2561 ปี 2560 

เงินเดือน 7,193,171,666.46 7,081,087,761.43 

โบนสั 1,356,561,382.09 1,511,374,923.52 

รวม 8,549,733,048.55 8,592,462,684.95 

 
2.2 คา่ตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ปี 2561 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลยี ประเทศมองโกเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร์ และประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่
พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้  54,444,703.06 บาท 

 

หนว่ย : บาท ปี 2561 ปี 2560 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 54,444,703.06 61,012,685.76 
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(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี – 
 

(4) การบริหารบคุคลากรของบริษัท   
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารงานด้านบคุลากรของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องเสมอมา  โดยยดึหลกั 3 ประการ คือ
หลกัความเทา่เทียมกนัของพนกังาน (Equal Opportunity) หลกัการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ 
หลกัการบริหารและพฒันาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้น
ความส าคญัในการท างานร่วมกนัของพนกังาน    ภายใต้ความหลากหลาย (Diversity)   ไมว่า่จะเป็นความ
หลากหลายในด้าน    เชือ้ชาติ  ภาษา วฒันธรรม อาย ุและพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน ฯลฯ  ซึง่ความหลากหลายนีก้่อให้เกิดการ
เรียนรู้ พลงัร่วม และนวตักรรม ซึง่สง่ผลดีให้แก่บริษัทฯ 
 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ยดึหลกั 3 ประการ ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์อยา่งตอ่เนื่อง คือหลกัความเทา่เทียมกนัของ
พนกังาน (Equitability) หลกัการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ หลกัการบริหารและพฒันา
สมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)  โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความหลากหลายของพนกังาน 
(Diversity) มาอยา่งยาวนาน ทัง้ด้าน เชือ้ชาติ  ภาษา วฒันธรรม ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และพืน้ท่ี
ปฏิบตัิงานทัง้ 10 ประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ เพื่อเสริมความแขง็แกร่งในการท างานร่วมกนั และขบัเคลือ่น
นวตักรรมของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยนื 

ในปี 2561 ธุรกิจยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากการเสริมความแข็งแกร่งระหวา่งกลุม่บริษัทบ้านปฯู ในการด าเนิน
ธุรกิจต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ การบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงได้ปรับเปลีย่นให้สอดรับกบัวสิยัทศัน์ทางธุรกิจ
ใหม ่ เพื่อเสริมความแขง็แกร่งด้านศกัยภาพของบคุลากร ภายใต้แนวคิด Banpu Working Mobility เปิดโอกาสให้
พนกังานในกลุม่บริษัทบ้านปฯู พฒันาทกัษะการท างานใหม่ๆ  ที่หลากหลาย มีทางเลอืกในการเติบโตที่ตอ่เนื่อง
ชดัเจน อีกทัง้ยงัเพิม่ความคลอ่งตวัในการท างานให้พนกังานพร้อมเปลีย่นแปลงเข้ากบัลกัษณะธุรกิจใหมอ่ยูเ่สมอ 
เช่น  การสนบัสนนุด้านการโอนย้ายข้ามสายงานทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น  ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผา่นมาบริษัท
ฯ ได้บริหารงานทรัพยากรมนษุย์ผา่นกลยทุธ์ส าคญัๆ ดงันี ้ 
 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Global HRIS Project) 

เพื่อตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัทฯ ข้อมลูของพนกังานในทกุๆ ด้านจ าเป็นท่ีจะต้องเก็บรวบรวมใน
มาตรฐานเดียวกนั อยูใ่นฐานข้อมลูที่ง่ายตอ่การน าข้อมลูมาวิเคราะห์และบริหารจดัการ รวมทัง้จะต้องออกแบบ
กระบวนการให้เช่ือมโยงในทกุๆ ระบบ (Single source of information) เพื่อสนบัสนนุการท างานของบคุลากรให้เกิด
ความคลอ่งตวั ทัง้นีใ้นปี 2561 มีการเปิดตวัโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
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มนษุย์อยา่งเป็นทางการกบักลุม่ผู้บริหารและคณะท างานจากทกุประเทศเรียบร้อยแล้ว และคาดวา่จะด าเนินการ
ทดสอบระบบเสร็จสิน้และให้พนกังานใช้ระบบได้ภายในปี 2562 

การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญ (Succession Planning and High Potential Management) 

การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญ (Succession Planning and High Potential Management) เป็นหนึ่งในกล
ยทุธ์ที่สนบัสนนุการเพิ่มศกัยภาพด้านการวางแผนและบริหารก าลงัพลขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การบริหาร และรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
ในปี 2561 คณะกรรมการ Succession Plan ของบริษัทฯ ได้พิจารณาคดัเลือกและติดตามการพัฒนาผู้ สืบทอด
ต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  โดยท างานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ในการน าข้อมูลเชิงลึกทัง้ด้าน
สมรรถนะ (Competency) และด้านคุณลกัษณะ (Personality) ของผู้ สืบทอดต าแหน่ง มาพัฒนาขยายขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบท่ีส าคญัและท้าทายมากขึน้ เพื่อเตรียมความพร้อมด ารงต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคต 
 

การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจ (Effective Organization Structuring) 

เพื่อให้สอดคล้องกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึน้ในปี 2561 บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในหลายหน่วยงาน โดยเน้นให้โครงสร้างมีสายบงัคบั
บัญชาที่สัน้ลง รวมทัง้เพิ่มหน่วยงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานภายใต้แนวคิด  
Transformation และส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Operational Excellence) พร้อมกบั
สนบัสนนุให้มีการประสานงานข้ามหน่วยงานมากขึน้ เช่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีการเพิ่มต าแหน่งงานใหม่
ให้สอดรับกับธุรกิจใหม่ที่ริเร่ิมเข้ามา การปรับโครงสร้างของประเทศออสเตรเลียให้มีกลุ่มงานเฉพาะทางที่ชดัเจน 
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพด้านการผลิต การพฒันาโครงสร้างองค์กรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านแผนกลยุทธ์และการพฒันาธุรกิจใหม่ และการปรับโครงสร้างของประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อให้ตอบ
โจทย์ตามความหลากหลายทางธุรกิจที่ด าเนินงานอยู่ 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร (Banpu Leadership Development Program) 

การพฒันาภาวะผู้น าและศกัยภาพของบคุลากร เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 
เป็นหนึง่ในนโยบายที่ส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ และเป็นสิง่ที่บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื่อง   
ทัง้นีก้ารออกแบบหลักสตูรการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและพนกังานในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกแบบและพฒันา
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา และสถาบนัการพฒันาผู้บริหารชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อให้หลกัสตูรการพฒันา
พนกังานของบริษัทฯ ครอบคลมุถึงพนกังานในทกุระดบั และสอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจมากที่สดุ โดยบริษัทฯ ได้น า 
Learning Application Project (LAP) มาท าโครงการนวตักรรม และสามารถประยกุต์ใช้ในการท างานที่ตอบโจทย์
ธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัเล็งเห็นความส าคญัในการเตรียมความพร้อมด้านทกัษะการท างาน
แบบใหม่ (New Skill Set) ภายใต้แนวคิด Digital Transformation บริษัทฯ จึงจัดตัง้  Digital Academy เพื่อ
ขบัเคลือ่นศกัยภาพของบคุลากรไปสูก่ารเป็นธุรกิจพลงังานครบวงจร 
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรในการขบัเคลือ่นไปสูอ่นาคต ดงัตอ่ไปนี ้
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บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Hearth) 

ปีแหง่การขบัเคลือ่นวฒันธรรมองค์กรใหม ่“บ้านป ูฮาร์ท” ให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ 

 
จากความส าเร็จที่บริษัทฯ ยดึมัน่ “บ้านปสูปิริต” ซึง่เป็นวฒันธรรมขององค์กรที่ผู้บริหารและพนกังานบ้านปฯู ทกุคน
ถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงานต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2547 นบัเป็นเวลากว่า 14 ปี จวบจนกระทัง่บริษัทฯ ปรับเปลี่ยน
วิสยัทศัน์และพนัธกิจทางธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางธุรกิจที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั “บ้านปู
สปิริต” จึงได้รับการถอดรหสั ยกระดบัให้สอดรับกบัวิสยัทศัน์ใหมข่องบริษัทฯ อนัได้แก่ ผู้น าด้านพลงังานแหง่เอเชีย
ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน โดยพัฒนาขึน้เป็น “บ้านปู ฮาร์ท” อันประกอบด้วย 3 

คณุลกัษณะ ได้แก่  
 

• Passionate ใจรัก 
• Innovative สร้างสรรค์  
• Committed มุง่มัน่ยืนหยดั 

 

 
  

 

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตวัวฒันธรรมองค์กรใหม่ คือ “บ้านป ูฮาร์ท” ให้แก่กลุม่บริษัทบ้านปฯู ทัง้ในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนจดักิจกรรมหลากหลายเพื่อสง่เสริมความเข้าใจในวฒันธรรมองค์กรใหมอ่ยา่งแท้จริง  
 
• จดังาน Banpu Young @ Heart โดยมีจุดประสงค์ให้พนกังานมีความเข้าใจในวฒันธรรมองค์กรใหม่ โดย
ในงานมีกิจกรรมที่ใช้นวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาเก่ียวข้องในการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกบั “บ้านป ูฮาร์ท” ที่ประกอบ
ไปด้วย Passionate Innovative และ Committed 
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• การเปิดตวัวฒันธรรมองค์กร “Banpu Hearth” ให้แก่พนกังานท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศมองโกเลีย เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความเข้าใจอยา่งแท้จริงของคา่นิยมร่วมใหมท่ี่ยดึถือและใช้ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
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 การส ารวจความเห็นของพนกังานเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กรและ “Employee Engagement Survey” เป็น
ประจ าทกุปี โดยปี 2561 นบัเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ส ารวจวฒันธรรมองค์กรใหม ่“Banpu Heart” น าร่องในประเทศไทย
เป็นประเทศแรก ทัง้นีผ้ลการส ารวจโดยรวมในปี 2561 นี ้คะแนนอยูใ่นระดบัดี แม้จะเพิ่งเร่ิมสือ่สารวฒันธรรมองค์กร
ใหมไ่ปเพียงไมก่ี่เดือนก่อนหน้าเทา่นัน้ สะท้อนวา่พนกังานบ้านปฯู เปิดรับวฒันธรรมองค์กรใหม ่“บ้านป ูฮาร์ท” และ
พร้อมปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอ่วิสยัทศัน์ใหมข่องบริษัทฯ  
 

นอกจากนีเ้ป็นเวลาหลายปีแล้วที่บ้านปูฯ ได้เน้นย า้ถึงความส าคญัของค่านิยมร่วมในเร่ืองนวตักรรม ผ่านการจดั
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนบัสนุนให้พนกังานมีแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน เพื่อฝึกฝนให้พนกังานมีความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นผู้ ริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ  จึงเป็นที่มาของการจดังาน "Banpu Innovation Convention" ขึน้ทกุปี ซึ่งในปีนี ้
จดัขึน้เป็นปีที่ 6 ที่ส านกังานใหญ่ ประเทศไทย โดยมีการน าเสนอโครงการนวตักรรมดีเดน่จ านวน 11 โครงการที่ได้
ผ่านการคดัเลือกจากประเทศของตนเองในล าดบัแรก โดยเป็นโครงการจากประเทศไทย 2 โครงการ อินโดนีเซีย 4 
โครงการ จีน 4 โครงการ และออสเตรเลยี 1 โครงการ  
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9.   การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
ระดบัมาตัง้แตปี่ 2545 โดยมกีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีเพื่อให้สอดคล้องกบับริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และแนวทางของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเป็นผู้
ทบทวนและพิจารณาในเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิ
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจทีม่ีการปรับปรุงใหมเ่พื่อให้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์    
และให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เปลีย่นแปลงไป    และตอ่มาในปี พ.ศ. 2561     
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระส าคญัของนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือ
จริยธรรมธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ให้บรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

 บริษัทฯ ติดตามและประเมินถงึประสทิธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตัิในองค์กร โดยใช้ Key 
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึง่องค์ประกอบของวฒันธรรม
องค์กรในสว่นของการมุง่มัน่ยืนหยดั (Committed) เป็นตวัชีว้ดั โดยผลการประเมินมีทัง้การจ าแนกตามระดบัพนกังาน
และจ าแนกตามสถานท่ีปฏิบตัิการอยูใ่นเกณฑ์ที่นา่พอใจ 

 
การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัท านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นแนวทางในการด าเนนิการให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยยดึหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 8 หมวด ได้แก ่

หลกัปฏิบตัิที่ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุคา่
ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the 
Board) 

หลกัปฏิบตัิที่ 2 ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบตัิที่ 3    เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
หลกัปฏิบตัิที่ 4   สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงู และการบริหารบคุลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management) 
หลกัปฏิบตัิที่ 5  สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
หลกัปฏิบตัิที่ 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ง และการควบคมุภายในที่เหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 
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หลกัปฏิบตัิที่ 7  รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลู (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

หลกัปฏิบตัิที่ 8  สนบัสนนุการมีสว่นร่วม และการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 

 
 
การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจตามที่ก าหนดไว้  
 ในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ทีมุ่ง่เสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสือ่สารไปยงั
พนกังานทกุระดบัในองค์กรด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีการอบรมหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนหลกัสตูรปฐมนเิทศพนกังานใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง  
2. จดักิจกรรม “CG Light the Way” โดยสือ่สารถึงแนวปฏิบตัิที่ดีด้านบรรษัทภิบาล เพื่อปลกูจิตส านกึให้การ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน ผู้บริหารและกรรมการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานตามจริยธรรมธุรกิจขององค์กร  
3. จดัให้มีการสือ่สารแนวปฏิบตัิที่ดเีก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการเพือ่ให้พนกังานทกุคนได้รับทราบถงึ

มาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯ คาดหวงัและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยสนบัสนนุให้เกิดการ
สือ่สารแบบสองทางระหวา่งบริษัทฯ และพนกังาน เพื่อสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง ซึง่จะน าไปสูก่าร
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่บริษัทคาดหวงั โดยในปีนีไ้ด้ริเร่ิมชอ่งทางการสือ่สารผา่น
แอพพลเิคชัน่ไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพนกังานได้งา่ยและในขณะเดียวกนัก็เปิดเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากพนกังานได้อกีช่องทางหนึง่ด้วย 

4. น าเสนอบทความเก่ียวกบัแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซยีน 
ในคอลมัน์ “CG of the Month” ของ Banpu Insight ซึง่เป็นวารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตร
มาส และเผยแพร่ไปยงัทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ รายละเอียดของบทความที่ได้น าเสนอ มดีงันี ้

o Open Data คืออะไร  
o Banpu CG Communication –CG Light the Way  
o บ้านปฯู กบัการตอ่ต้านคอร์รัปชนั 
o Committed - บ้านปยูดึมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรม 

5. จดังาน “CG Day” ซึง่เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อสง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานในทกุระดบัตระหนกัถึง
ความส าคญัของการมจีริยธรรมในการด าเนินธุรกิจพร้อมกบัการยดึมัน่และยืนหยดัอยูบ่นความถกูต้อง 
โดยในปี 2561 ได้น าเสนอแนวความคิด “CG Light the Way” หนว่ยงานบรรษัทภิบาลร่วมกบั Banpu 
Change Leader (BCL) จดักิจกรรมพิเศษ Familing Your Story ที่เปิดโอกาสให้พนกังานน าเสนอความคิด
และการสร้างสรรค์ทีแ่สดงออกถงึคา่นยิมใหมข่องบ้านปฯู ได้แก ่ ใจรัก สร้างสรรค์ มุง่มัน่ยืนหยดั หรือ 
Banpu Heart มาถา่ยทอดผา่นคลปิวีดิโอ 
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จากความมุ่งม่ันในการก ากับดแูลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดังนี ้

 ด้วยความมุง่มัน่ในการก ากบัดแูลกิจการและการขบัเคลือ่นธุรกิจบนพืน้ฐานของการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งสมดลุ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ 
ในปี 2561  บริษัทฯ ได้รับประกาศนยีบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยการรับรองมวีาระครัง้
ละ 3 ปี ซึง่ในครัง้นีเ้ป็นการตอ่อายกุารรับรองเป็นวาระท่ี 2 ของบริษัทฯ นบัเป็นการแสดงถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ  ใน
การร่วมตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ และยดึมัน่ในนโยบายและการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ นอกจากนัน้ บริษัทฯ  ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่ดชันีความยัง่ยืนของดาว
โจนส ์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ร่วมกบั RobecoSAM ผู้จดัและประเมินมาตรฐานการตรวจวดั
ศกัยภาพความยัง่ยืนของบริษัทฯ ส าหรับตลาดเกิดใหมป่ระจ าปี 2018 ในกลุม่ธุรกิจพลงังาน โดยปีนี ้ นบัเป็นปีที่ 5 ที่
บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกดงักลา่ว อีกทัง้ยงัได้รับคะแนนจากการประเมินสงูสดุในกลุม่พลงังานถา่นหินและพลงังานเพื่อ
การใช้งานอีกด้วย ตอกย า้ความมุง่มัน่ในการก ากบัดแูลกิจการ และการขบัเคลือ่นธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน บน
พืน้ฐานของการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งสมดลุ 

  นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการจดัอนัดบัอยูใ่น
ระดบัดีเลศิ (Excellence CG Scoring) จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนประจ าปี 2561 จดัโดย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลั “SET Sustainability Awards 2018” ประเภท “รางวลั
เกียรตยิศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน” (Sustainability Awards of Honor) จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ซึง่ถือเป็นปีแรกที่มีรางวลัพิเศษมอบให้บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับรางวลับริษัทจดทะเบยีนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยม 
(Best Sustainability Awards) ติดตอ่กนัตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป   

 
การจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 8 หมวด ได้แก ่

หลักปฏิบัตทิี่ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไว้ใน "แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552" โดยได้มีการปรับปรุงในปี 2554 ปี 2555 ปี 2557 และปี 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาล
ดงักลา่วระบถุึงองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิทัว่ไปของกรรมการบริษัท คณุสมบตัิ
กรรมการอิสระ ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีงลงคะแนน  
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 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ยืนขององค์กร ติดตาม และดแูลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้มีการทบทวนวิสยัทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร อย่างน้อยทกุ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ
ตามเปา้หมายหลกัเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามที่วางไว้ 

 ในรอบปี 2561 เพื่อรองรับการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัขององค์กร คณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกนัจดัท าทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ระยะยาวทกุๆ รอบ 5 ปี อยา่งตอ่เนื่องมาเป็น
เวลากว่า 20 ปี คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนิน
ธุรกิจ พฒันา และน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ ทัง้นีไ้ด้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้
อย่างชัดเจน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ก าหนดตารางอ านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) เพื่อกระจาย
อ านาจการบริหารให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาของหนว่ยธุรกิจตา่งๆ ในประเทศไทย และหนว่ยงานในตา่งประเทศ  

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการด าเนินธุรกิจที่เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่ง
เป็นรูปธรรม และการได้มาซึ่งความส าเร็จนัน้ต้องอยู่ภายใต้หลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ทีก่ าหนดเปา้หมายไว้ในวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ รวมถึงอดุมการณ์ 
ค่านิยมหลกัการ และข้อพึงปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความชดัเจน เป็นรูปธรรมและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯ คาดหวงัและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีต้องเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุกลุม่ ได้แก่ พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และสงัคมสว่นรวม 

 บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ 
ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ พนกังานทกุคนต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการประชาสมัพนัธ์ด้วยการท าเอกสาร
เผยแพร่ และจดักิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อให้พนกังานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
รับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรม ทัง้นีผู้้บริหารระดบัสายงานในองค์กรต้องดูแล
รับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และสง่เสริมให้ปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่ง
จริงจงั และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งที่ดี 

 นอกเหนือจากมาตรฐานแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนกังานร่วมกนั
ก าหนดค่านิยมร่วมขององค์กร Banpu  Heart  ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก สร้างสรรค์ มุ่งมัน่ยืนหยดั เพื่อเสริมสร้างคา่นิยม
และวฒันธรรมองค์กรที่ดีร่วมกนั ส าหรับพนกังานทกุระดบัทัง้ในและตา่งประเทศ 

หลักปฏิบัตทิี่ 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

ก าหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกนัเพื่อทบทวนแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจ
ส าหรับปี 2562 – 2563 เพื่อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ มีการประเมินความเสีย่งและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการด าเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ ที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต   
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  การก าหนดแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ใช้แผนการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยเน้นเร่ือง การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั การเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยี และการปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นกรอบในการท าแผนกลยทุธ์ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน
จะถกูบรรจเุป็นวาระประจ าในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน และฝ่ายบริหารทบทวนแผนประจ าปีและแผนกล
ยทุธ์รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในเดือนกรกฎาคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ข้อแนะน า หรือข้อคิดเห็นในกรณีที่
ต้องมกีารปรับปรุงหรือแก้ปัญหา 

 
หลักปฏิบัตทิี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ  โดยปัจจบุนัมีจ านวน
กรรมการ 12 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 7 คน และมี
กรรมการอิสระจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33  

 ในปีที่ผา่นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทัง้
ในด้านสดัสว่นของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระแล้วเห็นวา่สดัสว่นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมี
ความเหมาะสมแล้ว 
 
การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี
บทบาท อ านาจ และหน้าที่ท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี  
 
การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ก าหนดไว้ลว่งหน้าในทกุวนัพฤหสับดี
สดุท้ายของเดือน และมกีารประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นในการประชมุ โดยมีการก าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน 
มีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมเีวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ การจะเพิ่มวาระการประชมุภายหลงัการจดัสง่
เอกสารจะท าได้เฉพาะเร่ืองที่มีเหตผุลความจ าเป็นมากเทา่นัน้ และต้องได้รับการอนมุตัิจากประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งเปิดเผยโดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็น
และข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชมุ ในกรณีที่กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองที่ก าลงัพิจารณาต้องออกจากการ
ประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ  
 ทัง้นีม้ีการบนัทกึการประชมุจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุแล้วจะมี
การลงนามรับรองความถกูต้องของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
เอกสารที่จดัเก็บจะมีทัง้บนัทกึการประชมุซึง่ถกูจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบแฟม้เอกสารท่ีเป็นต้นฉบบั และการสแกนต้นฉบบั
เพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนีย้งัมีการจดัเก็บเป็นแฟม้อิเลก็ทรอนิกส์ 
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ซึง่รวมถึงเอกสารท่ีประกอบวาระการประชมุด้วย บนัทกึการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามารถอ้างองิ
ย้อนหลงัได้อยา่งน้อย 5 ปี และมีระบบการจดัเก็บท่ีปลอดภยัจากการเปลีย่นแปลงเนือ้หาข้อมลู และความเสีย่งจากภัย
พิบตัิตา่งๆ 
 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทยซึง่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็น
ประจ าในการจดัท ารายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย า้ให้ผู้จดัท าใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า 
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ รายงานงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นรายงานท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ และเช่ือถือได้ 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร โดย
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้คณะจ านวน 12 คน 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการยอ่ยชดุเดิมมวีาระการด ารงต าแหนง่
คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 และจะสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 
 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบริหารความเสีย่ง สอบทานการท า
ธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงิน รวมถึงการท า Commodity Hedging สอบทานการปฏิบตัติามข้อก าหนด กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง พิจารณาคดัเลอืก และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหาร
ความเสีย่งที่ส าคญั และพจิารณาแผนงาน ผลการปฏิบตัิงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 10 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้ และ
มีการประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 
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(2) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
3 คน และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตัิหน้าที่หลกั 2 ด้าน คือ  

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ  
พร้อมทัง้ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ 

2. สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสบื
ทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้ บริหารระดับสูงตัง้แต่ระดับ
ผู้อ านวยการสายขึน้ไป และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้วแตก่รณี  

 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของ
คณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทัง้ 3 คณะ ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2555 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้เร่ิมการใช้การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการรายบคุคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี  
2557 เป็นต้นไป 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์
ประชมุทกุครัง้ และมีการประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน  

 

(3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิก
ทัง้หมดเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ  ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

 ในปี 2561 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุ 9 ครัง้ โดยมีกรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุครัง้ 

 

คณะกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ มีจ านวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายรัตน์ พานิชพนัธ์  

2. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  

3. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง   

4. Mr. Sudiarso Prasetio  
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กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคญัในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น จึงควรมี
จ านวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอ านาจการตดัสินใจของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระ และไมอ่ยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้น โดยบริษัทฯ ก าหนดให้ 
“กรรมการอิสระ” มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายก าหนดร้อยละ 1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขอ
อนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้
ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  

2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง 

3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต 

4.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัท
ยอ่ย 

ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ขอ
อนญุาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่
ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกั
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 
2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของผู้ขออนญุาต หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทยอ่ย 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 

 ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 ในกรณีที่บคุคลที่ผู้ขออนญุาตแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการผ่อนผนัข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนญุาตได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักลา่วไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหนงัสือนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ 

 เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกั
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 

หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทได้อยา่งเพยีงพอ บริษัทฯ จึงก าหนดให้การ
ด ารงต าแหนง่ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท เป็นสว่นหนึง่ของคณุสมบตัิทัว่ไปของกรรมการ (แนวปฏิบตัิ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค (5) คณุสมบตัิทัว่ไปของกรรมการ เร่ิมใช้ 19 ธนัวาคม 
2557 เป็นต้นไป)  
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 

 บริษัทฯ ก าหนดเร่ืองการประชมุคณะกรรมการและการออกเสยีงไว้ดงันี ้ “กรรมการบริษัทมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะนบัเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแตล่ะวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชมุไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด” (แนวปฏิบตัิ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท 
ข้อ 8.5 เร่ิมใช้ 19 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป ) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทัง้คณะ คณกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบตัิงานกรรมการรายบคุคล โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี ในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวมมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 
   

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย จัดอยู่ในเกณฑ์ 
คณะกรรมการทัง้คณะ 4.73 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 
กรรมการรายบคุคล 4.75 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  5.0 จากคะแนนเต็ม 5  ดีมาก 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.95 จากคะแนนเตม็ 5  ดีมาก 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  4.80 จากคะแนนเตม็ 5  ดีมาก 
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 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน
ต าแหนง่ที่วา่งลงด้วยเหตอุื่น ขัน้ตอนการด าเนินการประกอบด้วย 

 

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาพรวมให้กบัคณะกรรมการบริษัท  

 

2.  ทบทวนคณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัิเฉพาะ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และก าหนดเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ในการ
สรรหาและคดัเลือกเพื่อให้ตรงกบัสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อลงมติแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

ในการสรรหากรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัททกุคนเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสม และลงประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยท าการเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมภายในเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนด 
รายช่ือที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทัง้หมดจะเข้าสูก่ระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทัง้ด้าน
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัิเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง  และการท างานร่วมกนั
ของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Mix) รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้หมดจะมากกวา่ 2 เทา่ของกรรมการท่ีวา่งลง และ
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ เห็นชอบการแต่งตัง้กรรมการด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่
กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงโดยมีการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ส าหรับการสรรหาคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้จดัให้มีการ
ติดตามความคืบหน้าแผนสบืทอดต าแหนง่ที่ครอบคลมุต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ และ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกคร่ึงปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถ สามารถสบืทอดต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคต 

 
 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ศกัยภาพ มีประสทิธิภาพในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 

นโยบายการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบือ้งต้นการลงทนุโดยคณะกรรมการกลัน่กรองการ

ลงทนุ (Investment Committee) แล้วจึงน าเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้สรุปภาวการณ์ลงทนุเพื่อน าเสนอ
ไปยงัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพฒันาโครงการ การขยายการลงทนุ 
และการอนุมัติงบลงทุน นโยบายที่ส าคญัของบริษัทย่อย ทัง้นีห้ากต้องมีการจัดตัง้บริษัทย่อย หรือยกเลิก



 

หน้า 206 

บริษัทย่อยเพื่อการบริหารจดัการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มี
อ านาจอนมุตัิดงักลา่ว 

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลกัษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  

3. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจที่ส าคญั พร้อมทัง้วิเคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิจ และการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแตล่ะบริษัทยอ่ยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

 

นโยบายการควบคมุภายใน และนโยบายการบริหารงานสว่นกลาง 

  คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท า
หน้าที่อยา่งอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส 

  ส าหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตัง้
ผู้บริหารที่จะไปปฏิบตัิหน้าที่กรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเช่ือมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ 
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับบริษัทนัน้ๆ สถานที่ปฏิบตัิงาน (กรณีที่เป็นกรรมการใน
บริษัทตา่งประเทศ) รวมถึงสขุภาพและความพร้อมของผู้บริหาร ซึง่มีการทบทวนรายช่ือกรรมการในบริษัทยอ่ยอยา่งน้อยปีละ
ครัง้  
 

นโยบายด้านงบประมาณ 
  การท างบประมาณลงทนุและด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับ
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจดัท าและทบทวนงบประมาณฯ ต้องด าเนินการตามกรอบเวลาและจดัสง่ข้อมลูให้
สอดคล้องกบัการด าเเนินการของบริษัทฯ การลงทนุในโครงการที่มีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท และการใช้เงินลงทนุเกินงบ
ลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 10 ต้องขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
บริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเร่ืองความโปร่งใส ความซื่อสตัย์ มีจริยธรรม 

มีประสทิธิภาพในการท างานควบคูก่บัความรับผิดชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีสว่นงาน
ในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ีจะท าให้การด าเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

 บริษัทฯ จดัตัง้หน่วยงาน Corporate Compliance เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินการที่ไม่ถกูต้อง
ตามกฎระเบียบและก ากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุม่บริษัทฯ ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายที่เช่ือมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (Regulatory Compliance 
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Checklist) หน่วยงาน Corporate Compliance เป็นผู้ก ากบัดแูล และท ารายงานทกุคร่ึงปี นอกจากนัน้แต่ละสายงานต้องมี
การทบทวนกฎระเบียบตา่ง ๆ ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
 หน่วยงาน Risk Management ท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และแผนงานประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2561 ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างานและจัดเตรียมแนวทาง
ปอ้งกนัหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย่งดงักลา่วไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปี
ละ 2 ครัง้  

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้แต่ปี 2553 และในปี 2556 ได้
ผา่นการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สง่ผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื่อตอ่อายกุารขึน้ทะเบียนรายช่ือ

บริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ซึง่คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้รับรองให้บริษัทฯ เป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตสมยัที่ 2 เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561  

 
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองการรายงานการมสีว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง คูส่มรส และบตัรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะต่อ
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัททา่นนัน้ได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท 
หลงัจากนัน้หากกรรมการบริษัท คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ บริษัท บ้านปู 
จ ากดั (มหาชน) กรรมการทา่นนัน้ก็จะรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ตอ่ที่ประชมุกรรมการบริษัทครัง้ถดัไปทกุครัง้  
   

หลักปฏิบัตทิี่ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่ง  

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสบืทอดต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคต และมี
การเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดต าแหน่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว  

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรูและมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฎิบตัิในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบตัิ
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หน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ  ให้กับกรรมการทุกคน ทัง้ในแง่การ
ก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฎิบตัิหน้าที่อย่างมี
ประสทิธิภาพของกรรมการ   

 

หลักปฏิบัตทิี่ 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 
Responsible Business) 

บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยัง่ยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 
โดยให้ความส าคญักบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการความเสี่ยงและโอกาส พร้อมทัง้ได้
น าหลกัการในระดบัสากลมาปรับใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาที่ยัง่ยืนครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม  และ
สิง่แวดล้อม เพื่อยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และสร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น ผา่นระบบ
การบริหารจดัการ 2 ระดบั ได้แก่ 

• การผนวกความยัง่ยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมแก่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อด าเนินการ 

• การผนวกความยัง่ยืนเข้ากบัการด าเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration) ภายใต้การก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านความยัง่ยืน รวมถึงการก าหนดและทบทวนนโยบายตา่งๆ ท่ีสง่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 

ในการด าเนินการ บริษัทฯ ได้ก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยนื รวมถึงเปา้หมายการปฏิบตัิงานระยะ
สัน้และระยะยาวเป็นประจ าทุกปี ครอบคลมุตัง้แต่ผู้บริหารจนถึงพนกังานระดบัปฏิบตัิการ อีกทัง้ผนวกความยัง่ยืนเข้ากบั
วฒันธรรมองค์กร (Shared Value) และปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรนีใ้นทุกประเทศที่บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ โดยเปิดเผย
กระบวนการบริหารจดัการและผลการด าเนินงานให้ผู้มีสว่นได้เสยีผา่นทางช่องทางที่เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทฯ ยงัได้ประกาศนโยบายด้านนวตักรรม ตามที่ก าหนดให้นวตักรรมเป็นวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในการขบัเคลือ่น
ธุรกิจทัง้หมดของกลุม่ และเป็นสว่นส าคญัในการสนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจ ซึง่เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั โดยบริษัทฯ 
จดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้ทกุคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี
ขององค์กร ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมโดยเน้นประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝน
วฒันธรรมนวตักรรมในบริษัทฯ สร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่สนบัสนนุกระบวนการสร้างสรรค์และนวตักรรมทัง้หมด 
รวมถึงสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมหรือโครงการท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อพฒันาทกัษะเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์และน านวตักรรม
เข้าสูห่วัข้อการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง เพื่อจดัโครงสร้างและสง่เสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรมและคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคตและพฒันาความคิดผลิตภณัฑ์บริการกระบวนการหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการใน
อนาคตได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของ
ความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลกั มีหลกัปฏิบตัิที่ส าคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ทางการค้า และสงัคม
สว่นรวม โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ท าความ
เข้าใจ และปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
และได้รับการปฏิบตัิด้วยดี  

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
โดยจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหวัข้อ Corporate Governance เร่ืองการรับข้อร้องเรียน โดย
ข้อมลูจะถกูสง่มายงัอีเมล์ GNCSecretariat@banpu.co.th และหรือ GNCchairman@banpu.co.th  ซึ่งมีการติดตามอย่าง
สม ่าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายปี นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส และในปี 
2560 ได้เปิดช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ ร้องเรียน
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยที่ไมต้่องระบตุวัตนของผู้ ร้อง  ส าหรับช่องทางการรับข้อร้องเรียน  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนถึง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยตรงได้อีกหนึง่ช่องทาง 

อีกทัง้บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิงดรับของขวญัประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้เสียและได้แจ้งให้ผู้มีสว่นได้เสยี
ทุกฝ่ายรับทราบผ่าน Website ของบริษัท  และจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และบริษัทในเครือ ที่ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตาม ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัการ
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั นอกจากนัน้  บริษัทฯ ยงัก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจเก่ียวกบัการให้และรับสนิบน 
รวมถึงการให้ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ดงันี  ้

 
ข้อ 3.4  การให้และรับสินบน  

(1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้ จัดส่งสินค้า ที่
ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  

(2) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือ
บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ  

ข้อ 3.5  ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  
(1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใดๆ จากคูค้่า หรือผู้ที่บริษัทฯ 

ท าธุรกิจด้วย เว้นแตช่่วงเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 
(2) ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลี่ยงการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคล

ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

 

mailto:GNCSecretariat@banpu.co.th%20และ
mailto:GNCchairman@banpu.co.th
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พนักงาน 

  บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จทีม่ีคณุคา่ยิง่ จึงก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่
พนกังานไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
การแตง่ตัง้ โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ และการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและ
ทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ บริษัทฯ ด าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อมอยา่งเพยีงพอ
และเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีชีวิตจากอบุตัิเหต ุปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนือ่งจากการท างาน  

  บริษัทฯ ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของ
บริษัทฯ โดยยดึหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 

  (1)  หลกัความยตุิธรรมและเทา่เทียม (Equitability)  
  (2)  หลกัผลงาน (Performance Based)  
  (3)  หลกัความสามารถ (Competency Based)  

จากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพฒันาพนกังานให้มีความพร้อม 
และสามารถปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุน่ คลอ่งตวั (Flexibility) พร้อมปฏิบตัิงานในทกุพืน้ท่ี
และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถกูต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความเป็นมือ
อาชีพ (Professionalism) ยิ่งกวา่ระดบัการบงัคบับญัชา โดยสรุป คือ บริษัทฯ มุง่สร้างให้บคุลากรของบริษัทฯ เป็น “พนักงาน
มืออาชีพ” โดยถือปฏิบตัิ และให้โอกาสพนกังานทกุชนชาติ เชือ้ชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั มุง่มัน่
ปฏิบตัิงานภายใต้วิสยัทศัน์ และเปา้หมายที่ชดัเจนร่วมกนั หล่อหลอมรวมกนัเป็นหนึง่เดียวอยา่งแข็งแรง โดยผกูพนัและยดึมัน่
กนัด้วยวฒันธรรมร่วม ”Banpu Heart” ซึง่ได้แก่  

  1.  ใจรัก (Passionate)  

  2.  สร้างสรรค์ (Innovative)  

  3.  มุง่มัน่ยืนหยดั (Committed)  

 

  บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง้ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เช่ือมโยง
กบัการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคูก่บัการเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ บริษัทฯ จัดตัง้
คณะกรรมการประเมินค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development 
Committee) และสนบัสนุนคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา (Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและขบัเคลื่อนทรัพยากรของบริษัท
ฯ ไปสูอ่นาคตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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ลูกค้า 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อลกูค้าไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยดึมัน่ในการรักษาและ
ปฏิบัติตามสญัญาที่ท าไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความ
คาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ์ การปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับ
คณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ นอกจากนีย้งัเน้นถึงการรักษาความลบัของลกูค้าและไม่
น าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 

 

คู่ ค้า/เจ้าหน้ี 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาที่ตกลงกนัไว้  

 

คู่แข่งทางการค้า 

 ส าหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ ที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการ
แข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ 
ไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 
 

ชุมชนและสังคม 

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดลุระหว่างการ
เติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยดึ
มัน่ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่และพยายามยกระดบั
คณุภาพของสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อใช้
เทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานเร่ืองภาวะโลกร้อน (Green House Effect) 
รวมถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้เกิดประสทิธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสิง่แวดล้อม ซึง่ครอบคลมุการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดตอ่
พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่และเพื่อสนบัสนนุนโยบายข้างต้น 
บริษัทฯ ด าเนินโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) หรือ ซีเอสอาร์ (CSR) โดยตลอด
ระยะเวลากวา่ 3 ทศวรรษในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 



 

หน้า 212 

และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ด าเนินโครงการซีเอสอาร์ ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบั
องค์กรอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีร้วมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจด้วยทกุโครงการ 

 โครงการซีเอสอาร์ของบริษัทฯ ด าเนินงานด้วยความเช่ือที่ว่า “พลงัความรู้ คือ พลงัแห่งการเปลี่ยนแปลงและ
พฒันา” เป็นรากฐานในการพฒันา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นก าลงั
ส าคัญในการพัฒนาสงัคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ปลกูฝังจิตส านกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง เพื่อให้มีวฒันธรรมองค์กร
ที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสงูสดุ คือ ให้ชุมชนและสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยใช้หลกัการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by 
Heart” บนพืน้ฐานของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เต็มใจ”  

 

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ 

ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับริษัทฯ ได้ดงันี ้

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่:  ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 

   แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์:   0-2694-6600 

โทรสาร:   0-2207-0696-8 

เว็บไซต์:   www.banpu.com 

เลขานกุารบริษัท: โทรศพัท์ 0-2694-6825 E-mail: bodsec@banpu.co.th 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์:  โทรศพัท์ 0-2694-6747 E-mail: investor@banpu.co.th 

ฝ่ายสือ่สารองค์กร:  โทรศพัท์ 0-2694-6923 E-mail: corp_com@banpu.co.th 

 

หลักปฏิบัตทิี่ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control) 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องทกุด้าน ครอบคลมุปัจจยัความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตัิการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่
จะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทัง้
ก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดบั
จดัการซึง่มีหน้าที่น าเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิตามแผนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า และให้รายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว  โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบวา่ระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง 

 

mailto:bodsec@banpu.co.th
mailto:investor@banpu.co.th
mailto:corp_com@banpu.co.th
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นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทัง้ด้านการเงิน  การ
ปฏิบตัิงาน  การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั  ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพ เพียงพอ ในการปกปอ้งรักษาและดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ของบริษัทฯ อยูเ่สมอ  
จัดให้มีการก าหนดล าดบัชัน้ของอ านาจอนุมตัิและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุในตวั  ก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีส านกัตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานทัง้หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนบัสนนุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้   

 

หลักปฏิบัติที่ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ความขัดแย้งของผลประโยชน์  

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังานแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตัิส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานให้หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ และในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดังกล่าวต้องกระท าโดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้ จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
หากรายการใดเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะต้องปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัก าหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ บริหารหรือพนักงาน มีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านัน้จะต้องท าสญัญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality 
Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจดัการข้อมลูลบัที่มีผลต่อตลาดหลกัทรัพย์ (Market Sensitive 
Information Policy)  และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง ถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ท่ีปรึกษา และบริษัทในเครือ ที่ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามโดยมีรายละเอียด
ตามหวัข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
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1. จดัให้มีระบบควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลูลบั  

2. ปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เก่ียวข้องตระหนกัถึง

หน้าที่ในการรักษาความลบัของบริษัทฯ  

3. จ ากดัจ านวนบคุคลที่สามารถเข้าถึงข้อมลูลบัให้น้อยที่สดุเท่าที่จ าเป็น (Need to Know Basis) มีระบบ

ควบคมุคูส่ญัญาและผู้ให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้  

4. ระมดัระวงัในกรณีที่ได้รับหรือสง่ตอ่ข้อมลูให้แก่บคุคลที่สาม โดยทกุฝ่ายต้องตระหนกัรู้ถึงภาระหน้าที่ของ

ตนในสว่นท่ีเก่ียวข้องในการใช้และการควบคมุข้อมลูลบั 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุที่เหมาะสม 

 

การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินที่ เก่ียวกบั
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดย
จัดให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมลูของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนผ่านช่องทางอื่น  ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพันธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
ประชาชนทัว่ไปผา่นสือ่มวลชนและสือ่อื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเช่นเดียวกนั 
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ในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีการน าเสนอข้อมลูแก่นกัลงทนุตา่งประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ และสือ่มวลชน ดงันี ้

 

ล าดบั การเปิดเผยและการน าเสนอข้อมลู จ านวนครัง้ 

 1. พบนกัลงทนุตา่งประเทศ (Road Show) 2 

 2. พบนกัลงทนุในประเทศ (Local Road Show) 4 

 3. จัดแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปี (Analyst 
Meeting)  

4 

 4. ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อ
แถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

4 

 5. การพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 43 

 6. การให้ข้อมลูนกัลงทนุผา่น Conference Call 9 

 7. การสมัภาษณ์ผู้บริหาร 9 

 8. จัดแถลงข่าวแก่สื่ อมวลชน (Press Conference)  เพื่ อ ชี แ้จงผล
ประกอบการ 

2 

 9. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพัน ธ์  (Press Release)  เพื่ อ ชี แ้จงผล
ประกอบการและกลยทุธ์ธุรกิจ 

7 

10. การจัดกิจกรรมส าหรับสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
เก่ียวกบัโครงการเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

14 

11. การน าผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุเข้าเยี่ยมชมกิจการ 1 

12. การจดันิทรรศการ 1 

 นอกจากนีไ้ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีกลุม่อื่นๆ ได้รับรู้ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง ผู้สนใจสามารถติดตอ่สอบถามหรือขอข้อมลูตา่งๆ จากหนว่ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรือ อีเมล์: 
investor_relations@banpu.co.th 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้ก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู 
และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการด าเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผย
สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือ
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ได้ และทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมการ
บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหุ้นตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานก ากับดูแลทราบ
ตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในโดยได้ก าหนดเป็นข้อ
ปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในหวัข้อ “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ” 

 บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในสว่นของกรรมการได้มีก าหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 
2552 และก าหนดในข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้
 

1.    ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเร่ือง
การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2.  ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

3.  ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ
เป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนกังานไปแล้ว 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจที่แขง่ขนักบั
บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่
จ าเป็นต้องท ารายการดงักลา่วบริษัทฯ ต้องดแูลให้ท ารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นีก้รรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
หากรายการนัน้เข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้องปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากนัน้ในแนว
ปฏิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางส าหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมลูที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
และก าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทกุเดือน
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบควบคมุ
ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง  ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือ
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พนกังานมีสว่นร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหวา่งการเจรจา ซึ่ง
งานนัน้ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานเหล่านัน้จะมีการท าสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ 
จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัการท างานของพนกังานทกุระดบัใน
หมวดวินยัและลงโทษก าหนดวา่ พนกังานผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว้ ให้ถือวา่พนกังานผู้นัน้ท าผิดวนิยั
และต้องได้รับโทษตามลกัษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาท าลายชื่อเสียง 
ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อนัเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนกังานผู้ท าผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขัน้ไลอ่อก 

หลักปฏิบัตทิี่ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้น (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิ
บาลอย่างชัดเจนที่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับ
สารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ สิทธิในการ
เลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ สทิธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลก าไร 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสยีงในการประชุม หรือมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค าถามได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลั พารา
กอน ฮอลล์ 3 ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
กรรมการครบทัง้ 12 คน เข้าร่วมประชมุ ในปี 2561 บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้ นของบริษัทฯ เป็นผู้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่  
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ก่อนวนัประชมุ 30 วนั รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นถกูน าไป
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นวา่การบนัทกึมติการประชมุ
ไมถ่กูต้องภายใน 30 วนั หลงัจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 ทัง้นีก้ารให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการโดยประกาศผา่นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเร่ือง
ในเดือนธันวาคม 2560 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-
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egm.) โดยระบถุึงขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2561 ไม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  
 
การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

          การประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมถึงจัดการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศ
อยา่งครบถ้วนเพียงพอและทนัเวลา เพื่อการตดัสนิใจ โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหาร
ระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากส านกังานกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วย 

 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสยัตา่ง ๆ ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และขอค าอธิบายเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดท ารายงานการ
ประชมุให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วนั นบัจากวนัประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วนั 
 

   วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ในปี 2561 มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลั 
พารากอน ฮอลล์ 3 ชัน้ 5 เลขที ่991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทัง้ 12 คน
เข้าร่วมในการประชุม ทัง้นีก้ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 711 ราย 
และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 2,011 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 2,722  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 2,280,148,668 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 44.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 5,161,925,515  หุ้น 

การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการอยา่งตอ่เนื่อง และพบปะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงติดตาม
ความเป็นไปในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2561 มีการจัดให้ผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  จังหวดั
ระยอง จ านวน 80 คน ในวนัศกุร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยก าหนด ยกเว้นบางเร่ืองที่บริษัทฯ มิได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ดงันี ้ 
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1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจุบนัประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อยา่งชดัเจนโดยเน้นท่ีประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายเป็น
ส าคญั 

 

2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจุบนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็น
กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร 3 คน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น
กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึง่ครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที่ทัง้ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งครบถ้วน 

 
3. บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ าปี 

แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ซึ่งได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
พิจารณาแล้วที่จะยงัมิได้มทีี่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 

4. การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 มาปรับใช้   

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาและน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้และ
ถือเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบตัขิองคณะกรรมการบริษัท และกฏบตัร
คณะกรรมการ ในปี 2561 

 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้ก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู 
ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการด าเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกบัธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา
อยา่งสม า่เสมอ ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะ
ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่ง
เคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลีย่นแปลงการซือ้ขายหุ้นตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้มีการรายงานข้อมลูให้กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดย
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เคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทนัน้ บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัข้อมลูภายในโดยได้ก าหนดเป็นข้อ
ปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในหวัข้อความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใช้ข้อมลูของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัท 
อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น ในสว่นของกรรมการได้มีก าหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
ก าหนดในข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้

 
1.  ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเร่ือง

การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
2.  ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อ

ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
3.  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ

เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจที่
แขง่ขนักบับริษัทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในกรณี
ที่จ าเป็นต้องท ารายการดงักลา่วบริษัทฯ ต้องดแูลให้ท ารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการ
กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไมม่สีว่นในการพิจารณา
อนมุตัิ หากรายการนัน้เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
นอกจากนัน้ในแนวปฎิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการก าหนด แนวทางส าหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้
เปิดเผยตอ่สาธารณะ  และก าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มกีาร
เปลีย่นแปลงเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก 
ระบบควบคมุระดบัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัตา่งๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ ในกรณีที่
ผู้บริหารหรือพนกังานมีสว่นร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่ง
การเจรจา ซึง่งานนัน้ๆ เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้จะมีการท าสญัญาการเก็บรักษาข้อมลูภายใน (Confidentiality Agreement) 
ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่จะมกีารเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัการท างานของพนกังานทกุ
ระดบัในหมวดวินยัและลงโทษก าหนดวา่ พนกังานผู้ใดไมป่ฏิบตัติามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว้ ให้ถือวา่พนกังานผู้นัน้
ท าผิดวินยัและต้องได้รับโทษตามลกัษณะแหง่ความผิด โดยมใีจความวา่ “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาท าลาย
ชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนกังานผู้ท าผดิจะได้รับโทษรุนแรงถึงขัน้ไลอ่อก 

 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรือ 
2. นายสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4843 และหรือ 
3. นายวเิชียร  ก่ิงมนตรี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ที่มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 ด้วยคา่สอบบญัชีจ านวนเงิน 2,432,850 บาท รวมทัง้รับทราบคา่สอบ
บญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจ านวนเงิน 79,142,801 บาท  

หมายเหต ุ: แบบยืนยนัความถกูต้องครบถ้วนของคา่ตอบแทนที่จา่ยให้แก่ผู้สอบบญัชีตามเอกสารแนบ 3 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
 

 
 

นายระวิ คอศิริ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
 
 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย นายระวิ คอศิริ เป็นประธานกรรมการ Mr. Sudiarso 
Prasetio นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ และนายอนนต์ สริิแสงทกัษิณเป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลมุขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตาม
หลกัเกณฑ์และ 
 แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
เข้าประชมุครบทกุครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตัิงานในปี 2561 ในภารกิจด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 
ภารกิจด้านการก ากับดูแลกิจการ  

1. การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภบิาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
สาระส าคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 
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2.  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสมัพนัธ์เพื่อสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร
และทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึ่งได้ด าเนินการในปี 2561 โดยมีผลการด าเนินงานตาม
แผนงานเป็นท่ีนา่พอใจ 

 

3.  การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภบิาล 
ตามที่บริษัทฯ ก าหนดให้มีช่องทางและขัน้ตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดย
จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ Corporate Governance เร่ืองการรับข้อ
ร้องเรียน ที่จะส่งข้อมูลมายังอีเมล์    GNCSecretariat@banpu.co.th  ซึ่งเลขานุการฯ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ รับข้อร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รับทราบในทกุไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็น
รายปีนัน้ ในปี 2561 มีการร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จ านวน 2 เร่ืองและได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว และส าหรับช่องทางการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน โดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยตรงได้อีกหนึง่
ช่องทาง 

 

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ด าเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้
ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้น าไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการบริษัทประจ าปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบทัง้
คณะ คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินผลฯ แบบทัง้คณะ
ประกอบด้วยค าถามที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลกั ได้แก่  

 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3. การสรรหากรรมการบริษัท 
4. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
5. การประชมุคณะกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ  

 

ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้น าเสนอผลการประเมินประจ าปี  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สรุปได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ
กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหวัข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีเยี่ยม 
(ช่วงคะแนนระหว่าง 4.6 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทฯ 
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ส าหรับการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน้ แบบประเมิน
ประกอบด้วยหวัข้อใน 4 หมวดหลกัดงันี ้

1. คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามกฎบตัร 
4. การประชมุและการรายงาน 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก คือ มีคะแนนเฉลีย่รวม 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะได้รายงานผลการ
ประเมินฯ เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบเป็นรายปี 
นอกจากนีก้รรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นรายบคุคล ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย
หวัข้อใน 7 หมวดหลกั ดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3. จริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. การพฒันากรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.  การประชมุคณะกรรมการ 
7.  การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในภาพรวม  

ผลการประเมินประจ าปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการ
ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทฯ 

 

ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระในปี 2561 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่
ของกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อเสนอช่ือให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มี
กรรมการ 4 ราย ได้รับการเลอืกตัง้จากผู้ ถือหุ้น ได้แก่  
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1. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 
2. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
3. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 

 4.  นางสมฤดี ชยัมงคล 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนคุณสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งทัง้ 4 คน เป็นผู้มี
คณุสมบตัิเหมาะสมและมีผลการปฏิบตัิงานดี สมควรได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการ
แตง่ตัง้กรรมการครบถ้วนแล้ว 
 
 

การจัดให้มีแผนงานสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้าของแผนการสบืทอดต าแหนง่ในปี 2561 จ านวน 2 
ครัง้และมีการรายงานแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้  
 
 
 
 
 
 
                นายระวิ คอศิริ  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 

     นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  
ประกอบด้วย นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ และนายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านการบญัชีการเงิน การบริหาร และด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมี
นางสาววิยะดา วิบลูย์ศิริชยั ผู้อ านวยการสายอาวโุส-ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายของบริษัทฯ 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดีและสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  มีระบบการบริหารความเสีย่งที่มี
ประสทิธิผล มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อสร้างเสริมมลูคา่ที่
ยัง่ยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลกัการบริหารจดัการตามแนวคิด Three Lines of Defense คณะกรรมการตรวจสอบได้สนบัสนนุ
ให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวนัที่ 7 มิถุนายน 
2561 บริ ษัทฯ  ไ ด้ รับการต่ออายุการ รับรองสถานะเ ป็นบ ริษัทแนว ร่วมปฏิบัติภาค เอกชนไทยในการต่อ ต้าน                                  
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งจากการสอบทานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ ได้น ามาตรการดงักลา่วไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงัและอยา่งมีประสทิธิผล 
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 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชมุ 
โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้ได้ประชุมกับ
ผู้ สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม พร้อมทัง้ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงันี ้

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที่ส าคญัของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาส และประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ  รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญ            
การประมาณการทางบญัชี รายการเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงิน และข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานรายงาน
ทางการเงินของผู้ สอบบัญชี โดยได้รับค าชีแ้จงจากผู้ สอบบัญชี  ฝ่ายจัดการ และผู้ เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ ท าให้เกิด            
ความเช่ือมั่นว่าการจัดท างบการเงิน รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) ตามที่ผู้สอบบญัชี
ได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน     
เช่ือถือได้ เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และสอดคล้องตามมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป รวมถึง      
มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและทนัเวลา อนัเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน 

  

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ  
การควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของ
กลุม่บริษัทบ้านปฯู เป็นรายไตรมาส ทัง้ทางด้านการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดแูลทรัพย์สิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบงัคบั การป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (ก.ล.ต.) มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  และในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลในองค์กรให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)” ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก  (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และ          
มุ่งมั่นยืนหยดั (Committed) เพื่อให้พันธกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้น าในธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจร 
(Integrated Energy Solution) แหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายในและก ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยได้      
สอบทานและอนมุตัิแผนกลยทุธ์ และแผนงานประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมให้ข้อแนะน าและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน           
โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายในและการให้ค าปรึกษาในเชิงป้องกนั และให้ติดตามด าเนินการแก้ไขในประเด็นส าคญัอย่าง
ทันท่วงที รวมทัง้ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ (Smart Audit) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อการตรวจสอบและการติดตาม 
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(Data Analytics and Monitoring)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและ     
การปรับตวัของธุรกิจ โดยให้มีระบบการควบคมุที่เพียงพอเหมาะสม ทัง้นี ้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมี
ความอิสระ และมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบครอบคลมุหนว่ยงานและกระบวนการส าคญัของบริษัทฯ 
สอดคล้องกบัความเสีย่งส าคญัขององค์กร 
  

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทบ้านปฯู ซึ่งบริษัทฯ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ (Compliance Management System) โดยหน่วยงาน
ก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ท าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กบักฎหมายและข้อก าหนด โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง
สม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลมุ
ความเสี่ยงที่ส าคญัด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance Risk) ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั   

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรอยา่งส าคญัโดยเน้นความเป็นอิสระและการเพิ่มพนูประสทิธิภาพ
ในการก ากบัดแูล มีการรวมหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) กบัหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (Global Internal Audit) เข้าด้วยกัน และยกระดับเป็นสายงานตรวจสอบภายในและก ากับการปฏิบัติงาน                
ตามกฎหมาย (Global Internal Audit and Compliance) หน่วยงานนีอ้ยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของผู้อ านวยการสายอาวโุส-
ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายของบริษัทฯ ทัง้นีห้น่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายเน้น
การท างานเชิงรุกและประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมทุกประเทศ โดยให้มีการติดตามกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนและอาจส่งผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ               
การเปลี่ยนแปลงนีช้่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเร็ว สะท้อนความยดึมัน่ในความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชนด้วย 
 

4. การก ากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ  และ           
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ และพนกังาน โดยมี
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี สนบัสนนุให้น านโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั และ
สง่เสริมให้ทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จากการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  นอกจากนีแ้ล้วในสว่นของ   
การปอ้งปรามการทจุริต บริษัทฯ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั และการปฏิบตัิที่อาจขดัตอ่
จรรยาบรรณธุรกิจ (Whistleblower) รวมถึงการพิจารณากลัน่กรองข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยมีการคุ้มครอง        
ผู้ ร้องเรียนและผู้ถกูร้องเรียนอยา่งเหมาะสม 
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5. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงที่ส าคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อ         
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ทางด้านอตุสาหกรรมถ่านหิน พลงังานไฟฟา้ และทิศทางของธุรกิจใหม ่อาทิ ธุรกิจน า้มนัและ
ก๊าซพลงังานหมนุเวียน และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านพลงังานอย่างใกล้ชิด การสอบทานนีไ้ด้ด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ และ    
มีการรายงานเป็นรายไตรมาส บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่อาจสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
รูปแบบการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในทุกระดบัและในโครงการลงทุนที่ส าคญั มีการรายงานความก้าวหน้าของ 
การบริหารจดัการและสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน มีการวางแนวทางการปอ้งกนั โดยเน้นการบริหารจดัการ
ที่เป็นระบบและสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืน สามารถตอบสนองให้ทนัตอ่สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งและจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
พร้อมทัง้ได้ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)  และขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้               
(Risk Appetite)  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองกบัแผนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปให้ชดัเจนมากขึน้ ความเสี่ยง
เชิงกลยทุธ์เป็นความเสี่ยงที่ท้าทายอตุสาหกรรมพลงังานทัว่โลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนโยบายสิ่งแวดล้อมท า
ให้บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายองค์กรไปสู่โครงสร้างธุรกิจที่ลดการพึ่งพิงพลงังานคาร์บอนและถ่านหิน โดยการกระจายไปสู่
ธุรกิจพลงังานสะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้น าระบบดิจิทัลมาใช้ในองค์กรและยกระดับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีทัง้ในระดบัการบริหารจดัการ กระบวนการผลิตและการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือธุรกิจใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงนีไ้ ด้มี
การด าเนินให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอจัฉริยะ (Greener and 
Smarter) ในรอบปีที่ผ่านมานี ้ความเสี่ยงโดยทัว่ไปของบริษัทฯ ลดลงอย่างตอ่เนื่องจากปีก่อนหน้า ราคาพลงังานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งราคาน า้มบัดิบมีความผนัผวนสงูมาก แต่ราคาถ่านหินยงัอยู่ในระดบัที่สงูและค่อนข้างมีเสถียรภาพ ทางด้านความ
เสีย่งเชิงกลยทุธ์ บริษัทฯ มีความคืบหน้าอยา่งมากในกลยทุธ์การกระจายโครงสร้าง (Diversification strategy) ไปสูธุ่รกิจก๊าซ
ธรรมชาติและพลงังานหมนุเวียน ซึ่งจะสง่ผลบวกตอ่บริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความคืบหน้า
เก่ียวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการค้าถ่านหิน ซึ่งการด าเนินการทัง้สองส่วนนีเ้ป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ นอกจากนีแ้ล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญักับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้อย่างครอบคลุมทัง้ทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในประเทศที่ไปลงทุน ทัง้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่าง ๆ (ซึ่งรวมถึง 
Cybersecurity) ด้านผลการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 

  

6. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงานของผู้ สอบบัญชี ทัง้ในด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าสอบบญัชีที่เสนอมาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงได้สอบทานคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีวา่ถกูต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 
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1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ  เลขที่ 4599 และ/หรือ 
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที่ 7795 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี เลขที่ 3977  
 

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 
2562 ด้วยค่าสอบบญัชีจ านวนเงิน 2,505,838 บาท รวมทัง้รับทราบประมาณการค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและ
รายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมจ านวนเงิน 80,540,087 บาท         

 โดยสรุป ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ และความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลู
อยา่งเพียงพอ บริษัทฯ ยดึถือนโยบายการก ากบัดแูลที่ดีเป็นส าคญั มีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อก าหนดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ และ
สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

 

           วนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2562 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                
 
                                                    .............................................  
                                                                 (นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์) 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                 บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการด าเนินธุรกิจ ตามความเช่ือที่วา่ “อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความส าคญัสงูสดุตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุพืน้ท่ีที่บริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจ โดยให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม า่เสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จาก
รายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ด าเนนิกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ซเีอสอาร์) ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กรอยา่ง
ตอ่เนื่อง  ทัง้นีร้วมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซยี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลยี 

บริษัทฯ ได้ประกาศกลยทุธ์การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในระยะ 5 ปี (ปี 2554 – ปี 2558)  โดย
ใช้  “การเรียนรู้”  หลากหลายรูปแบบในการขบัเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ  เพราะเราเช่ือว่า "พลงัความรู้คือ พลงั
แหง่เปลีย่นแปลงและพฒันา"   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นการด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลกัการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว้  นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้
ด าเนินการปลกูฝังจิตส านึกของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งจริงจงัและต่อเนื่อง  เพื่อให้ด ารงอยูเ่ป็น
วฒันธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเปา้หมายสงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ข้อ มีดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ รวมถงึการจดัท า

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบตังิานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน สามารถบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่น
ได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   

 บริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเน้นเร่ืองความโปร่งใส ความซื่อสตัย์  มี
จริยธรรม มีประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง โดย
ก าหนดให้มีสว่นงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าทีช่ดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบัดแูลการปฏิบตังิานในอนัท่ีจะท าให้การ
ด าเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

 บริษัทฯ จดัตัง้หนว่ยงาน Legal Compliance เพื่อบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดจากการด าเนินการที่ไมถ่กูต้องตาม
กฎระเบียบและก ากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุม่บริษัทปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายที่เช่ือมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหนว่ยงานนัน้ๆ  โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance 
checklist) หนว่ยงาน Legal Compliance เป็นผู้ก ากบัดแูล และท ารายงานทกุคร่ึงปี นอกจากนัน้แตล่ะสายงานต้องมี
การทบทวนกฎระเบียบตา่งๆ ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 หนว่ยงาน Risk Management ท าหน้าที่ประเมินความเสีย่งในด้านธุรกิจ แผนกลยทุธ์  แผนงานประจ าปีอยา่ง
ตอ่เนื่อง ในปี 2557 ได้เพิ่มการประเมินความเสีย่งของการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างานและจดัเตรียม
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แนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย่งดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

 บริษัทฯ จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจตัง้แตปี่ 2545 คูม่ือจริยธรรมธุรกิจได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิเร่ืองการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เพื่อปอ้งกนัการกระท าที่เป็นคอร์รัปชัน่ หรือแม้แต่
หนทางที่น าไปสูก่ารกระท าดงักลา่ว (หวัข้อ 3.4 และ 3.5)  มคีณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สือ่สารความเข้าใจให้แก่พนกังาน ผา่นการปฐมนเิทศก์และกิจกรรมตา่งๆ และ
รวบรวมข้อร้องเรียนที่สง่ผา่นทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป ในปี 2557 บริษัทฯได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ทีใ่ห้เบาะแส 
(Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุริตตอ่
องค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตใน
องค์กร (Fraud Management Committee) และน าเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป 

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
ในปี 2556 ได้ท าการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเน้นเร่ือง
ความโปร่งใส ความซื่อสตัย์  มีจริยธรรม มีประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อมและผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง โดยก าหนดให้มีสว่นงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าทีช่ดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานในอนัท่ีจะท าให้การด าเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

   
 บริษัทฯ จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจตัง้แตปี่ 2545 คูม่ือจริยธรรมธุรกิจได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิเร่ืองการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เพื่อปอ้งกนัการกระท าที่เป็นคอร์รัปชัน่ หรือแม้แต่
หนทางที่น าไปสูก่ารกระท าดงักลา่ว (หวัข้อ 3.4 และ 3.5)  มคีณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สือ่สารความเข้าใจให้แก่พนกังาน ผา่นการปฐมนเิทศก์และกิจกรรมตา่งๆ และ
รวบรวมข้อร้องเรียนที่สง่ผา่นทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) น าเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีนโยบายคุ้มครองผู้ทีใ่ห้เบาะแส 
(Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุริตตอ่
องค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตใน
องค์กร (Fraud Management Committee) และน าเสนอผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตอ่ไป 

 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
ในปี 2556 ได้ท าการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท    
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 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้น าสง่แบบประเมินและนโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัินโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ เมื่อวนัท่ี 18 
กมุภาพนัธ์ 2558 ตอ่จากนัน้ บริษัทฯ ได้น าสง่ผลการประเมินและแบบประเมินตนเองให้ CAC พิจารณาเพื่อการขึน้
ทะเบียนรายช่ือบริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
รับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558   
Self Evaluation Tool ของ CAC น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท 

   
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

เช่น ในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินงาน บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิด้านอายขุองพนกังานต้องมากกวา่ระเบียบ
ข้อบงัคบัการจ้างแรงงานเด็กในประเทศนัน้ๆ หรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ
จัดตัง้สหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองและดูแลจดัการสวสัดิการและข้อตกลงการท างานให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานในทกุไตรมาส 

 
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ความส าเร็จขององค์กรขึน้อยูก่บัคนท่ีมคีวามสามารถ และมีพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม การให้

โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบตัิทีเ่ป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุ
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นสิง่ส าคญั โดยบริษัทฯ มีการบริหารจดัการที่เก่ียวข้อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน บริษัทฯ ให้โอกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเทา่เทียม โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีพนกังาน
มากถึง 12 สญัชาติ และในกระบวนการบริหารคา่ตอบแทน บริษัทฯ ยดึหลกัการจา่ยคา่ตอบแทนที่เช่ือมโยงกบัผลส าเร็จ
ของงาน มีการจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการประเมินคา่งาน เพือ่ให้เกิดความโปร่งใสใน
ทกุขัน้ตอนการบริหารคา่ตอบแทน เป็นต้น 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลติสนิค้าให้มีคณุภาพตรงตามทีต่กลงไว้กบัลกูค้า และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้น าไปใช้งาน เช่น 

บริษัทฯ ได้มีมาตรการปอ้งกนัสิง่เจือปนในถา่นหินโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดนัถ่านหินท่ีทา่เรือบอนตงั  เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้
รถดนัถ่านหินกดใบมีดหน้ารถลงไปถึงพืน้หินของลานกองถา่น ขณะดนัถ่านหินลงสายพาน ซึง่จะท าให้เศษหินปนไปกบั
ถ่านหินได้ 

   
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ถือเป็นความท้าทาย

ที่ส าคญัของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้  บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสีย่งและผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่อาจ
เกิดขึน้ในทกุโครงการ  เพื่อให้สามารถวางแผนผลติได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการปอ้งกนัและลด
ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เหมาะสม ซึง่เมื่อประเมินประเด็นตา่งๆ รอบด้านแล้ว   บริษัทฯ มีประเด็นด้านสิง่แวดล้อมที่
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ส าคญั ได้แก่ การอนรัุกษ์พลงังาน การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ การปฏิบตัิตามกฏหมาย การใช้ประโยชน์ทีด่ิน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่กระบวนการบริหารจดัการในแตล่ะด้านสามารถศกึษาในรายละเอียดจากรายงานเพื่อ
การพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 การพฒันาชมุชนและสงัคมรอบข้าง โดยมุง่ตอบสนอง “ความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชมุชน

ได้มี “สว่นร่วม” เพื่อยกระดบัชีวติความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขึน้ทัง้ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ 
และการศกึษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดงีามของท้องถ่ิน ทัง้นีผู้้สนใจในการพฒันาชมุชนและสงัคม
สามารถศกึษาได้จากรายงานเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ 

 
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม   ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

และผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ เลง็เห็นวา่การมีนวตักรรมเป็นปัจจยัที่ส าคญัทีช่่วยให้องค์กรพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได้ ทัง้นี  ้บริษัทฯ 

ได้สง่เสริม “นวตักรรม” ให้เป็นสว่นหนึง่ของคา่นยิมองค์กร “บ้านปสูปิริต” โดยในแตล่ะปี บริษัทฯ จดักิจกรรมให้มกีาร
น าเสนอ แลกเปลีย่น และเชิดชเูกียรติแก่โครงการนวตักรรมดเีดน่ โดยมีคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู
เป็นผู้พิจารณา  
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10.1  นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม 
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” คือ ปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทในเครือยดึมัน่มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการด าเนินธุรกิจ และ
ด้วยวิสยัทศัน์ในการเป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียทีม่ีความฉบัไวและมุง่มัน่ในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมี
คณุภาพ และเป็นท่ียอมรับในฐานะองค์กรที่มคีวามซื่อสตัย์ยตุิธรรม ยดึมัน่ในความเป็นมืออาชีพ และมีความหว่งใยตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยเหตนุี ้ บริษัทฯ จึงมุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในและนอกกระบวนการผลติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะด าเนินกิจกรรมการผลติใน
ทกุขัน้ตอนด้วย “ความใสใ่จและค านงึถึงความรับผิดชอบ” ตอ่ผู้มสีว่นได้เสยีทกุกลุม่ ถกูต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย 
และมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดใีนทกุพืน้ท่ีที่บริษัทฯ 
ด าเนินธุรกิจ  
 
(1)  นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื  

ด้วยปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่วา่ "อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม" 
ที่บริษัทฯ ยึดมัน่มาตลอด บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการที่มุ่งสร้างดุลยภาพ
ระหว่างเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน และยงัน าแนวปฏิบตัิในระดบัสากลมาปรับใช้ในการก าหนด
กลยทุธ์ด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่าย ดงันี ้

 พนักงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบตัิ สร้างวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

ด้วย Banpu Heart ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ส่งเสริม

ความเป็นผู้น าและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ 

 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต  บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวตักรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคญักบัลกูค้าด้วย

ผลิตภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการและการเสริมสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้า และพร้อมแสวงหา

โอกาสการลงทนุใหม่ๆ  

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย

และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงานในระดบัสากล 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ หว่งใยเอาใจใสส่ขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยการก าหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอบุตัิการณ์เกิดขึน้ การไม่มีการ

เกิดอุบัติการณ์ซ า้ และการไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความ

ปลอดภยั เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีจากอบุตัิการณ์และการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน 

 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดลุของการพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษา

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความส าคญัในการบรูณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือ

การใช้ทรัพยากรให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ การปอ้งกนัผลกระทบที่แหลง่ก าเนิด และการจดัการ

สิง่แวดล้อมที่เหมาะสมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 

 ชุมชน บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพืน้ที่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ด้วย

กระบวนการการมีสว่นร่วม การเสยีภาษี การจ้างงานท้องถ่ิน รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก

ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

ในการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืนนี ้บริษัทฯ จะก าหนดตวัชีว้ดัที่ชดัเจน รวมทัง้จดัให้มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้มัน่ใจวา่นโยบายดงักลา่วจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 

 
(2) กลยุทธ์เพื่อความยั่งยนื 

จากวิสยัทศัน์ที่จะเป็น ผู้น าด้านพลงังานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมัน่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยัง่ยืน บริษัทฯ 
มุ่งสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยืนและความไว้วางใจให้กบัผู้มีสว่นได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสงัคม โดยน า
หลกัการทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลมาปรับใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาความยัง่ยืน เช่น การ
น าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global Compact ของ
องค์การสหประชาติ มาประกอบการก าหนดประเด็นของการพัฒนาที่ยังยืน และการน าหลักการด้านสิทธิ
มนุษยชน  UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ  Universal Declaration on Human 
Rights มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชน เป็นต้น 
 
ประเด็นด้านความยัง่ยืนของบ้านปูฯ ไม่ได้จ ากัดอยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ เท่านัน้ แต่ยังยกระดบั
ครอบคลมุถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างนวตักรรม
ด้วยพลงัร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพฒันาที่ยัง่ยืนของทกุหนว่ยธุรกิจในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การรักษาสมดลุ
ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 
(3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยนื 

บ้านปฯู ขบัเคลือ่นการพฒันาที่ยัง่ยืนโดยการผนวกการบริหารจดัการความยัง่ยืนเข้ากบักลยทุธ์ในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อ
ความยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดงักล่าวเพื่อก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมส าหรับการบริหารจดัการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อด าเนินการตาม
แผนกลยทุธ์ที่วางไว้ นอกจากนีป้ระเด็นด้านความยัง่ยืนยงัได้ถกูก าหนดเป็นสว่นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน 
(Key Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูอีกด้วย ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัผล
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การปฏิบตัิงานด้านความยัง่ยืนดงักล่าวจะถูกน าไปใช้ในการประเมินผลค่าตอบแทนของผู้บริหารในทุกหน่วย
ธุรกิจ 

 
(4) คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยนื 

การบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ บริหารระดับสูง และผู้ บริหารหน่วยธุรกิจในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประธาน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการพฒันาที่ยัง่ยืนมีดงันี ้

 ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนในรอบปีที่ผา่นมา 

 ก าหนดและทบทวน นโยบาย หรือมาตรฐานการจดัการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั และ

เพื่อให้มัน่ใจวา่การพฒันาของบริษัทฯ จะเติบโตควบคูก่บัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ทัง้นีเ้พื่อให้การบริหารจดัการความยัง่ยืนด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ จดัประชมุคณะกรรมการพฒันา
ที่ยัง่ยืนเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้เพื่อทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของทกุหน่วยธุรกิจตามแผนการบริหาร
ความยัง่ยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นส าคญั พร้อมทัง้น าผลดงักลา่วมา
วิเคราะห์ร่วมกับแนวทางและนโยบายที่ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อที่จะก าหนดนโยบาย 
มาตรฐานการจดัการ หรือแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความยัง่ยืนและผลประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสีย
ในปีถดัไป 
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10.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  
(1) กระบวนการจัดท ารายงาน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารความยัง่ยืน บริษัทฯ เปิดเผยกลยุทธ์และผลการ

ด าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียผ่านทางรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 
Sustainability Report มาตัง้แต่ปี 2554 โดยมีการเผยแพร่รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายงาน
เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัทฯ จดัท าขึน้ตามตามมาตรฐานการจดัท ารายงานความยัง่ยืน (GRI Standards) 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) 

  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลกัที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั เพื่อให้บริษัทฯ ได้ทราบและ
ตอบสนองตอ่ความคิดเห็นและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายในการด าเนินงาน บริษัทฯ ได้พฒันากรอบ
การบริหารจดัการการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) ขึน้เพื่อเป็น
มาตรฐานในการพิจารณาประเด็นท่ีผู้มีสว่นได้เสยีให้ความส าคญักบัทกุหนว่ยธุรกิจ และผนวกเข้ากบักลยทุธ์ของ
องค์กร อนึ่ง การพฒันากรอบการบริหารจดัการดงักลา่วของบริษัทฯ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของการมีส่วน
ร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี (AA1000 Stakeholder Engagement Standard: AA1000SES) โดยด าเนินตามหลกัการ
ที่ส าคญั 3 ประการ คือ ความครอบคลมุ ประเด็นส าคญั และการตอบสนอง 
 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมสีว่นร่วมทัง้กระบวนการสือ่สารและการท างานร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ มี
การรับฟังความคิดเห็น ทัง้โดยด าเนินการเอง เช่น การสมัภาษณ์ลกูค้าโดยพนกังานขาย การเยี่ยมเยียนภาครัฐ
ของผู้บริหาร และด าเนินการโดยใช้ที่ปรึกษาภายนอก เช่น การส ารวจความคิดเห็นของชมุชนรอบเหมือง 
(Community Satisfaction Survey) การส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีตอ่องค์กร (Employee Engagement 
Survey) เป็นต้น ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสงัเขปดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี ช่องทางการมีสว่นร่วม ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสนใจ 
ภาครัฐ  การเข้าพบในโอกาสตา่งๆ 

 การเข้าร่วมและสนบัสนนุโครงการ
ตา่งๆ ท่ีจดัขึน้โดยภาครัฐ 
 การตอบสนองตอ่การร้องขอในการ

เปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานความยัง่ยืน 

 การสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจและ
สงัคม 
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลู 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ข้อบงัคบั 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
 การบริหารหว่งโซท่างธุรกิจของ

บริษัทฯ 
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กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี ช่องทางการมีสว่นร่วม ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสนใจ 
 การบริหารจดัการผลกระทบทาง

สงัคมและสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

พนกังาน  การสือ่สารระหวา่งหนว่ยงาน
ทรัพยากรมนษุย์กบัพนกังาน  
 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 
 การเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วม

ผา่นการจดัตัง้คณะกรรมการตา่งๆ 
 การส ารวจพฤติกรรม “Banpu 

Heart” 
 การส ารวจความผกูพนัของพนกังาน

ที่มีตอ่องค์กร  
 การจดัประชมุใหญ่ของบริษัทฯ 

 ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและ

ความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 
 ความสขุในการท างาน 
 คา่ตอบแทน สวสัดกิารและ

ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 ความก้าวหน้าและความมัน่คงใน

ต าแหนง่งาน 
 การพฒันาองค์ความรู้ในการ

ด าเนินงาน 
 สภาพแวดล้อมในการท างานท่ี

ปลอดภยั 
ลกูค้า  การส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า 

 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 
 การเข้าพบในวาระตา่งๆ 
 การตอบสนองตอ่การร้องขอในการ

เปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 

 คณุภาพและราคาของผลติภณัฑ์ 
 ความตรงตอ่เวลาในการจดัสง่

ผลติภณัฑ์ 
 ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม

ที่อาจเกิดขึน้จากการใช้ผลติภณัฑ์ 
คูค้่า  การประชมุภายในระหวา่งคูค้่า  กระบวนการจดัซือ้ จดัจ้าง และการ

จ่ายผลตอบแทนทีโ่ปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 โอกาสด าเนินงานร่วมกบับริษัทฯ ใน

อนาคต 
ผู้ รับเหมา  การประชมุภายในระหวา่งผู้ รับเหมา 

 การประชมุผู้ รับเหมาประจ าปี 
 สภาพแวดล้อมในการท างานท่ี

ปลอดภยั 
 การใช้พลงังาน 
 โอกาสด าเนินงานร่วมกบับริษัทฯ ใน

อนาคต 
ชมุชน  การส ารวจความคิดเห็นของชมุชน  

 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 
 การบริหารจดัการผลกระทบทาง

สงัคมและสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี ช่องทางการมีสว่นร่วม ประเด็นที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความสนใจ 
 การจดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา

ชมุชน 
 ความปลอดภยัในชีวติและท่ีอยู่

อาศยั 
 การเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานของชมุชน 
 การพฒันาคณุภาพชมุชนรวมถงึ

สง่เสริมการสร้างรายได้ 
สือ่มวลชน  การตอบสนองตอ่การร้องขอในการ

เปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 การสร้างคณุคา่ให้แก่เศรษฐกิจและ
สงัคม 
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลู 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ข้อบงัคบั 
ภาคประชาสงัคม  การตอบสนองตอ่การร้องขอในการ

เปิดเผยหรือรายงานข้อมลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 การสร้างคณุคา่ให้แก่เศรษฐกิจและ
สงัคม 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
 การบริหารจดัการผลกระทบทาง

สงัคมและสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

นกัลงทนุ 
ผู้ ถือหุ้น 
สถาบนัการเงิน 
ผู้ ร่วมลงทนุ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 การประชมุกรรมการในบริษัทยอ่ย

และบริษัทร่วม  
 การน าเสนอข้อมลูเพื่อการลงทนุ  
 การจดัให้มชี่องทางรับข้อร้องเรียน 
 การน าเสนอข้อมลูเพื่อการลงทนุ  
 การจดัประชมุนกัวเิคราะห์

หลกัทรัพย์  
 การน าเสนอข้อมลูในงาน 

Opportunity Day ที่จดัโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร 
 การด าเนินธุรกิจที่สร้างคณุคา่ให้แก่

สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 
 การบริหารจดัการความเสีย่ง 
 การพฒันาและคิดค้นนวตักรรมเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของ
บริษัทฯ 
 ช่ือเสยีงทีเ่ป็นท่ียอมรับในระดบั

สากล 
 ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง

ธุรกิจ 
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(2)  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมัน่ใจเร่ืองการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการด าเนินงานโดยหนว่ยงานภายในบริษัทฯ จะกระท าผา่นกระบวนการ Quality 
Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างส านักงานใหญ่ที่
กรุงเทพฯ กับส านักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งกระท าโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ส าหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกนั อาทิเช่น ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจะเข้าไปท าการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที่ส านกังานกรุงเทพ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ามาตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ จึงเช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มีการด าเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนดและตาม
นโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

 
 

รางวัลด้านความยั่งยนื 

1)   รางวัลแห่งความยั่งยนืระดับประเทศ  

 
 บริษัทฯ ได้รับรางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน 

(Sustainability Awards of Honor) ประจ าปี 2561 จากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    
 

 บริษัทฯ ได้รับคดัเลอืกเป็นหนึง่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand 
Sustainability Investment) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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2) รางวัลแห่งความยั่งยนืระดับสากล  

 

บริษัทฯ ได้รับคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่ดชันคีวาม
ยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices) หรือ DJSI ประจ าปี 2561 ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 

 
บริษัทฯ รักษาต าแหนง่ Gold Class 2018 ในกลุม่อตุสาหกรรม 
Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลบริษัทท่ีมคีวาม
ยัง่ยืนของ Robeco Sustainable Asset Management 
(RobecoSAM) 

 

บริษัทฯ รักษาต าแหนง่ Industry Mover 2018 ในกลุม่
อตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผล
บริษัทท่ีมีความยัง่ยืนของ Robeco Sustainable Asset 
Management (RobecoSAM) 

 
 

 
 

 
10.3  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 --ไมม่—ี 
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10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
ประเทศไทย 
ในปี 2561 ที่ผ่านมาบ้านปฯู ยงัคงด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื่องใน 3 ประเด็นหลกั คือ การ
พฒันาการศึกษา การพฒันาสิ่งแวดล้อม และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ซึ่งทกุกิจกรรมล้วนอยู่ภายใต้แนวคิด 
การสง่เสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาอย่างยัง่ยืนในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทัง้ในและนอกห้องเรียน  เนื่องจากบ้านปูฯ เช่ือว่า 
“พลงัความรู้ คือ พลงัแหง่การเปลีย่นแปลงและพฒันา” 
 
ด้านพฒันาการศกึษา 
โครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื (Leadership Program for Sustainable Education)  
เป็นหนึง่ในกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นโครงการสานพลงัประชารัฐด้านการศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า หรือใน
ช่ือ CONNEXT ED  ที่เป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม มีวตัถปุระสงค์เพื่อร่วมกนั
ขบัเคลือ่นและยกระดบัมาตรฐานการศกึษาพืน้ฐาน เพื่อน าไปสูก่ารสร้างความเขม็แข็งด้านเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศอยา่งยัง่ยืน ซึง่ได้เร่ิมด าเนินการตัง้แต่กลางปี 2559  โดยบ้านปใูห้การสนบัสนนุและท างานร่วมกบั 12 โรงเรียน 
ใน 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแกน่ 5 โรงเรียน จงัหวดัมหาสารคาม 3 โรงเรียน และจงัหวดัร้อยเอ็ด 4 โรงเรียน ด้วยการ
พฒันาศกัยภาพผู้อ านวยการโรงเรียน และคณุครู เพื่อปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพและทนัสมยั 
สง่เสริมการเรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ซึง่ในปี 2561 ได้ด าเนินการดงันี ้

1. พนกังานจิตอาสาจากบ้านป ู(School Partner) จ านวน 15 คน ท างานร่วมกบัโรงเรียน ในการจดัท าแผนพฒันา
การเรียนการสอน และให้การชว่ยเหลอืโรงเรียนในระหวา่งการด าเนินงานโครงการ  

2. จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารให้กบัคณุครูระดบัประถมศกึษาทกุคนในทกุชว่งชัน้ โดยวิทยากรและหลกัสตูร
โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ใน
วิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และการตกแตง่ห้องเรียนด้วยสือ่การเรียนรู้ รวม 10 ครัง้ 
เพื่อพฒันาทกัษะวิธีการสอนใหม่ๆ  ด้วยกระบวนการ 
Active Learning พร้อมฝึกปฏิบตัิการท าสือ่การสอน ซึง่
ท าให้ครูมีความรู้ มีเทคนิคและทกัษะการสอนใหม่ๆ  ที่
สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยเน้นให้นกัเรียนเป็น
ศนูย์กลาง รวมทัง้ได้จดัหาหนงัสอืแบบเรียนให้กบันกัเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนอย่างมีประสทิธิภาพ 

3. สง่เสริมให้คณุครูได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับเปลีย่นการสอนในห้องเรียน ซึง่ท าให้เห็นความ
เปลีย่นแปลงเกิดขึน้อยา่งชดัเจน คณุครูสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึน้ 
สนใจเรียนมากขึน้ 

4. สนบัสนนุกิจกรรม/โครงการด้านพฒันาทกัษะอาชีพ และทกัษะชีวิต เพื่อให้นกัเรียนได้มีทกัษะเบือ้งต้นในด้าน
อาชีพ การท าธุรกิจ การท างานร่วมกนั รวมถงึพฒันาความรับผิดชอบ การใช้ชีวิตทีถ่กูต้อง การมีระเบียบวินยั 
คณุธรรม จริยธรรม 
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5. สร้างเครือขา่ยแหง่การเรียนรู้ (Community of Practices) ท าให้ผู้บริหารและครู มีช่องทางในการสือ่สาร 
รับทราบข้อมลูขา่วสาร แลกเปลีย่นความรู้ และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนระหวา่งกนั   

 
 
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยนื 

ในปี 2561 บ้านปฯู ด าเนินโครงการ “สนบัสนนุการศกึษาเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืน” อยา่งตอ่เนือ่งเป็นปีที่ 15 โดยมี
เปา้หมายเพื่อพฒันาการศกึษาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งมัน่คง ด้วยการสนบัสนนุการเรียนรู้แบบ
บรูณาการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย การพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ที่ยัง่ยืนของชมุชน การพฒันาศกัยภาพของครู 
และการสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ให้แก่โรงเรียน 6 แหง่ ในจงัหวดัล าพนู ล าปาง และพะเยา ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่บริษัทฯ 
เคยด าเนินธุรกิจ 

 
ช่วงต้นปี 2561 บ้านปฯู ได้จดัการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “สร้างกระบวนการคิด สูก่ารพฒันาโรงเรียนอยา่งยัง่ยืน” ซึง่ถือ
เป็นการอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบใหม ่ โดยมีครูตวัแทนเข้าร่วมจ านวน 35 คน เพื่อมุง่กระตุ้นวธีิคิดและแนะน าแนว
ปฏิบตัิให้แก่คณาจารย์เพื่อขบัเคลือ่นการระดมความคดิเห็นร่วมกนัของผู้มีสว่นได้เสยีของโรงเรียน ได้แก่ ครู นกัเรียน 
ผู้ปกครอง และคนในชมุชน จนสดุท้ายเกิดผลลพัธ์เป็นแผนพฒันาโรงเรียนที่มาจากความเห็นพ้องต้องกนัของทกุฝ่าย
และเหมาะสมกบันโยบายของโรงเรียนแตล่ะแหง่ โดยบ้านปฯู เป็นเสมือนพนัธมิตรในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ อ านวย
ความสะดวก และและจดัสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการตา่งๆ ตามแผนพฒันาของแตล่ะโรงเรียน เช่น 
โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ โครงการพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสง่เสริม
การแสดงออกด้านดนตรี กีฬา และศิลปะการแสดงท้องถ่ิน โครงการพฒันาครูให้เป็นผู้ เรียนรู้มืออาชีพ โครงการ
ขบัเคลือ่นโรงเรียนคณุธรรมสูก่ารพฒันาชมุชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรมและตรงกบัเปา้หมายในการ
พฒันาโรงเรียนอยา่งแท้จริง   
ส าหรับการจดัหาครูตา่งชาติเจ้าของภาษาเพื่อพฒันาความสามารถทางการใช้ภาษาองักฤษของนกัเรียนและบคุลากร
ของโรงเรียนในอปุถมัภ์ บ้านปฯู ได้ให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 และจดักิจกรรมแนะแนวอาชีพ  “Career 
Day: เปิดโลกอาชีพ ปเูส้นทางสูอ่นาคตแนะแนวอาชีพ”  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และปีที ่4 ของโรงเรียน
ทัง้ 6 แหง่ เพื่อให้มีโอกาสรู้จกักบัอาชีพท่ีหลากหลาย รวมถึงอาชีพใหมท่ีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงทางนวตักรรมและ
เทคโนโลยี เรียนรู้ถึงทกัษะที่จ าเป็นส าหรับอาชีพตา่งๆ และน าความชอบหรือความถนดัของตนไปตอ่ยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

จากการสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ตลอดระยะเวลา 15  ปีที่ผา่นมา คิดเป็นมลูคา่กวา่ 40 ล้านบาท โครงการ
สนบัสนนุการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนได้สร้างการเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ให้กบัโรงเรียนในอปุถมัภ์ตลอดจนผู้มีสว่นได้
เสยีที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด สง่ผลให้นกัเรียนของโรงเรียนในอปุถมัภ์มีความรู้ความสามารถในด้านวชิาการควบคูไ่ป
กบัการมคีณุธรรม ทกัษะชีวิต รวมถึงการเตรียมทกัษะการประกอบอาชีพตา่ง ๆ  พร้อมเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของชมุชน
ในอนาคต ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้นา่สนใจและมีประสทิธิภาพมากขึน้ ขณะที่โรงเรียน
สามารถพฒันาโสตทศันปูกรณ์และระบบการเรียนการสอน ตลอดจนจดักิจกรรมสง่เสริมทกัษะและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน สง่ผลให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีสงูขึน้ สามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน และได้รับคดัเลอืกให้
เป็นโรงเรียนตวัอยา่ง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนน าร่องในด้านตา่งๆ 



 

หน้า 245 

 
ทุนการศึกษา 
ในปี 2561 บ้านปูฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ดังนี ้

- ด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมอืงแร่ ตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ 2552 

- ด้านวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้พลงังาน แก่นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั จ านวน 2 ทนุ นบัตัง้แตปี่ 2560 

- ด้านบญัชี แก่นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 จากมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จ านวน 3 ทนุ นบัตัง้แตปี่ 2559 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา มีผู้ ได้รับทนุการศกึษาจากบริษัทฯ รวมแล้วทัง้สิน้ 108 ทนุ 

 
ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในปี 2561 บ้านปฯู สนบัสนนุทนุช่วยเหลอืแก่โรงเรียน 10 แหง่ ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้เป็น
จ านวนเงิน 1.5 ล้านบาท เพื่อฟืน้ฟแูละพฒันาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตา่งๆ ในพืน้ท่ีผา่นส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ปัจจบุนัมีโรงเรียนที่ได้รับทนุสนบัสนนุจากบ้านปฯู รวมทัง้สิน้ 121 โรงเรียน 
ใน 5 จงัหวดั ประกอบด้วยจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตลู   ซึง่นบัเป็นการสนบัสนนุโรงเรียนในเขต
พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นปีที่ 12 แล้ว 
 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเรียนรู้ 
ในปี 2561 เป็นปีที่ 2 ที่บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบ้านปฯู ด าเนินโครงการ  
“พลงังานแสงอาทติย์เพื่อการเรียนรู้”   เพื่อตดิตัง้ระบบ
ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ รวมถึงมอบสือ่การ
เรียนรู้ตา่งๆ เช่น ระบบจานดาวเทียม และโทรทศัน์ ที่
ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนชาวไทยภเูขา แมฟ่า้หลวง อ าเภอ
ทา่สองยาง จงัหวดัตาก ซึง่มเีปา้หมายเพื่อพฒันาระบบ
สาธารณปูโภคไฟฟา้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้ครูและ
นกัเรียนมีไฟฟา้ใช้ส าหรับการเรียนการสอน รวมทัง้สามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ได้ ทัง้นีเ้พื่อชว่ยยกระดบั
ความรู้ ความสามารถของนกัเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกล นอกจากนีย้งัคาดหวงัผลลพัธ์ไปถึงการน าความรู้ ความสามารถไป
ตอ่ยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวติได้อยา่งยัง่ยืน รวมถงึการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนชาวไทย
ภเูขา โดยในปีที่สองของโครงการนีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตัง้แล้วเสร็จ จ านวน 13 โรงเรียน คิดเป็นมลูคา่ทนุสนบัสนนุ
โครงการฯ รวมกวา่ 1.2 ล้านบาท ปัจจบุนัมีโรงเรียนที่ได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ 37 โรงเรียน 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้น าความเช่ียวชาญทางด้านนวตักรรมพลงังานแสงอาทิตย์มาขยายโอกาสด้านการศกึษา โดย
เข้าตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัผลติ 150 กิโลวตัต์ ให้กบัโรงเรียนมชียัพฒันา อ าเภอล า
ปลายมาศ จงัหวดับรีุรัมย์ และ ขนาดก าลงัผลติ 100 กิโลวตัต์ ให้แก่วิทยาลยัเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร 
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เพื่อสง่เสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีใช้พลงังานสะอาดในการเรียนการสอนและฝึกอาชีพให้กบันกัเรียน  อีกทัง้ได้
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง ทัง้จากการท างานของระบบพลงังานแสงอาทิตย์และเรียนรู้จากวิศวกรของบ้านปฯู เพื่อ
ปลกูฝังให้คนรุ่นใหมม่ีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท างานของพลงังานทางเลอืก ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
รักษ์โลกเพื่อชว่ยกนัพฒันาประเทศไทยให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนผา่นการใช้พลงังานสะอาด 
 
ด้านการพฒันาสิง่แวดล้อม  
ค่ายเพาเวอร์กรีน 13 “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์”  
บ้านปฯู ร่วมกบัคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ด าเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
เน้นให้เยาวชนรู้จกัน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบ และเพื่อปลกูจิตส านกึใน
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนืให้แก่เยาวชน สร้างแกนน าและเครือข่ายเยาวชนด้านสิง่แวดล้อมในอนาคต โดย
กลุม่เปา้หมายของ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทัว่ประเทศ 
กิจกรรมของค่าย “เพาเวอร์กรีน” จดัขึน้ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สูก่ารปฏิบตัิ" ซึ่งมุ่งเน้นให้
เยาวชนได้เรียนรู้การพฒันากระบวนการคิด ได้ฝึกฝนทกัษะผ่านการเรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมทัศนศึกษาในพืน้ที่ที่ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนชาวคา่ยฯ ได้เห็นสภาพพืน้ที่จริง และสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ได้ นอกจากนีต้ลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บ้านปฯู ได้พิจารณาคดัเลอืกนกัเรียนที่มีผลงานดีจาก
การร่วมเข้าค่ายฯ เดินทางไปทศันศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่บ้านปฯู เข้าไปด าเนินธุรกิจ เพื่อเรียนรู้ ด้าน
การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืนเพิ่มเติมอีกด้วย 
ในปี 2561 “คา่ยเพาเวอร์กรีน 13” จดัขึน้ภายใต้แนวคิด “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ 70 คน ได้เรียนรู้แนวคิดการอนรัุกษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อม ๆ กับ
การส ร้ า งมูลค่า เพิ่ ม ใน เ ชิ ง เศรษฐกิจ ทั ง้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ ในเวิร์คชอปต่างๆ  
พร้อมทัง้เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รูปแบบใหมอ่ยา่งสร้างสรรค์จากการผสมผสาน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ากับ
ทักษะด้านศิลปะ ได้แก่ การถ่ายภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์ในเชิง
วิ ทยาศาสต ร์  กา รวาดภาพเ ชิ งวิทยาศาสต ร์  (Scientific Illustration) และการบันทึกธรรมชาติ  (Nature 
Drawing) นอกจากนีเ้ยาวชนยงัได้เดินทางไปทศันศกึษาชมุชนต้นแบบ ณ จงัหวดันครปฐมและกาญจนบรีุ เพื่อเรียนรู้
แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
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ผลิตผลท้องถ่ิน และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนได้น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการสรรค์สร้าง
โครงงานกลุม่วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ มอบทนุการศกึษาเป็นรางวลัรวมกวา่ 30,000 บาท  
นอกจากนีโ้ครงการฯได้น า 3 เยาวชนดีเด่นจากโครงการฯ ปีที่ 12 ซึ่งจัดขึน้ในเดือนตลุาคม 2560 เดินทางไปเรียนรู้
แนวทาง “การสร้างความสมดลุระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคม และความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อตอ่
ยอดการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ พร้อมศึกษาแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศชาติอยา่งยัง่ยืน ผา่นกิจกรรมมากมายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม  
จากการด าเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการดงักล่าว
แล้ว 910 คน อีกทัง้ยงัได้พฒันาผู้น าเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าที่เป็นพ่ีเลีย้งแก่เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” 
รวมทัง้ขยายเครือขา่ยด้านสิง่แวดล้อม รวมประมาณ 160 คน  
 
 
ด้านการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน  

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคม 8 

ในปี 2561 บ้านปูฯ ยงัคงด าเนินโครงการ “พลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม” ที่สนบัสนุนการพฒันาผู้ประกอบการทาง
สงัคมรุ่นใหม่และเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมุ่งสนับสนุน “กิจการเพื่อสงัคม” ที่มุ่งเน้นความเช่ือมโยง
ระหว่างธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจดัการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคณุธรรมในการด าเนินกิจการ
เพื่อสงัคม โดยในปีนี ้โครงการฯ มีการขยายผลอย่างเด่นชัด ผ่านการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ เข้าร่วม
โครงการฯ บน SE.School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับผู้ ที่สนใจเป็นผู้ ประกอบการ
กิจการเพื่อสงัคมแหง่แรกในประเทศไทย  โดยผู้ประกอบการท่ีผา่นการพิจารณาในรอบแรกจ านวน 20 ราย  ได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาแนวคิดและรูปแบบเชิงธุรกิจ  ในปีนี ้มีกิจการเพื่อสงัคมหลายกิจการท่ีโดดเดน่และตอบ
โจทย์ปัญหาสงัคมในหลายด้าน อาทิ การพฒันาอาชีพและชมุชน การจดัการขยะ การเงิน และการบริการสงัคม เป็น
ต้น ในจ านวนนี ้คณะกรรมการได้คดัเลือกแผน
ธุรกิจ 10 กิจการ ที่มีเปา้หมายชดัเจนในการแก้ไข
ปัญหาหรือพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่
มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อรับทนุโครงการ
ละ 80,000 บาท น าไปด าเนินงานในระยะเวลา 3
เดือน  จากนัน้จึงมีการคดัเลือกแผนธุรกิจที่โดด
เด่น มีพฒันาการ และสร้างผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
จ านวน 5 กิจการ เพื่อรับทนุโครงการละ 250,000 
บาท ส าหรับด าเนินกิจการตอ่เนื่องอีก 6 เดือน   
นอกจากนีโ้ครงการฯ ยงัตอ่ยอดจดักิจกรรม “Impact Day” ภายใต้แนวคิด “พืน้ท่ีแหง่โอกาสของคนรุ่นใหม่” ซึง่จดัขึน้
เป็นปีที่ 2 เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสงัคมของโครงการฯ และเครือขา่ย ได้มีพืน้ท่ีในการแนะน ากิจการ
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และจ าหนา่ยสนิค้าและบริการ ขณะเดียวกนั ประชาชนทัว่ไป ผู้ที่สนใจในกิจการเพื่อสงัคม และนกัเรียนนกัศกึษาก็มี
โอกาสศกึษาหาความรู้ด้านกิจการเพื่อสงัคมจากผู้มีประสบการณ์ตรง  
ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ให้ค าปรึกษา จัดอบรมและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพผู้ประกอบการเพื่อสงัคมรุ่นใหม่ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพฒันาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การ
วดัผลทางสงัคม การพฒันาแบรนด์ การบริหารจดัการทีมงาน และการบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกิจ พร้อมทัง้ให้
การสนบัสนนุกิจการเพื่อสงัคมจ านวน 82 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองด าเนินกิจการเพื่อสงัคมตามแนวคิดและความ
สนใจของตนเอง และในจ านวนนี ้35 กิจการที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่นได้รับการสง่เสริมให้สามารถต่อยอดและ
พฒันาศกัยภาพตนเองเพื่อด าเนินการตอ่ได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งกิจการเหลา่นี ้นอกจากจะสามารถสร้างผลก าไรทางธุรกิจ
แล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนกว่า 70 แห่ง องค์กรภาคสงัคม 15 องค์กร ครอบคลุมผู้ ได้รับผลประโยชน์กว่า 
120,000 คน ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึน้แก้ปัญหาครอบคลุมประเด็นทางสังคมถึง 7 ประเด็น ได้แก่ 
การศึกษา การเกษตร สขุภาพ อาสาสมคัรเพื่อสงัคม สิ่งแวดล้อม การพฒันาอาชีพ และการเงิน และบางกิจการยงั
สามารถตอ่ยอดไปคว้ารางวลัในระดบันานาชาติมีรายได้ที่มัน่คงอีกด้วย 

 
 
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู  
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ูได้ด าเนินกิจกรรมสง่เสริมและพฒันาทกัษะ รวมทัง้เปิดโลกทศัน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ให้กบันกักีฬาอยา่งตอ่เนื่องผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะชว่ยยกระดบัมาตรฐานด้านกีฬาเทเบิล
เทนนิสของไทยตอ่ไปในอนาคต โดยในปี 2561 สโมสรฯ ยงัคงมุง่สนบัสนนุนกักีฬาให้เรียนรู้ที่จะพฒันาตนเองทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจผา่นกิจกรรมตา่งๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจ าวนั และการเข้าร่วมการแขง่ขนัในรายการส าคญัทัง้ในและ
ตา่งประเทศ   
 

ปัจจบุนั สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปมูีนกักีฬาในสงักดัและสมาชิก
ทัว่ประเทศ รวม 80 คน โดยสโมสรฯ ยงัคงมุง่พฒันามาตรฐาน
และระบบการบริหารจดัการ ตลอดจนวางแผนพฒันานกักีฬา
รายบคุคล รวมทัง้เพิ่มเติมกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสง่เสริมกีฬา
เทเบิลเทนนิสให้เป็นท่ีแพร่หลาย และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
ได้เรียนรู้และพฒันาทกัษะการเลน่ตามมาตรฐานสากล เช่น 
กิจกรรมคา่ย “สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ู สร้างแรงบนัดาลใจแก่

เยาวชนในพืน้ท่ีหา่งไกล”  โดยโค้ชที่มีประสบการณ์ในระดบันานาชาติ และนกักีฬาจิตอาสาของสโมสรฯ ที่ผา่นการ
แขง่ขนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมาท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แกเ่ยาวชนในภมูภิาคตา่งๆ โดยในปี 
2561 สโมสรฯ จดักิจกรรมดงักลา่ว 2 ครัง้ที่จงัหวดัอบุลราชธานีและจงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจาก
ทัง้เยาวชนและครูผู้ ฝึกสอนประจ าจงัหวดัรวมถงึจงัหวดัใกล้เคียง โดยนบัตัง้แตปี่ 2557 สโมสรฯ จดักิจกรรมคา่ยฯ 
มาแล้วทัง้หมด 8 ครัง้อยา่งตอ่เนื่อง เพราะเช่ือวา่กิจกรรมนีจ้ะชว่ยปลกูฝังนกักีฬาสโมสรฯ ให้มีจิตอาสา ทัง้ยงัชว่ยเพิ่ม
โอกาสการฝึกฝนทกัษะกีฬาเทเบลิเทนนิสที่ได้มาตรฐานให้กบัเยาวชนตัง้แตร่ะดบัที่ไมม่ีประสบการณ์ ไปจนถึงนกักีฬา
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เยาวชนระดบัจงัหวดั ที่ยงัขาดปัจจยัสนบัสนนุในการฝึกฝนทกัษะด้านกีฬา รวมถงึขาดการฝึกสอนจากโค้ชทีม่ี
ประสบการณ์ในระดบันานาชาติ  

 
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่านกักีฬาของสโมสรฯ จ านวน 2 คน ผ่านการคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีมชาติในการ
แข่งขนักีฬาซีเกมส์ จ านวน 33 คน ได้รับการคดัเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติ และจ านวน 17 คน ท่ีน าความสามารถทาง
กีฬาเทเบิลเทนนิสสมคัรเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา อีกทัง้ได้รับรางวลัจากการแข่งขนัหลากหลายรายการทัง้ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ และมีเยาวชนทัว่ประเทศจ านวนกว่า 1,000 คน ที่ได้เข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาเทเบิล
เทนนิสกบัโค้ชจิตอาสาของสโมสรฯ 
 
 
 
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน  

บ้านปฯู สานตอ่การสนบัสนนุ นายทรงฤทธ์ิ เดวิด จัน่บบุ
ผา นกักีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีศกัยภาพแตข่าดแคลนทนุ
ทรัพย์ ในการเดินหน้าสานฝันการเป็นนักกีฬาเทนนิส
ระดับโลกด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬา คอ ร์ส
เสริมสร้างความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมทาง
ร่างกาย และการอ านวยความสะดวกด้านตา่ง ๆ เพื่อให้
สามารถฝึกซ้อมเทนนิสประจ าวันได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงสง่เสริมให้เข้าร่วมการแขง่ขนัรายการส าคญั ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ

ประสบการณ์ในการแข่งขนักบัคู่ต่อสู้ที่หลากหลาย และสร้างเสริมทกัษะในการใช้ชีวิต ตลอดจนฝึกวินยันกักีฬาให้มี
ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้ 
 
ในปี 2561 นี ้ทรงฤทธ์ิ สามารถผ่านการคดัเลือกเป็นนกักีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี ได้ส าเร็จ อีก
ทัง้ยงัได้รับคดัเลือกเป็นตวัแทนนกักีฬาในระดบัเยาวชนจากส านกังานกรุงเทพมหานคร ให้เข้าร่วมแข่งขนัรายการ 
Jerusalem 2018 International Children’s Games ณ กรุงเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล และได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทชายคู ่นอกจากนีย้งัได้รับการสนบัสนนุจากบ้านปฯู ในการเข้าร่วมการแขง่ขนัเทนนิสซึง่จดัโดยสหพนัธ์เทนนิส
นานาชาติในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ศรีลงักา และเกาหลีใต้ ซึ่งประสบการณ์และผลงานของทรงฤทธ์ิในปีนี ้
นบัเป็นก้าวยา่งส าคญัสูก่ารเป็นนกักีฬามืออาชีพในอนาคต 
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โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม 
ปี 2561 นบัเป็นปีที่ 3 ที่บ้านปฯู ได้ร่วมมือกบัคณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการ
ด าเนินโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสงัคม” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อ
พฒันานกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย นกัเรียนอาชีวศกึษา และครูผู้สอน ให้มีทกัษะที่เอือ้ตอ่การเป็นนวตักร
รุ่นใหม ่เช่น การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดและการสือ่สารความคดิอยา่งสร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบ และภาวะผู้น า ผา่นกระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู้” โดยบ้านปฯู ได้มอบเงินสนบัสนนุแก่โครงการฯ รวม 
15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินการตามแผนงานต  ลอดระยะเวลา 3 ปีโดยในปี 2559 โครงการฯ เน้นพฒันาโปรแกรม
และเคร่ืองมือฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมทกัษะการคดิเชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวตักรรม เปิดรับสมคัรและคดัเลอืก
เยาวชนและจากโรงเรียนตา่ง ๆ ทัว่ประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้หมด 20 ทีม     ตอ่มาในปี 2560 แตล่ะทีมได้รับ
การฝึกอบรมการคิดเชิงออกแบบผา่นกระบวนการสร้างเกมการเรียนรู้          เพื่อสร้างทกัษะให้แกผู่้ เรียนซึง่จะเติบโตไป
เป็นนวตักรในอนาคต และส าหรับปี 2561 เป็นขัน้ตอนการน าผลงานของแตล่ะทีมมาประยกุต์ใช้งานจริง และน าไป
เผยแพร่แก่กลุม่เปา้หมายเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมทัง้ในแง่ความรู้ พฤติกรรม และเจตคติ 
ในปีที่ 3 นีม้ีนกัเรียนทัง้ 20 ทมีได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน
ออกแบบบอร์ดเกมเพื่อแก้ปัญหาสงัคมใน 4 ประเด็นหลกั  
ได้แก่ สิง่แวดล้อม ชีวติในโรงเรียน วถีิพลเมือง และ
เศรษฐศาสตร์-การเงิน ที่ มหกรรมเกมและการเรียนรู้ หรือ 
Games & Learn Festival ซึง่จดัขึน้ ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ โดยมีผู้สนใจมาเข้า
ร่วมชมนิทรรศการกวา่ 1,000 คน ก่อนที่จะน าบอร์ดเกม
เหลา่นัน้ไปทดลองใช้กบัชมุชนในพืน้ท่ีที่ต้องการแก้ไขปัญหา
เพื่อพฒันาคณุภาพของบอร์ดเกมนัน้ๆ จากนัน้ ทางคณะกรรมการจะคดัเลอืกทีมที่เหมาะสม เพื่อรับมอบรางวลัถ้วย
พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีในเดือนมีนาคม 2562 ตอ่ไป 
 
ด้านการพฒันาชมุชน  

 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองล าพนูซอ่มแซมถนนสว่นที่ช ารุดในเขตหมูบ้่านบ้านโฮ่ง เพื่อให้ชาวบ้าน

ในพืน้ที่สามารถสญัจรได้สะดวกตามปกติ และในปีนีไ้ด้จดักิจกรรม จิตอาสา โดยจดัท าป้ายศนูย์พฒันาเด็กเลก็

บ้านโฮ่ง และ ปรับภมูิทศัน์ของศนูย์ฯ และพฒันาพืน้ท่ีให้สวยงามเหมาะสมแก่การประกอบกิจกรรมตา่งๆ 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองล าพนูจดักิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้บริการตรวจสขุภาพ บริการ

ด้านทันตกรรมและให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโฮ่งและบ้านแวนนารินโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย นอกจากนีย้งัคงติดตามผลการด าเนินงานของโครงการธนาคารขยะ ซึ่งด าเนินการโดยกลุม่แม่บ้านท่ี

หมู่บ้านบ้านโฮ่งอย่างต่อเนื่อง โดยทางกลุ่มฯ ได้น ารายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้วดัและหมู่บ้านเพื่อท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ตา่งๆ 
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 การพัฒนาด้านการศึกษา ในปีการศกึษา 2561 เหมืองล าพนูได้มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศกึษาจาก 17 

หมู่บ้าน ในชุมชนเขตเหมืองฯ 100 ทนุ เป็นเงิน 200,000 บาท ทัง้นีท้างเหมืองฯ ได้มอบทนุการศึกษาดงักลา่ว 

อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่ปี 2552 จนปัจจุบนัรวมเป็นเงินราว 2,200,000 บาท นอกจากนี ้

เหมืองล าพนูยงัเข้าร่วมกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติที่จดัขึน้ในพืน้ที่ชมุชน และสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน

ในชมุชนรอบๆ เหมืองอยา่งตอ่เนื่อง  

 การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมืองล าพนูร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วดัในต าบลบ้านโฮ่ง นา

ทราย และลี ้จ านวน 9 วัด และท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี แก่วัดในต าบลลี ้จ านวน 6 วัด เพื่อร่วมท านุบ ารุง

พระพทุธศาสนา นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมรดน า้ด าหวัผู้สงูอายแุละข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ของทกุปี เพื่อเป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชมุชน  

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เหมืองล าพนูสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาอาชีพ ภายใต้ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” 

ด้วยการจดัอบรมหลกัสตูรการท าปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยน า้หมกัแก่ชาวบ้านในชมุชนรอบเหมืองฯ นกัเรียนโรงเรียนบ้าน

โฮ่ง โรงเรียนบ้านนากลาง และโรงเรียนบ้านปวงค า (ประชาอทุิศ) และพนกังานของเหมืองล าพนู จ านวน 60 คน 

นอกจากนีย้งัจดัพืน้ที่ส าหรับท าสวนเกษตรอินทรีย์ เลีย้งปลา เลีย้งกบ เลีย้งไก่  และจดัท าระบบการสบูน า้ด้วย

พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในพืน้ท่ีเหมืองฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่สามารถน าไปตอ่ยอดสร้าง

รายได้เสริม สร้างความตระหนกัถึงการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่าย และเป็นผลดีตอ่สขุภาพ แก่ชาวบ้านในชมุชน 

และพนกังานอีกด้วย  

 
โครงการป่าฟ้ืน คืนน า้น่าน  
จากการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ผืนป่าในจงัหวดัน่านอนัเป็นต้นก าเนิดแม่น า้น่านที่ให้ปริมาณน า้แก่แมน่ า้
เจ้าพระยามากถึงร้อยละ 40 ที่ลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผา่นมา บริษัทฯ จึงด าเนินโครงการ “ป่าฟืน้ คืนน า้นา่น” 
ที่มุ่งฟืน้ฟูป่าและพฒันาคณุภาพชีวิตของชุมชน โดยการจดัระบบน า้ให้กบัชุมชนสามารถท าการเกษตรบริเวณที่ราบ
เชิงเขาตลอดปี แทนการบกุรุกป่าเพื่อใช้เป็นที่ท าการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน และสว่นราชการที่เก่ียวข้อง โดยได้ท าการคดัเลือก 2 หมู่บ้านในต าบลบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เป็น
พืน้ท่ีน าร่อง  
 
ตัง้แต่ปี 2560 บ้านปูฯ ได้สนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอน า้จ านวน 23 ฝาย เพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้ให้กับป่า สร้าง
ประปาภเูขาเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ด้วยการน าน า้จากที่สงูเดินท่อสง่น า้ลงมายงัถงัพกัน า้ ก่อนกระจายไปตามที่ท า
กินของเกษตรกรในพืน้ราบ โดยมีผู้ ได้รับประโยชน์ 52 ครอบครัว ซึ่งวิธีการนีท้ าให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้
ตลอดทัง้ปี ทัง้การปลกูผกั ไม้ผล เลีย้งปลา เลีย้งสตัว์อื่น ๆ และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบกุรุกท าลายป่าเพื่อขยายที่
ท ากินอีกตอ่ไป นอกจากนี ้ยงัได้จดัตัง้กองทนุท่ีสมาชิกร่วมกนัสมทบเงินบ ารุงเป็นรายปี เพื่อใช้ในการซอ่มบ ารุง ขยาย
จ านวนสมาชิก และการบริหารจดัการ  
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายพืน้ที่โครงการเพิ่มขึน้อีก 2 หมู่บ้านในต าบลเดิม มีผู้ ได้รับประโยชน์จ านวน 20 ครอบครัว 
ซึ่งโครงการนี ้สามารถเป็นต้นแบบในการฟืน้ฟูป่าไม้แบบยัง่ยืนโดยการมีสว่นร่วมของชุมชนนอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้
สนบัสนนุทนุการศึกษาระดบัอาชีวศกึษา และอดุมศึกษา ให้กบัเยาวชนในพืน้ท่ีจ านวน 10 ทนุ โดยผู้ รับทนุจะต้องท า
กิจกรรมเพื่อสาธารณะให้กับชุมชน และบริษัทฯ ได้ให้นักศึกษาเหล่านีเ้ข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงการฯ โดยหวงัวา่เขาจะสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาชมุชนของตนเองในอนาคต 
 
 
การช่วยเหลือผู้ที่ รับผลกระทบจากภยัพิบัติต่างๆ   

จากเหตภุยัพิบตัิน า้ท่วมครัง้ใหญ่ที่เกิดขึน้ในแขวงอตัตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปลายเดือน
กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ด าเนินธุรกิจในสปป.ลาวมาเป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 10 ปี และมีความ
ผกูพนัใกล้ชิดกบัประชาชนและชมุชน ได้จดัทีมเฉพาะกิจเข้าส ารวจพืน้ที่อย่างเร่งด่วน พร้อมกบัด าเนินการช่วยเหลอื
ร่วมกับเครือข่ายพนัธมิตรทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และเอกชนทัง้ฝ่ังไทยและลาว ซึ่งครอบคลมุทัง้ใน
รูปแบบการบริจาคเงิน-สิ่งของที่จ าเป็น และการสนบัสนนุสถานเอกอคัรัฐทตู สปป.ลาว ประจ าราชอาณาจกัรไทยใน
การสง่ของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั รวมถึงการสนบัสนนุสภากาชาดไทยในการสง่มอบสิ่งของผ่านองกานกา
แดงลาว (กาชาดลาว) นอกจากนัน้บ้านปฯู ยงัมอบเงินบริจาคให้แก่กระทรวงการเงิน สปป.ลาว รวมยอดบริจาคตลอด
ระยะเวลาการช่วยเหลอืในปี 2561 เป็นมลูคา่ทัง้สิน้กวา่ 5,500,000 บาท  
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บริษัทยอ่ยของบ้านปฯู ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ความส าคญั

ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาชมุชน โดยยดึถือในนโยบายและในแนวทางเดียวกนัใน

การด าเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบ้านปฯู ท่ีมุ่งสง่เสริมการศึกษาเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน ITM 

เน้นยกระดบัคณุภาพการศกึษาของนกัเรียนและครูภายในอินโดนีเซียตลอดจนด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพชีวติ

ของชุมชนบริเวณรอบเหมือง 5 แห่งบนเกาะกาลิมนัตนั ได้แก่ อินโดมินโค ทรูบาอินโด บารินโต คิทาดิน-เอ็มบาลตุ 

และโจ-ร่ง       

 
 ในปี 2561 ITM ได้ด าเนินกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทฯ จดัเวิร์กช็อปภายใต้แนวคิด “การศึกษาแบบองค์รวมตามอปุนิสยั”แก่ครูระดบัประถมศึกษาจ านวน 75 
คน จาก 25 โรงเรียนที่ตัง้อยูใ่นบริเวณชมุชนรอบเหมืองอินโดมินโค ณ โรงแรมเทียราสรูยา เมืองบอนตงัระหว่าง
วนัที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา
แบบองค์รวมและการศกึษาตามอปุนิสยั เพื่อน าไปปรับใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนตอ่ไป 

 บริษัทฯ จดัเวิร์กช็อปส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลกั “รู้รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” 
ให้แก่นกัเรียนระดบัชัน้ประถมจ านวน 2 ครัง้  โดยระหวา่งวนัท่ี 27-28 กนัยายน 2561 ได้จดัเวิร์กช็อปขึน้ท่ีเหมืองท
รูบาอินโด เมืองกไูตตะวนัตก ภาคตะวนัออกของเกาะกาลิมนัตนั ซึ่งมีนกัเรียนจ านวน 287 คน และผู้ดแูลจ านวน 
31 คน จากโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา  12 แห่ง รอบเหมืองทรูบาอินโดและบารินโตเข้าร่วมกิจกรรม และจดั
เวิร์กชอปอีกครัง้ระหวา่งวนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2561 ที่แอกริคลัเจอร์ เทคโนโลยี พาร์ค ใกล้กบัเหมืองคิทาดิน-เอ็ม
บาลตุ ภาคตะวนัออกของเกาะกาลิมนัตนั โดยมีนกัเรียนจ านวน 96 คน และผู้ดูแลจ านวน 9 คนจาก โรงเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษา 7 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม การจัดเวิร์กช็อปในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อแนะน าให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ อนัจะท าให้พวกเขาเหลา่นัน้เกิดความหว่งใยตอ่ความยั่งยืน
ด้านสิง่แวดล้อม 
 

 ด้านการพัฒนาชุมชน 
ด้วยความมุง่มัน่ที่จะพฒันาชมุชน ในปี 2561 ITM ได้ด าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชนจ านวน 219 กิจกรรม โดยแบง่
ออกเป็น 5 ด้านหลกั ๆ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมตอ่เนื่องจากปีที่แล้ว  
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้  

ในปี 2561 บริษัทฯ จดัการฝึกอบรมตา่ง ๆ เพื่อพฒันาอาชีพ ได้แก่ การขบัรถยนต์ การเช่ือมโลหะ และ
การศกึษาเปรียบเทียบผู้มีสว่นได้เสยีในเมืองบอนตงั เมืองกไูทตะวนัออก และเมืองกไูตการ์ตาเนการา เพื่อ
เรียนรู้การบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้สง่เสริมกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้
ในหมูบ้่านท่ีเหมืองของบริษัทฯ ตัง้อยู ่เช่น การเลีย้งไกเ่นือ้ การเลีย้งปลา การเลีย้งววั การเลีย้งแพะ การปลกู
ผกั การท าสวนปาล์ม สวนยางพารา สวนไม้ผล สวนโกโก้ การท านาข้าว การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร งาน
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หตัถกรรม งานตดัเย็บเสือ้ผ้า และการผลติปุ๋ ยอินทรีย์ อีกทัง้ยงัให้ความช่วยเหลอืด้านการบริหารจดัการแก่
ร้านขายของช าในชมุชน และเปิดโอกาสให้ชมุชนได้เข้ามาร่วมเป็นผู้จดัหาสิง่ของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ปอ้นให้กบั
บริษัทฯ เช่น เป็นผู้จดัหาปุ๋ ยอินทรีย์ให้แกเ่หมืองโจ-ร่ง 
 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาการศกึษา เพราะเป็นสิง่หนึง่ที่จะชว่ยพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแขง็
และยัง่ยืน ซึง่ในปีนี ้บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

-  มอบทนุการศกึษาตอ่เนื่องให้เยาวชนในหมู่บ้านที่ศกึษาในวิทยาลยัพยาบาล และสาขาศกึษาศาสตร์
พร้อมเชิญชวนให้กลบัมาท างานในชุมชนบ้านเกิดเมื่อจบการศกึษา เพื่อเป็นก าลงัหลกัในการพฒันา
ด้านสขุภาพอนามยัและการศกึษาของชมุชนในอนาคต 

-  มอบทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้  และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึง
หนงัสอืแก่โรงเรียนตา่ง ๆ 

- จัดการศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนใน 4 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผู้ ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศกึษาสงูขึน้จนกระทัง่สามารถประกอบอาชีพได้ 

- การจดัอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ครู นกัเรียน และผู้น าชมุชน 
 

3. การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข  
 บริษัทฯ สนบัสนุนการพฒันาสขุภาพอนามยัของชุมชนให้ครอบคลมุตัง้แต่เด็กแรกเกิดจนถึงกลุ่มผู้สงูอายุ

อยา่งตอ่เนื่อง โดยได้จดักิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้
- ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัอนัตรายของงเชือ้เอชไอวี แก่นกัเรียนใกล้บริเวณเหมือง ITM 
-  จดัอบรมด้านอนามยัส าหรับแมแ่ละเด็ก ตรวจสขุภาพให้ผู้หญิงตัง้แตห่ลงัแตง่งาน ช่วงตัง้ครรภ์ 
 จนกระทัง่คลอด พร้อมทัง้สนบัสนนุอาหารเสริมให้แก่ผู้ เป็นแมร่ะหวา่งตัง้ครรภ์และเด็กก่อนวยัเรียน 
- จดัหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสขุภาพให้กบันกัเรียนในโรงเรียน และผู้สงูอาย ุพร้อมจดักิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างสขุภาวะ และแก้ปัญหาสขุภาพของเด็กนกัเรียน 
- จดัอบรมและรณรงค์การตอ่ต้านยาเสพติดให้กบันกัเรียน 
- จัดหาน า้ดื่มสะอาดให้กับชุมชน ครอบคลมุกว่า 500 ครัวเรือนที่ตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงเหมืองอินโด

มินโค และอีก 900 ครัวเรือนในบริเวณเหมืองบารินโต 
 

4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 บริษัทฯ สนบัสนนุการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เช่น  

- ปลกูต้นมะมว่งและต้นฝร่ังเพื่ออนรัุกษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- จดัโครงการรณรงค์เพื่อให้ตระหนกัถึงอนัตรายของขยะพลาสติก 
- สนบัสนนุการก่อสร้าง และสิง่อ านวยความสะดวกในสวนรุกขชาติชายเลนของเมืองบอนตงั เช่น 

สถานท่ีตัง้แคมป์เชิงธรรมชาติ ประตทูางเข้า และปา้ยนิเทศเพื่อการศกึษาที่ตดิอยูบ่นต้นโกงกาง  
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5. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  
บริษัทฯ สนบัสนนุการสร้างอาคารอเนกประสงค์ของชมุชน อาคารเรียนศนูย์การเรียนรู้เด็กกอ่นวยัเรียน 
สะพานเช่ือมการสญัจรระหวา่งหมูบ้่านและพืน้ท่ีเกษตร ปรับปรุงถนนและสะพานตามหมูบ้่านตา่งๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทางสญัจร รวมถงึการขดุลอกคคูลอง 
 

การช่วยเหลือผู้ที่ รับผลกระทบจากภยัพิบตัิต่าง ๆ   
จากเหตแุผน่ดินไหวและสนึามิในเมืองลอมบ็อก (จงัหวดันซูาเตง็การาตะวนัตก) เมืองปาลู (จงัหวดัสลุาเวสกีลาง) 
และจงัหวดับนัเติน บริษัทฯ เข้าให้การช่วยเหลอือยา่งเร่งดว่นในพืน้ท่ีประสบภยั โดยในระยะแรก บริษัทฯ ให้ความ
ร่วมมือกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย สง่หนว่ยปฏิบตัิการฉกุเฉินจากเหมอืงตา่ง ๆ เพื่อเข้าชว่ยเหลอืในการอพยพเคลือ่นย้าย
ผู้ประสบภยัและให้บริการทางการแพทย์ รวมทัง้บริจาคอปุกรณ์ที่จ าเป็นตอ่การยงัชีพ เช่น ข้าว และเต๊นท์ให้แก่
ผู้ประสบภยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้บริจาคอปุกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในพืน้ท่ีประสบภยัในระยะฟืน้ฟอูีกด้วย 

 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในปี 2561 Banpu Investment (China) Co.,Ltd. (BIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปฯู ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรัฐประชาชน
จีนยงัคงสนบัสนุนกิจกรรมด้านการพฒันาสงัคมและชุมชนในพืน้ที่รอบเหมืองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนในท้องถ่ิน เพื่อตอบแทนการสนับสนุนจากชาวบ้านและชุมชน ด้วยดีเสมอมา โดยสนับสนุน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส านกังาน คิดเป็นมูลค่า 300,890 หยวน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท างานของรัฐบาล
ท้องถ่ินในเมือง 4 แหง่ที่อยูใ่กล้เหมืองเกาเหอ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสิง่ก่อสร้างพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ เช่น รางรถไฟ สถานี
ขนสง่สนิค้า ปลอ่งระบายอากาศ และบอ่กกัเก็บกากแร่ เป็นต้น 
นอกจากนี ้BIC ยงัได้บริจาคเงินจ านวน 30,000 หยวนให้โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองหลวัซาน มณฑลเหอหนาน ซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของเหมืองเฮ่อปี ้เพื่อสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียนแก่นกัเรียนที่ด้อยโอกาส และเพื่อช่วยให้ห้องสมดุของโรงเรียนมี
ปริมาณหนงัสอืเป็นไปตามมาตรฐานของจีน คือ หนงัสอื 30 เลม่ตอ่นกัเรียน 1 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี 
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แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านทจุริต (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และให้
ความร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่ง
ตอ่เนื่อง ในปี 2556 น าเสนอการประเมินตนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท  

หนว่ยงาน Risk Management ได้เพิ่มการประเมินความเสีย่งของการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างาน
ในการวางแผนงานประจ าปีและจดัเตรียมแนวทางปอ้งกนัหรือแก้ไข โดยเร่ิมตัง้แตปี่ 2557 มีการตดิตาม ทบทวนความ
เสีย่งดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและ
กระตุ้นการมีสว่นร่วมเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุริตตอ่องค์กรและผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่นๆ และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
น าเสนอผู้บริหารระดบัสงูพจิารณาตอ่ไป  

ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตัิที่มีอยูแ่ล้วในองค์กรเพือ่ความชดัเจนและรองรับนโยบายการตอ่ต้าน
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti Corruption Policy)  เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พจิารณา
และอนมุตัินโยบายฯ  

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้มีนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และบริษัทฯ จดัท าเอกสารแนว
ปฏิบตัิที่รองรับพร้อมกบัแบบส ารวจเพื่อการประเมินตนเอง น าเข้าสูก่ระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึน้
ทะเบียนรับรองเป็นบริษัทท่ีเป็นตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558  และได้รับการตอ่อายใุนเดือน
พฤษภาคม 2561 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิตามนโยบายตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัเร่ืองการรับ-การให้
ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และการบนัทกึรายงานการรับของขวญัในระบบ ซึง่ถือ
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 

 
 
  



 

หน้า 257 

11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ตามกรอบของ COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้
น าแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงการควบคมุภายใน และการติดตามอย่างสม ่าเสมอทัว่ทัง้องค์กร (Three Lines of 
Defense) มาปรับใช้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในทัง้ด้านการด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่น และการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทัง้นี เ้พื่อ
สนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามพันธกิจและกลยทุธ์ที่ก าหนด เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยยดึหลกับรรษัทภิบาลและความโปร่งใส  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในตามแบบการประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่
จดัท าโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคมุ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดบั
ภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดบักิจกรรม มัน่ใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการ
ควบคมุภายในทัง้ 5 องค์ประกอบที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้

 
1. การควบคุมภายในองค์กร  

บริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต้
หลกัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึง่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยบริษัทฯ ได้จดัโครงสร้างองค์กรอยา่งเหมาะสม เพื่อมุง่เน้นให้เกิดผลดงัตอ่ไปนี ้

1. มีการถ่วงดลุอ านาจภายใน  
2. มีสายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน  
3. มีการก าหนดอ านาจการอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ  
4. มีการแบง่แยกหน้าที่ในสว่นงานท่ีส าคญั เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  
5. มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานส าคญัต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทัง้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่เปลีย่นแปลงไปอยา่งสม ่าเสมอ  
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็น บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart) ซึ่งประกอบด้วย ใจรัก 

(Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมัน่ยืนหยดั (Committed) และสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
พนกังานทกุคนสามารถก้าวไปข้างหน้าอยา่งมัน่คง อนัเป็นการร่วมกนัเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสูภ่ายนอก พร้อม
มุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก  
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บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
มาตรฐานและเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร มีระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเช่ือมโยงกบัผลส าเร็จของงาน รวมทัง้
ให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุคลากร ทัง้ความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านธุรกิจ (Hard Skill) และ
ทกัษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) เพื่อสง่เสริมให้บคุคลากรมีความรู้และทกัษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิผล 
โดยมีแผนพฒันาตาม Learning Roadmap ที่เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้มีการจดัท า
แผนพฒันารายบคุคล แผนสบืทอดงานของผู้บริหาร และการหมนุเปลีย่นต าแหนง่งานตา่ง ๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มุง่มัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และโปร่งใส โดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและ
มีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั และมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือ
ข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริต (Whistleblower Hotline) โดยเมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการตอ่อายกุารรับรองสถานะ
เป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  

 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งและการเตรียมความพร้อมตอ่สถานการณ์ภายใต้การเปลีย่นแปลง
จากปัจจยัภายในและภายนอกที่จะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้ก ากบัดแูลและ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงส าคญัในภาพรวมขององค์กร ทัง้นี ้ ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ประเมินปัจจยัและติดตามความเสีย่งอยา่งจริงจัง โดยประเมินความเสีย่งในทกุด้าน ทัง้ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทจุริตคอร์รัปชนั ซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงที่เกิดจากทัง้ปัจจยั
ภายในและภายนอก พร้อมทัง้ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ โดยมี
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมทัง้รายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส  
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดท ากฎบตัรคณะกรรมการความเสี่ยง  
พร้อมทัง้ได้ก าหนดขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถ
ตอบสนองตอ่ความซบัซ้อนและการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ 
 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการก ากบัดแูลธุรกิจ
ตา่ง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทนุตามโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้กลุม่ธุรกิจมีแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ
นโยบาย แนวปฏิบตัิ และทิศทางกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยได้ด าเนินการดงันี ้

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และคูม่ือปฏิบตัิงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
2. มีการบริหาร ติดตาม และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคู่มือการ

ปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ตลอดจนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดภายนอก  
3. มีการแบง่แยกหน้าที่และก าหนดอ านาจอนมุตัิอยา่งชดัเจนทีส่ามารถตรวจสอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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4. มีการก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกัน (Related Parties Transaction) ที่ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (At Arms’ 
Length Basis)  

5. มีดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (KPI) ที่เช่ือมโยงกบัเปา้หมายของบริษัทฯ  
6. มีการดแูลปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไมใ่ห้ถกูน าไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน  
7. มีระบบการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
8. มีการให้ความรู้และจดัอบรมเก่ียวกบัการควบคมุภายในแก่พนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิด้านตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ Greener & Smarter โดยมุง่สู่
การเป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เน้นการท าธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และการน า
เทคโนโลยีที่ก้าวล า้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้วย เช่น Digital Transformation Project, Carbon Policy, 
Operational Excellence Standard ฯลฯ 
 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
  บริษัทฯ ได้พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยัง่ยืน โดยได้ด าเนินการตามแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ให้
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และความต้องการของธุรกิจ โดยควบคมุการได้มา การพฒันา และการ
น าไปใช้ ตามกระบวนการ IT Service Delivery Model โดยมีคณะกรรมการ Architecture Review Board และหน่วยงาน 
Enterprise Architecture ภายใต้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาปัตยกรรมทางธุรกิจและ
เทคโนโลยีส าหรับทัง้กลุม่บริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส ยืดหยุน่ และตอบสนองตอ่กลยทุธ์ Greener & Smarter  
 บริษัทฯ ได้จัดท าแผนงานระยะยาว Banpu Digital Transformation (BDX) เพื่อน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ ทัง้นีไ้ด้ให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ โดยได้ด าเนินการควบคูไ่ปกบัแผนงาน Banpu Digital Transformation (BDX) และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประเมิน 
Digital Resilience Assessment (DRA) โดยหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซ
เบอร์ (Cyber Security) และวดัระดบัความพร้อมขององค์กร ในการตอบสนองภยัคกุคามใหม ่ๆ และได้ปรับปรุงนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (Corporate IT Policy) เพื่อเสริมสร้างและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เพียงพอ รวมทัง้ได้มีการปรับกระบวนการประเมินการได้มาและการพฒันาให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เพื่อน าเทคโนโลยี
ดิจิตอลที่มีศกัยภาพเข้ามาใช้ให้ทนัตอ่ความต้องการของธุรกิจ โดยได้น าเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุน่สงูมาใช้ในการปฏิบตังิาน 
เช่น Cloud Computing เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตัง้และพัฒนาระบบงาน ลดความซับซ้อนในการใช้งานและ
บ ารุงรักษาระบบ   
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารข้อมลูส าคญั ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และใช้ระบบเช่ือมโยงการ
ท างานของกิจการในแต่ละประเทศผ่าน Google Collaboration Platform (Email, Site, Drive, Sheet, Form, Hangout) 
รวมถึงใช้ระบบ Electronic Document Management System เพื่อติดต่อและรับสง่ข้อมลูข่าวสารส าคญัทัง้จากภายในและ
ภายนอกที่เช่ือมโยงกนัอยา่งรวดเร็วและทนัสมยั โดยมีการควบคมุความปลอดภยัด้วยการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูใน
ระบบต่าง ๆ ตามหลกัการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน มีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสง่
อีเมล การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถ



 

หน้า 260 

ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิผล ส าหรับการสื่อสารกบับคุคลภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายสื่อสาร
องค์กรท าหน้าที่เปิดเผยและสือ่สารข้อมลูแก่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั  
 ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสารพนัธกิจใหม่ขององค์กร “Our Way in Energy: พลงับ้านปฯู สูพ่ลงังานที่ยัง่ยืน” ที่
ตอบโจทย์วิสยัทศัน์ขององค์กรในการเป็นผู้น าด้านพลงังานแหง่เอเชีย-แปซฟิิก ที่มุง่มัน่พฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความ
ยัง่ยืน พร้อมโลโก้และอตัลกัษณ์ใหม่ขององค์กรที่สะท้อนภาพลกัษณ์ความเป็นผู้น าในธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรใน 10 
ประเทศ โดยมีความทันสมัย กระฉับกระเฉง และไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ สงัคมและชมุชน 
 
5. ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตาม 
โดยหวัหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทัง้มีการประชมุผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย
ที่ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ประกอบด้วย  

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานภายในองค์กร โดยมุง่เน้นความเสีย่งส าคญัของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้มัน่ใจวา่ปัญหาตา่ง ๆ ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขอยา่งเหมาะสมและทนักาล  

 หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  (Corporate Compliance) ท าหน้าที่ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดภายนอก โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อ
ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทดงันี ้
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ส่วนที่ 1: การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  
 

√  

1.2  มข้ีอก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการสือ่สารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ า
ทกุปี  รวมทัง้มกีารเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

√  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานก ากบัดแูลการ

ปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญทีเ่ป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

√  

1.4 มกีารจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

√  

                                                 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอ านาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

√  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

√  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเช่ียวชาญทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคีวามรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ และมคีวามเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร 
และการติดตาม 

√  

 
 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ 

เช่น แบง่แยกหน้าทีใ่นสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มงีานตรวจสอบ

ภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

√  

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

√  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

√  
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที่มคีวามรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

√  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถึง การสือ่สารกระบวนการ
เหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

√  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

√  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

√  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั √  
 

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมคีวาม

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะ

ยาวของบริษัท 

√  

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนื่องโดยเน้นให้สามารถ

เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่

ของบคุลากรแตล่ะคน 

√  
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ส่วนที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของ
บริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

√  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

√  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง √  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อนมุตัแิละสือ่สารนโยบายการบริหารความเสีย่ง
ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

√  

 
 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หนว่ยธรุกิจ 
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

√  

7.2  บริษัทวเิคราะห์ความเสีย่งทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถงึความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

√  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง √  

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสีย่ง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

√  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ง (sharing) 

√  
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8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท า
รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคมุภายใน (management override of internal control)  การเปลีย่นแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

√  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเปา้หมาย
ที่ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พจิารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้ว
ด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไว้สงู
เกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และ
มาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

√  

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิทีก่ าหนดไว้  √  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมผีลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแล้ว  

√  

9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแล้ว 

√  

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอ
แล้ว 

√  
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ส่วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

√  

10.2  บริษัทมมีาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และ
การบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะ
ระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธีิการ
คดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ 
การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการท ารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่ริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยมื  การค า้ประกนั  บริษัทได้ตดิตามให้มัน่ใจ
แล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

√  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

√  

10.4 บริษัทก าหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

√  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

√  
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11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตัิงาน
และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม √  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม √  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

√  

 
 

12. องค์กรจดัให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบตัิ เพื่อให้
นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกมุเพือ่ติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ  ที่ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้สว่นตวั   

√  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้ √  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

√  

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทาง
ให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มี
เงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือ บริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

√  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหาร
และพนกังาน 

√  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

√  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ √  
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ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

√  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  √  
13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ตวัอยา่งข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองทีเ่สนอให้พจิารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืก
ตา่ง ๆ  

√  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบุ
ข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายก าหนด  

√  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทกึข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

√  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  
 

√  

 
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

√  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม า่เสมอ และ คณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น 
การก าหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ติดตอ่เพื่อให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้
การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

√  

 
 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทาง
การสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

√  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

√  

 
 
 

ส่วนที่ 5: ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แตล่ะสว่นงาน
ติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

√  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

√  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท √  
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ √  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  √  
16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าทีต่ามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแก้ไขอยา่ง
ทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายทีก่ าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

√  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัวา่
มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนั
ควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

√  
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 12.   รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ช่ือบริษัท / ประเภท
ธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

1. บริษัท น า้ตาลมิตรผล 
จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 5.59 ของทนุช าระแล้ว 

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.น า้ตาลมิตรสยาม          
3) มีกรรมการร่วมกนั 3 ทา่น คือ 

1.  นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

1. บจ.น า้ตาลมิตรสยาม     99.99% 
 

1.  นายอิสระ      วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัดิ์     วอ่งกศุลกิจ 
5.  นายกล้าณรงค์    ศรีรอต 
6.  นางอมัพร   กาญจนก าเนิด 
7.  นายพงศกร    วอ่งวฒิุไกรกลุ 
8. นายกฤษฎา   มนเทียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
10. รศ.ดร.จีรเดช    อูส่วสัดิ ์
11. นายอรรถพล  วอ่งกศุลกิจ 
   

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล 
จ ากดั 
(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 1.93 ของทนุช าระแล้ว  

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) ไมมี่กรรมการร่วมกนั  

 
 

 

1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ         80.01% 
2. บจ.ยฟิูนเวส                  15.23%  
3. ตระกลูกาญจนก าเนิด      3.82% 
4. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร      0.94% 
 

1.  นายวิฑรูย์       ว่องกศุลกิจ 
2.  นายอรรณพ      วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส.พรรษวรรณ  วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.สภุาวี          วอ่งกศุลกิจ 
6. นายบรรเจิด       วอ่งกศุลกิจ 
7. นายกวิน            วอ่งกศุลกิจ 
8. นางอารดา         ว่องกศุลกิจ 
9. นายอ านวย        กาญจนก าเนิด 

 
3. บริษัท ซิตีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 

(Holding Company) 
1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.31 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) ไมมี่กรรมการร่วมกนั  
 

 
 

1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ          87.00% 
2. ตระกลูกาญจนก าเนิด       6.00% 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร       2.00% 
4. ตระกลูลทัธะพานิชย์         2.00% 
5. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ    1.50% 
6. ตระกลูประดิษฐ์แทน่         1.50% 

 

1. นายวิฑรูย์          วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเจิด        วอ่งกศุลกิจ 
3. นางอารดา          วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.พรรษวรรณ   วอ่งกศุลกิจ 
6. นายกวิน               วอ่งกศุลกิจ 
7. นายอ านวย           กาญจนก าเนิด 
 

4. บริษัท รวมเกษตรกร
อตุสาหกรรม จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.69 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น า้ตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ  
 1. นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
 2. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

 
 
 

1. บจ.น า้ตาลมิตรผล         87.56% 
 

1. นายอิสระ     ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส. ชญาวดี  ชยัอนนัต์ 
4. นางอมัพร   กาญจนก าเนิด 
5. นางอญัชลี   สวุฒันพิมพ์ 
6. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 
9. นายพงศกร   วอ่งวฒิุไกรกลุ 
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 ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติ
เกิล บอร์ด จ ากดั 

(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 
 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.59 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 

อตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บจ. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
3. นางอมัพร  กาญจนก าเนิด 
4. นายปริวฒัก์ กาญจนธนา 
5. นางสาวกรรณิกา วอ่งกศุลกิจ 
 

6. บริษัท ทนุมิตรสยาม 
จ ากดั 

(ปลกูอ้อยและลงทนุใน
หลกัทรัพย์) 
 
 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.29 ของทนุช าระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.น า้ตาลมิตร

สยาม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

บจ.น า้ตาลมิตรสยาม             99.99% 
 

1. นายสนุทร  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

 

7. บริษัท แปซิฟิกชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

    (ตวัแทนน าเข้า- 
สง่ออกน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.26 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.น า้ตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

บจ.น า้ตาลมิตรผล                 99.99% 
 

1. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
2. นางอมัพร    กาญจนก าเนิด 
3. นายจิรศกัด์    วอ่งกศุลกิจ 
4. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
 
 

8. บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั 
   (Holding Company) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.24 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล 
3) ไมมี่กรรมการร่วมกนั  
      

 
 

1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล        100.00% 
 

1. นายวิฑรูย์          วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอรรณพ        วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส.พรรษวรรณ   วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ        วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.สภุาวี           วอ่งกศุลกิจ 
6. นายบรรเจิด         วอ่งกศุลกิจ 
7. นายกวิน              วอ่งกศุลกิจ 
8. นางอารดา           วอ่งกศุลกิจ 
8. นายอ านวย          กาญจนก าเนิด 

9. บริษัท มิตรผล ไบโอ-
เพาเวอร์ (ภเูวียง) 
จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.24 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  51.04% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
4. นายศิรศกัดิ์   ทาทอง 
5. นายประวิทย์  ประกฤตศรี 
6. นายจิรศกัดิ์    วอ่งกศุลกิจ 
7. นางสาวธีระนาถ วอ่งกศุลกิจ 
8. นายณฐัพงษ์   วอ่งกศุลกิจ 
9.นายอาณตัิ      ปัญญา 

10. บริษัท น า้ตาล 
 มิตรกาฬสินธุ์ จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและกากน า้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.19 ของทนุช าระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) กรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 

 

บจ.รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นางอมัพร กาญจนก าเนิด 
4. นายพงศกร วอ่งวฒิุไกรกลุ 
5. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
6. น.ส. ชญาวดี   ชยัอนนัต์ 
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นางอญัชลี สวุฒันพิมพ์ 
9. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 

    * บคุคลที่เก่ียวข้อง ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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รายการระหวา่งกนัอื่นๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคาซือ้ขาย
และอตัราดอกเบีย้ทีใ่ช้   โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ได้แสดงอยูใ่น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 

o รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี ้ 

1. บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั  ดงันี ้

 ปี 2561 มีต้นทนุจากการรับบริการ จ านวน 235,400.00 เหรียญสหรัฐ  

 มีเงินปันผลรับ จ านวน 101,000,000.00 เหรียญสหรัฐ  

 มีดอกเบีย้รับ จ านวน 143,925.22 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน  53,465,334.32 เหรียญ
สหรัฐ 

 
2. BP Overseas Development 

Company Limited 
บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบับริษัท BP Overseas Development Company 
Limited ดงันี ้    

 เงินให้กู้ ยืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วน
เพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 2561  มียอดเงินให้กู้จ านวน 1,910,221,232.29 เหรียญ
สหรัฐ 

 ปี 2561 มีดอกเบีย้รับ จ านวน 76,552,340.56  เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  331,261,139.80 เหรียญ
สหรัฐ 
 

3. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ดงันี ้ 

 ปี 2561 มีรายได้คา่ Management fee  จ านวน 4,459,116.13 เหรียญสหรัฐ 

 มีเงินปันผลรับ จ านวน 44,775,049.23 เหรียญสหรัฐ  
 

4. Banpu Singapore Pte. Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้คา่ Management fee  จ านวน 10,000.00 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  10,000.00 เหรียญสหรัฐ 
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5. Banpu  Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
 
 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 11,263.61  เหรียญสหรัฐ 

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั BMS Coal Sales Pte. Ltd.  ดงันี ้ 

 ปี 2561 ค่าใช้จ่าย Management fee จ านวน 5,708,137.38 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดเจ้าหนีอ่ื้น จ านวน  1,917,112.76 เหรียญสหรัฐ  
 ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 1,232.91  เหรียญสหรัฐ 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

7. บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบับริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 2561  
มียอดเงินให้กู้จ านวน 137,751,234.21 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  4,881,049.76 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ  จ านวน  4,749,537.18 เหรียญ
สหรัฐ 

8. PT. Indominco  Mandiri บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Indominco  Mandiri ดงันี ้ 

 ปี 2561  รายได้คา่ Management fee  จ านวน 14,501,776.44 เหรียญสหรัฐ  

 ซือ้สินค้า จ านวน  38,258,572.52 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  4,046,079.70 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 150,952.76 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเจ้าหนีก้ารค้า  จ านวน 3,937,450.00 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 10,294.30 เหรียญสหรัฐ 

9. PT. Jorong Barutama Greston 
 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Jorong Barutama Greston ดงันี ้ 

 ปี 2561  รายได้คา่ Management fee  จ านวน 662,000.64 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  146,035.58 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 4,644.12 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 693.67 เหรียญสหรัฐ 
10. PT. Kitadin  บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Kitadin  ดงันี ้ 

 ปี 2561  รายได้คา่ Management fee  จ านวน  273,951.38 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  113,756.45 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 840.00 เหรียญสหรัฐ 
11. PT. Tambang Raya Usaha Tama 
 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Tambang Raya Usaha Tama  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินทดรองรับ  จ านวน 1,739.39 เหรียญสหรัฐ 
12. PT. Trubaindo Coal Mining 
 
 
 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Trubaindo Coal Mining ดงันี ้ 

 ปี 2561  รายได้คา่ Management fee  จ านวน 6,916,067.61 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  1,784,823.98 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน 2,122.69 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

13. PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Bharinto Ekatama ดงันี ้ 

 ปี 2561   รายได้ค่า Management fee  จ านวน 3,410,598.21 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  1,291,975.57  เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 17,280.10 เหรียญสหรัฐ 
 

14. PT. Indo Tambangraya Megah บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Indo Tambangraya Megah  ดงันี ้

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 18,723.48  เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน  4,803.17  เหรียญสหรัฐ 
 

15. PT. Gas Emas บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Gas Emas  ดงันี ้

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 4,176.32  เหรียญสหรัฐ 

16. Banpu Investment (China) Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561 ค่าใช้จ่าย Management fee จ านวน 1,024,385.13 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินทดรองจ่าย จ านวน  230,701.72 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเจ้าหนีอ่ื้น จ านวน  120,649.80  เหรียญสหรัฐ 
 

17. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561  ยอดเงินทดรองจ่ายจ านวน  1,460.31 เหรียญสหรัฐ 
 

18. Centennial Coal Co.Pty Ltd. บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Centennial Coal Co.Pty Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 9,010,552.48 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561  มียอดลกูหนีอ่ื้น จ านวน  2,233,545.33 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองรับ  จ านวน  15,798.78 เหรียญสหรัฐ 
 

19. บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธนัวาคม 2561  มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน 2,190,057.37 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดเงินทดรองจ่ายจ านวน  1,079.04 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ  จ านวน  548,802.59 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561 ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  782,223.65 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้จ่าย จ านวน  1111,176.15 เหรียญสหรัฐ 
 



 

หน้า 276 

 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

20. บริษัท บีโอจี จ ากดั บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บีโอจี จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บีโอจี จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยค านวณ
อตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 2561  มี
ยอดเงินให้กู้ ยืมจ านวน 481,510,738.81 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  30,640,582.46 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  ยอดดอกเบีย้รับ จ านวน  20,671,940.04 เหรียญสหรัฐ 
 

21. บริษัท แอดวานซ์ เมดคิอล เซนเตอร์ 
จ ากดั 

บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั . บริษัท แอดวานซ์ เมดคิอล เซนเตอร์ จ ากดัดงันี ้ 

 ปี 2561  เงินปันผลรับ จ านวน  159,898.57 เหรียญสหรัฐ 

22. บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ดงันี ้ 

 ปี 2561  เงินปันผลรับ จ านวน  87,728.74 เหรียญสหรัฐ 

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั 
ดงันี ้

 เงินกู้ ยืมจากบริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินกู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2561  มียอดเงินกู้ ยืมจ านวน 1,756,559.36 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างจ่าย จ านวน  2,169.76 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 25,667.78 เหรียญสหรัฐ  
 

2. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd 
ดงันี ้     

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 54,168.82 เหรียญสหรัฐ 
 

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

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Minerals 
(Singapore) Pte., Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน  4,000,000.00 เหรียญ
สหรัฐ 

 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 6,750,000 เหรียญสหรัฐ 
 

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Coal Investment 
Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน  73,303,748.33 เหรียญ
สหรัฐ 

 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 128,250,000 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

6. PT. Indominco  Mandiri บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Indominco  Mandiri  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561  เงินทดรองจ่าย จ านวน  78,949.97 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  ซือ้สินค้า จ านวน  9,108,767.72 เหรียญสหรัฐ 

  
8. PT. Jorong Barutama Greston บริษัท บ้านป ู มินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Jorong Barutama 

Greston ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561  เงินทดรองจ่าย จ านวน  39,312.92 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  ซือ้สินค้า จ านวน  21,732,526.85 เหรียญสหรัฐ 
 

9. Banpu Investment (China) Ltd. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment (China) 
Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561 ค่าใช้จ่าย Management fee  จ านวน 240,025.20 เหรียญสหรัฐ 
 

10.Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั Hebi Zhong Tai Co., Ltd. 
ดงันี ้ 

 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 1,900,687.31 เหรียญสหรัฐ 
 

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

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. PT. Indo Tambangraya Megah Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo 
Tambangraya Megah ดงันี ้

 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 167,393,636.56 เหรียญสหรัฐ 
 

2. Banpu Singapore Pte. Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.   ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu 
Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 2561 
มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน 82,149,862.33 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  2,773,126.33 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  2,181,170.11 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

3. Hunnu Resources LLC Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Hunnu 
Resources LLC ดงันี ้

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน  63,059,762.31 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 2,484,327.28 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  14,378,796.67 เหรียญสหรัฐ 
 

4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.  Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 
(Shanghai) Trading Co., Ltd.   ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน  2,911,389.28 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561 มีดอกเบีย้รับ จ านวน 12,172.03 เหรียญสหรัฐ 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  12,172.03 เหรียญสหรัฐ 
 

5. PT. Trubaindo  Coal  Mining   
 
 
 

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Trubaindo  
Coal  Mining  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561  เงินทดรองจ่าย จ านวน  1,820.01 เหรียญสหรัฐ 

 เงินทดรองรับ  จ านวน  13,087.53 เหรียญสหรัฐ 
 

4. BP Overseas Development Company Limited 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Asian American Coal Inc. BP Overseas Development Company Limited ท ารายการระหวา่งกนักบั Asian 
American Coal Inc. ดงันี ้
 เงินให้กู้ ยืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย

ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม    ณ 31 ธนัวาคม 
2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม จ านวน  1,933,117,576.15 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 75,615,731.73 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  307,692,078.41 เหรียญสหรัฐ 
 เงินปันผลค้างรับ จ านวน  40,000,000 เหรียญสหรัฐ 

 
5. Asian American Coal Inc. 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Shanxi Gaohe Energy Co,.Ltd.  Asian American Coal Inc. ท ารายการระหว่างกนักบั Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd. 
ดงันี ้ 
 ปี 2561  มีเงินปันผลรับ จ านวน 48,856,987.76 เหรียญสหรัฐ 
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6. Banpu Singapore Pte. Ltd. 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.  Banpu Singapore Pte. Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co. Pty Ltd. 
ดงันี ้ 
 ปี 2561 ดอกเบีย้รับ จ านวน 2,712.67 เหรียญสหรัฐ 
 เงินปันผลรับ จ านวน 21,882,563.55 เหรียญสหรัฐ  

 
7. บริษัท บ้านปู เอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์  
โฮลดิง้ส์ จ ากดั        

 

บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั   
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั  ดงันี ้ 
 ปี 2561 มีดอกเบีย้จ่าย จ านวน 30,422.17 เหรียญสหรัฐ 
 ก าไรจากการปิดกิจการ จ านวน 791,371.48 เหรียญสหรัฐ 

 
2. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส  

 (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั   
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั  ดงันี ้ 
 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดัในรูป

ของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวก
อตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 61,633.66 
เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 91,884.60 เหรียญสหรัฐ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  3,408.85 เหรียญสหรัฐ 

 

8. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. PT. Indo Tambangraya Megah 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Trubaindo  
Coal  Mining  ดงันี ้ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2561  เงินทดรองจ่าย จ านวน  3,236.92 เหรียญสหรัฐ 

9. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)        Banpu Investment (China) Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ู จ ากดั 
(มหาชน) ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 1,024,384.23 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอด Management fee ค้างรับ จ านวน 120,650.28 
เหรียญสหรัฐ 
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2. Asian American Coal Inc.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหว่างกนักบั Asian American Coal 
Inc. ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 2,013,855.70 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 เงินทดรองรับ จ านวน 1,220.61 เหรียญสหรัฐ 
 
 

3. Banpu Australia Co.,Pty Ltd.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co.,Pty 
Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 146,880.84 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอด Management fee ค้างรับ จ านวน 71,540.89 
เหรียญสหรัฐ 
 
 

4. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu (Shanghai) 
Trading Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 572,577.96 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอด Management fee ค้างรับ จ านวน 137,939.85 
เหรียญสหรัฐ 
 
 

5. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล 
จ ากดั   ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 240,024.89 เหรียญสหรัฐ 
 

6. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
 
 

Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหว่างกนักบั Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd  ดงันี ้ 

 ปี 2561 รายได้ Management fee จ านวน 239,285.28 เหรียญสหรัฐ 
 

10. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)  จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Energy Services Japan Co., 

Ltd. 

 

1.  บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั 
Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.  ในรูปของสญัญา
เงินให้กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 
31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 1,782,537.95 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 72,930.50 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  176,918.23 เหรียญสหรัฐ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

2.  Aura Land Development Pte. Ltd. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Aura 
Land Development Pte. Ltd.. ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Aura Land Development Pte. Ltd.ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 82,528.22 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  12,881.28 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561 มีรายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 3,489.33 เหรียญสหรัฐ 
 

3.  บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 6,933.79 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  660.53 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561 มีรายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 294.63 เหรียญสหรัฐ 
 

4.  BPPR Japan Co., Ltd. บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
BPPR Japan Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 เงินทดรองจ่าย จ านวน  2,716.71 เหรียญสหรัฐ 
 

5. Hokkaido Solar Estate บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั 
Hokkaido Solar Estate ดงันี ้ 

 ปี 2561 มีเงินปันผลรับ จ านวน 1,660,612.38 เหรียญสหรัฐ 
 

11. บริษัท บโีอจี  จ ากดั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu North America Corporation 
 

บ้านป ู บีโอจี จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu North America Corporation  
ดงันี ้ 

 เงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu North America Corporation ในรูปของสญัญาเงินให้
กู้ ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม  
ณ 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 480,800,000 เหรียญสหรัฐ 

 ปี 2561  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 20,635,885.98 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  30,508,115.92 เหรียญสหรัฐ 

 ลกูหนีอ่ื้น จ านวน 4,637,297.00 เหรียญสหรัฐ 
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12. Banpu Coal Investment Company Limited 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
 

Banpu Coal Investment Company Limited ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu 
Minerals (Singapore) Pte. Ltd.ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 เงินปันผลค้างรับ  จ านวน 73,000,000 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2561 เงินปันผลรับ จ านวน  128,250,000 เหรียญสหรัฐ 

 

13. Centennial Coal Co., Ltd. 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.  Centennial Coal Co., Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu (Shanghai) Trading 
Co., Ltd.   ดงันี ้ 

 ปี 2561 ขายสินค้า จ านวน 25,333,633.39 เหรียญสหรัฐ 
 

2. BMS Coal Sales Pte.Ltd. Centennial Coal Co., Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั  BMS Coal Sales Pte. Ltd.   
ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 เงินทดรองรับ จ านวน  861.29 เหรียญสหรัฐ 
 

14. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. BPIN Investment Co.,Ltd. บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดัท ารายการระหวา่งกนักบั  BPIN Investment 

Co.,Ltd.  ดงันี ้ 
 เงินให้กู้ ยืมแก่ BPIN Investment Co.,Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม โดย

ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 2561 
มียอดเงินให้กู้ ยืม  จ านวน 43,776,269.81 เหรียญสหรัฐ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 1,057,750.71 เหรียญสหรัฐ 
 ปี 2561 ดอกเบีย้รับ จ านวน 1,059,510.78 เหรียญสหรัฐ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสญัญานัน้ๆ  
โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 
 

 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และให้มีราคาและเง่ือนไข เสมอืนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
- ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 3 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
 
ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินรวมของบริษัท บ้านป ู จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุม่กิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตา่งๆ ที่มีนยัส าคญัทีส่ดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพจิารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ ข้าพเจ้า
ไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 เร่ืองค่าความ
นิยม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยม
จ านวน 524.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6 ของ
มลูค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมเกิด
จากการซือ้ธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ คา่ความ
นิยมจ านวน 466.93 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ธุรกิจ
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย และส่วนท่ีเหลือ 57.19 
ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซียและมองโกเลีย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารไม่ได้บนัทกึค่าเผ่ือการด้อย
คา่ส าหรับสินทรัพย์ดงักล่าวในระหว่างปี พ.ศ. 2561  
 

ผู้ บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี การ
ทดสอบการด้อยค่านัน้จัดท าในระดับของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด และค านวณมลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ด้วยวิธีมลูค่าจากการใช้ซึง่การค านวณมลูค่าจากการใช้ต้อง
อาศยัดลุยพินิจท่ีส าคญัของผู้บริหารในการประมาณการผล
การด าเนินงานในอนาคตและ ประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถงึการใช้อตัราการคดิลดท่ีเหมาะสมในการคิดลดกระแส
เงินสด ข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าจาก
การใช้ ประกอบด้วย แนวโน้มของราคาถ่านหินในตลาดโลก 
ประมาณการปริมาณถ่านหินส ารอง แผนการผลิต โครงสร้าง
ต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดท่ีใช้ในการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสด 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเร่ืองมูลค่าของค่าความนิยมท่ี
เกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
เน่ืองจากความมีสาระส าคัญของตัวเลขและการก าหนด
ประมาณการของมลูคา่จากการใช้ท่ีต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน 
ในการค านวณเป็นจ านวนมาก อีกทัง้การก าหนดข้อ
สมมติฐานดงักล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจท่ีส าคญัของผู้บริหาร
ในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต 

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็น
ผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเร่ืองนี ้ ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสาร 
การตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกบัการทดสอบ 
การด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมือง
ถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี ้ข้าพเจ้าประเมินความ
เหมาะสมของการระบหุน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของ 
กลุ่มกิจการ รวมถึงประเมินการควบคุมในกระบวนการทดสอบ
การด้อยคา่ของกลุ่มกิจการ 
 
ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมท่ี
ผู้บริหารจดัท าขึน้ ดงันี ้

 หารือกบัผู้บริหารเพ่ือท าความเข้าใจข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหาร
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ตอนในการ
ทดสอบการด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานท่ีใช้เพ่ือให้มัน่ใจวา่
ผู้บริหารใช้ขัน้ตอนและข้อสมมตฐิานดงักล่าว 

 อย่างสอดคล้องกนัในกลุ่มกิจการ 
 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัข้อสมมตฐิาน 
 ท่ีส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของ 
 คา่ความนิยม โดยเฉพาะข้อมลูที่เก่ียวกบัราคาถ่านหิน 
 ในตลาดโลก ประมาณการอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ แผนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ
อัตราการคิดลด รวมทัง้การเปรียบเทียบข้อสมมติฐานท่ี
ส าคญักบัประมาณการราคาขายของถ่านหินและประมาณ
การอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก และแผนการท าเหมืองและแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิ
แล้ว 

 ประเมินความสมเหตสุมผลของแผนการท าเหมืองและแผน
ธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2561 กับผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึน้จริง 

 ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูที่เปิดเผยโดยทัว่ไปเพ่ือให้มัน่ใจว่าอตัรา
คดิลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ 
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 ทดสอบการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตฐิานท่ี

ส าคญัเพ่ือประเมินหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การวเิคราะห์ความ

อ่อนไหวและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการเปล่ียนแปลงของ

ข้อสมมตฐิาน 

ผู้สอบบญัชีไม่พบข้อสงัเกตท่ีกระทบตอ่ผลของการทดสอบการด้อย
ค่าของผู้ บริหารจากการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีโดยข้อ
สมมตฐิานส าคญัท่ีผู้บริหารใช้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ 

 

ความไม่แน่นอนของสถานะภาษีและมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า 
 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 PT. Indo Tambangraya Megah 
Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวมีภาษีท่ีจ่าย
ล่วงหน้าจ านวน 44.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ีเกิดจากผลการ
ตรวจสอบภาษี ซึ่ ง ประกอบ ด้ วย  ภาษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค คล  
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีมลูค่าเพิ่ม ส าหรับปี 2552 ถึงปี  
2558 ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34.5 คดี
ฟ้องร้อง  ค) ซึง่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืนของภาษีส่วนท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า
ดังกล่าวขึน้อยู่กับผลของการพิจารณาและการตัดสินโดย
หน่วยงานด้านภาษีท่ีเก่ียวข้อง (เช่น กรรมาธิการด้านการจัดเก็บ
ภาษีของสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย  (Directorate General of 
Taxation หรือเรียกว่า "DGT") หรือศาลภาษีอากร หรือศาลฎีกา 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขัน้ตอนของการระงับข้อพิพาททางภาษีของคดี
ภาษีแตล่ะคดี) 
 
 
ผู้ สอบบัญชีให้ความสนใจในเร่ืองมูลค่าคงเหลือของภาษีจ่าย
ล่วงหน้าเน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนและมลูคา่คงเหลือ
ของภาษีจ่ายล่วงหน้าขึน้อยู่กับผลของการพิจารณาและการ
ตดัสินโดยหน่วยงานด้านภาษีท่ีเก่ียวข้องและ/หรือศาลภาษีอากร 
 

ผู้สอบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็น
ผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเร่ืองนี ้ ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกับการประเมินสถานะ
ภาษีและมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า 
 
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวด าเนินงานตามวิธีปฏิบตัิดังต่อไปนีใ้นการ
ประเมินมลูค่าของภาษีจ่ายล่วงหน้าส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน 44.8 
ล้านเหรียญสหรัฐ  

 หารือเก่ียวกบัสถานะของข้อพิพาทภาษีแต่ละคดีกบัผู้บริหาร
และผู้ เช่ียวชาญด้านภาษีของผู้สอบบญัชีของกิจการภายใน
กลุ่มในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถงึการประเมินบทบญัญัติ
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและความสอดคล้องของการจัดการในการ
คดัค้านภาษีและการอทุธรณ์ภาษีในแตล่ะกรณี 

 ตรวจหลกัฐานการคืนเงินภาษีจ่ายล่วงหน้า หากผู้ มีอ านาจใน
การจดัเก็บภาษีของบริษัทย่อยดงักล่าวมีค าวินิจฉัยท่ีเป็นคณุ
ตอ่บริษัทย่อย  

 ตรวจการตดัจ าหน่ายภาษีจ่ายล่วงหน้า หากหน่วยงานด้าน
ภาษีมีค าวินิจฉัยท่ีไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย และผู้ บริหาร
ยอมรับผลของการตรวจสอบภาษี 

จากการปฏิบตังิานข้างต้น ข้าพเจ้าให้ข้อสงัเกตว่ามลูค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของภาษีท่ีจ่ายล่วงหน้ามีการพิจารณาตามข้อมูลท่ีมี
อยู่ในปัจจบุนัของกลุ่มกิจการ 
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การซือ้ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.1 เร่ือง
การซือ้ส่วนได้เสียในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในระหว่างปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ลงทุนในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติโดยจ่ายช าระค่าซือ้ส่วนได้เสียเป็นจ านวนเงิน
รวม 99.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ บริหารของกลุ่มกิจการ
ประเมินว่าการจ่ายซือ้ดงักล่าวถือเป็นการซือ้ส่วนได้เสียใน
การด าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) ภายใต้ค านิยามท่ี
ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง
การร่วมการงาน และเน่ืองจากส่วนได้เสียในการด าเนินงาน
ร่วมกันท่ีซือ้มาดังกล่าวมีกิจกรรมของการด าเนินงานซึ่ง
ประกอบกันขึน้เป็นธุรกิจตามค านิยามของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 3  เร่ืองการรวมธุรกิจ ดังนัน้ 
ผู้ บริหารต้องน าหลักการตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 3 มาถือปฏิบตัิส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีระบุได้ท่ีได้มาจากการจ่ายซือ้ส่วน
ได้เสียและการพิจารณาการปันส่วนต้นทนุการรวมธุรกิจ  
ผู้ บริหารได้ใช้ผู้ เ ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลภายนอกในการ
ประเมินวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มา
โดยมีมูลค่าเท่ากับ 129.91 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสินทรัพย์เพ่ือการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ 
และปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้จ านวน 134.83 
ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินท่ีรับมามี
มูลค่าเท่ากับ 4.92 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการวัดมูลค่า
ยตุธิรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนต้นทนุการรวม
ธุรกิจ การรวมธุรกิจดงักล่าวท าให้เกิดก าไรจากการซือ้ธุรกิจ
ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรมสทุธิจ านวน 30.68 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเร่ืองมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
เพ่ือการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและปริมาณส ารอง
ก๊าซธรรมชาตท่ีิพิสจูน์ได้ท่ีเกิดขึน้จากการรวมธุรกิจ เน่ืองจาก
ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นบคุคลภายนอกใช้วิธีคดิลดกระแสเงินสดซึง่
ต้องอาศยัข้อสมมติฐานในการค านวณเป็นจ านวนมาก อีก
ทัง้การก าหนดข้อสมมติฐานดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพินิจท่ี
ส าคญัของผู้บริหารในการประเมินความเป็นไปได้ของกระแส
เงินสดในอนาคต และอัตราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณ
ดงักล่าว  
 

ผู้สอบบญัชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้ ปฏิบัติงานตรวจสอบเร่ืองนี ้ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและ
ประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือให้ได้รับเอกสารการ
ตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวด าเนินงานตามวธีิปฏิบตัิดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือให้ได้
หลักฐานเก่ียวกับการท่ีผู้ บริหารประเมินการรวมธุรกิจและวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ี
รับมา  

 อ่านสัญญาซือ้ขายเพ่ือท าความเข้าใจในข้อก าหนดและ
เง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจในรายการท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้บริหาร 

 ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้ บริหารส าหรับการซือ้ส่วนได้
เสียในธุรกิจก๊าซธรรมชาติว่าเป็นการซือ้ส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานร่วมกนัซึง่มีกิจกรรมของการด าเนินงานท่ีประกอบ
ขึน้เป็นธุรกิจ และส าหรับการปฏิบตัิตามหลกัการของการรวม
ธุรกิจ  

 ประเมินความเหมาะสมของการระบสุินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาและ
หนีส้ินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซือ้ส่วนได้เสีย รวมถึงประเมินขัน้ตอน
การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับท่ีจัดท า
ขึน้โดยผู้บริหาร   

 ประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบตัิ และประสบการณ์
ในอดีตของผู้ เช่ียวชาญท่ีผู้บริหารใช้ 

 ทดสอบการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพ่ือการ
ส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและปริมาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้ รวมทัง้สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ
เก่ียวกับข้อสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ประมาณการราคาก๊าซ
ธรรมชาติ ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้ ปริมาณ
การผลิต รายจ่ายฝ่ายทนุ และรายจ่ายด าเนินงาน รวมทัง้การ
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานท่ีส าคญักบัสญัญาท่ีเก่ียวข้องและ
แหล่งข้อมลูภายนอก 

 ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูที่เปิดเผยโดยทัว่ไป 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

 จากผลการปฏิบตัิตามวิธีการดงักล่าวข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน
ว่าการซือ้ส่วนได้เสียในธุรกิจก๊าซธรรมชาติดงักล่าวเป็นการซือ้
ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัภายใต้ค านิยามท่ีระบุไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 อีกทัง้พบว่าข้อ
สมมติฐานท่ีผู้ บริหารใช้ในการประ เมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเพ่ือการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและปริมาณ
ส ารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้มีความสมเหตสุมผล และเป็นไป
ตามวธีิการบญัชีในเร่ืองการรวมธุรกิจ 
 
 
 

 
 

ข้อมูลอืน่  
กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีทีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดวา่ข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 
 
ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่น และข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความ
เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มกีารแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า
ต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่อง เว้นแตก่รรมการมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่กิจการและบริษัท หรือหยดุด าเนินงาน 
หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนือ่งตอ่ไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ ห รือ
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี  ้
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกต และ
สงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี่ยง

ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละ

เว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
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 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่

กิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ

การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีที่ได้รับ และประเมินวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดย

ให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่ว

ไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึง

วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่ม

กิจการและบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตกุารณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมลู

โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า  

  
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ื อว่ามีเหตุผลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีใ้นรายงาน
ของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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2.  งบการเงนิรวม 
บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  และ 2559 

   หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 607,344       7.18      683,076       8.31      454,944       6.52      
เงินลงทนุระยะสัน้ 7,887           0.09      6,509           0.08      14,055         0.20      
ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ สทุธิ 394,731       4.67      320,936       3.90      214,178       3.07      
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 205              0.00      599              0.01      386              0.01      
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั

ที่คาดว่าจะได้รับช าระภายในหนึ่งปี 46,225         0.55      21,859         0.27      40,503         0.58      
เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 3                  0.00      9,466           0.12      471              0.01      
สนิค้าคงเหลอื สทุธิ 149,632       1.77      129,089       1.57      83,750         1.20      
อะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัร สทุธิ 28,196         0.33      30,703         0.37      26,102         0.37      
สนิทรัพย์อนพุนัธ์การเงินที่ถงึก าหนดภายในหนึ่งปี 6,599           0.08      1,731           0.02      2,363           0.03      
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 87                0.00      7                  0.00      6,651           0.10      
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน 2,803           0.03      7,887           0.10      18,690         0.27      
ค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชี
และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชีสว่นที่หมนุเวียน สทุธิ 30,796         0.36      47,737         0.58      45,022         0.65      

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 155,902       1.84      152,220       1.85      116,252       1.67      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,430,410   16.92   1,411,819   17.17   1,023,367   14.68   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 173,587       2.05      218,256       2.65      184,096       2.64      
เงินให้กู้ยมืแกพ่นักงาน -               -       553              0.01      439              0.01      
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทอ่ืน -               -       -               -       23,010         0.33      
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 17,054         0.20      18,412         0.22      22,888         0.33      
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1,374,119    16.25    1,170,426    14.23    891,031       12.78    
เงินลงทนุอ่ืน สทุธิ 148,487       1.76      112,244       1.36      47,974         0.69      
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ สทุธิ 1,873           0.02      1,870           0.02      1,838           0.03      
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 1,859,390    22.00    1,778,733    21.63    1,283,841    18.41    
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี สทุธิ 113,499       1.34      125,568       1.53      107,890       1.55      
สนิทรัพย์อนพุนัธ์การเงิน 11,125         0.13      10,823         0.13      541              0.01      
ค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชี -       -       
และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชี สทุธิ 869,257       10.28    776,560       9.44      727,739       10.44    

สทิธิในเหมืองถา่นหิน สทุธิ 1,710,766    20.24    1,767,883    21.50    1,826,113    26.19    
ค่าความนิยม 524,120       6.20      524,120       6.37      524,330       7.52      
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 219,906       2.60      306,229       3.72      307,972       4.42      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,023,183   83.08   6,811,677   82.83   5,949,702   85.32   

รวมสินทรัพย์ 8,453,593   100.00 8,223,496   100.00 6,973,069   100.00  
 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2561”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  และ 2559  
 

   หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 511,873       6.06      419,100       5.10      282,967       4.06      
เจ้าหนีก้ารค้า 115,797       1.37      112,762       1.37      55,640         0.80      
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 27,735 0.33      27,354 0.33      25,100         0.36      
ค่าภาคหลวงค้างจา่ย 11,746         0.14      18,950         0.23      25,526         0.37      
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั -               -       1,249           0.02      -               -       
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถา่นหินค้างจา่ย 143,001       1.69      103,201       1.25      85,073         1.22      
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 16,909         0.20      38,697         0.47      24,053         0.34      
ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงานค้างจา่ย 67,216         0.80      77,772         0.95      71,188         1.02      
หนีส้นิอนพุนัธ์การเงินที่ถงึก าหนดภายในหนึ่งปี 4,587           0.05      9,718           0.12      25,814         0.37      
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 369,681       4.37      153,328       1.86      329,811       4.73      
สว่นของหุ้นกู้ที่ถงึก าหนดไถถ่อนในหนึ่งปี สทุธิ 87,818         1.04      168,287       2.05      -               -       
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 352,717       4.17      269,269       3.27      228,983       3.28      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,709,080   20.22   1,399,687   17.02   1,154,155   16.55   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 584              0.01      647              0.01      601              0.01      

เงินกู้ยมืระยะยาว สทุธิ 1,654,831    19.58    1,690,518    20.56    1,383,558    19.84    
หุ้นกู้ สทุธิ 1,397,130    16.53    1,425,607    17.34    1,187,804    17.03    
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตัดบญัชี สทุธิ 272,031       3.22      234,349       2.85      216,228       3.10      
ส ารองค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 45,272         0.54      47,113         0.57      40,181         0.58      
หนีส้นิสญัญาขายถา่นหินรอตัดบญัชี สทุธิ 41,537         0.49      59,691         0.73      80,299         1.15      
หนีส้นิอนพุนัธ์การเงิน 18,443         0.22      20,894         0.25      83,045         1.19      
หนีส้นิอ่ืน 140,157       1.66      134,269       1.63      89,254         1.28      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,569,985   42.23   3,613,088   43.94   3,080,970   44.18   

รวมหนีสิ้น 5,279,065   62.45   5,012,775   60.96   4,235,125   60.74    
 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2561”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  และ 2559  
 
 

 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 5,165,257,100 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  (31 ธันวาคม 2559 หุ้นสามญั 5,163,757,100 หุ้น 

      มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 149,341       149,341       149,298       

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว

หุ้นสามญั 5,161,925,515 หุ้น มลูค่าที่ช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท

   (31 ธันวาคม 2559 หุ้นสามญั 4,937,170,022 หุ้น  

      มลูค่าที่ช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท) 149,961       1.77      149,961       1.82      143,496       2.06      

สว่นเกินมลูค่าหุ้น 443,624       5.25      443,624       5.39      417,938       5.99      

การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,343           0.02      996              0.01      156              0.00      

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

- ส ารองตามกฎหมาย 95,976         1.14      95,976         1.17      93,565         1.34      

- ส ารองอ่ืน 83,399         0.99      71,081         0.86      36,107         0.52      

ยงัไม่ได้จดัสรร 1,942,779    22.98    1,860,685    22.63    1,748,310    25.07    

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ (157,422)      (1.86)    (11,782)        (0.14)    (238,248)      (3.42)    

รวมสว่นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,559,660    30.28    2,610,541    31.74    2,201,324    31.57    

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 614,868       7.27      600,180       7.30      536,620       7.70      

รวมส่วนของเจ้าของ 3,174,528   37.55   3,210,721   39.04   2,737,944   39.26   

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 8,453,593   100.00 8,223,496   100.00 6,973,069   100.00 
 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2561” 
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  2560  และ  2559  
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   

พ.ศ. 2561 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ
ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้

รายได้รวม 3,790,691   100.00   3,051,034   100.00   2,398,889   100.00   
รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,481,442   91.84      2,876,638   94.28      2,259,208   94.18      
ต้นทนุขายและการให้บริการ (2,252,967)  (59.43)     (1,766,415)  (57.90)     (1,511,054)  (62.99)     
ก าไรขัน้ต้น 1,228,475   32.41     1,110,223   36.39     748,154     31.19     
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุอ่ืน 999             0.03        936             0.03        728             0.03        
รายได้ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ 55,246        1.46        38,900        1.27        26,317        1.10        
ดอกเบีย้รับ 8,322          0.22        5,728          0.19        6,212          0.26        
ค่าใช้จา่ยในการขาย (181,614)     (4.79)       (160,471)     (5.26)       (180,227)     (7.51)       
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (237,222)     (6.26)       (218,084)     (7.15)       (160,136)     (6.68)       
ค่าสนิไหมทดแทนตามค าพิพากษา (86,049)       
ค่าภาคหลวง (290,940)     (7.68)       (268,282)     (8.79)       (218,904)     (9.13)       
ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน (62,587)       (1.65)       (20,970)       (0.69)       (32,246)       (1.34)       
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น (18,980)       (0.50)       (75,831)       (2.49)       (11,946)       (0.50)       
ดอกเบีย้จา่ย (170,311)     (4.49)       (135,337)     (4.44)       (127,358)     (5.31)       
ต้นทนุทางการเงินอ่ืน (4,977)         (0.13)       (4,630)         (0.15)       (2,722)         (0.11)       
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 263,662      6.96        204,663      6.71        118,370      4.93        
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 504,024      13.30      476,845      15.63      166,242      6.93        
ภาษีเงินได้ (189,141)     (4.99)       (133,635)     (4.38)       (69,047)       (2.88)       
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 314,883     8.31      343,210     11.25     97,195      4.05       

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
     สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2561” 
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  2560  และ  2559  
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ พ.ศ. 2559 ร้อยละ

ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,397          (1,466)         1,981          
สว่นแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมค้าตามวิธีสว่นได้เสยี (2)                (24)              (254)            
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี 2,395          (1,490)         1,727          
รายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั
ผล(ก าไร)จากการวัดมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (1,934)         4,333          1,109          
ผล(ก าไร)จากการปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสด (10,246)       25,408        19,261        
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมค้า
ตามวิธีสว่นได้เสยี (11,612)       112,297      (1,094)         

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (125,432)     113,723      (55,063)       
รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร (149,224)     255,761      (35,787)       
หรือขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีสุทธิจากภาษี (146,829)     254,271      
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 168,054      597,481      63,135        

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
สว่นที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 205,475     233,577     47,483      
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 109,408      109,633      49,712        

314,883      343,210      97,195        
การแบ่งบันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 61,168        459,036      21,620        
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 106,886      138,445      41,515        

168,054      597,481      63,135        

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.040          0.046          0.013          
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรับลด 0.040          0.045          0.013           

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 
 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2561”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  และ  2559  
 

                                                                                                                                                                หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปีกอ่นภาษีเงินได้ 504,024         476,845         166,242         
ปรับกระทบก าไรกอ่นภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน
- ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่ายค่าใช้จา่ยตัดจา่ย 326,334         205,010         182,122         
- ตัดจ าหน่ายโครงการระหว่างพฒันา -                 15,636           868                
- ตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,863             2,328             1,511             
- ค่าเผ่ือการด้อยค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                 -                 424                
- ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -                 2,328             -                 
- การเคลือ่นไหวช้าของถา่นหิน -                 969                -                 
- ค่าเผ่ือการเคลือ่นไหวช้าของอะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัร 2,131             896                44                  
- ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสนิค้า 4,042             -                 -                 
- ดอกเบีย้จา่ย 170,311         135,337         127,358         
- ต้นทนุทางการเงินอ่ืน 4,977             4,630             2,722             
- ดอกเบีย้รับ (8,322)            (5,728)            (6,212)            
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (263,662)        (204,663)        (118,370)        
- เงินปันผลรับจากเงินลงทนุอ่ืน (999)               (936)               (728)               
- ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -                 -                 108                
- (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,828)            (765)               21                  
- ก าไรสทุธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า -                 (2,349)            -                 
- ค่าใช้จา่ยในการจา่ยโดยใช้หุ้นเปน้เกณฑ์ 404                984                -                 
- ก าไรจากการซือ้ธุรกิจ (30,672)          -                 -                 
- (ก าไร)ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 62,587           20,970           (60,823)          
- (ก าไร)ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (45,036)          41,017           96,232           

กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน 725,154       692,509       391,519       
การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ้ธุรกิจ)
- ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ (84,282)          (97,205)          (29,704)          
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 398                (203)               (177)               
- เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 314                (8,995)            339                
- สนิค้าคงเหลอื (28,252)          (44,247)          53,502           
- อะไหลแ่ละวัสดุเคร่ืองจกัร (1,200)            (3,638)            (3,272)            
- สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1,772)            (51,400)          7,750             
- ค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชี (71,216)          18,942           13,254           
- สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 6,778             (41,984)          5,711             
- เจ้าหนีก้ารค้า 2,152             57,122           30,304           
- ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถา่นหินค้างจา่ย 39,800           18,128           (31,580)          
- ค่าภาคหลวงค้างจา่ย (7,204)            (6,576)            8,642             
- ส ารองค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 2,856             4,063             10,623           
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 85,009           (207)               (48,466)          
- หนีส้นิอ่ืน 1,605             45,015           7,669             

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 670,140         581,324         416,114         
- การจา่ยดอกเบีย้ (174,652)        (136,640)        (129,398)        
- การจา่ยภาษีเงินได้ (135,029)        (96,938)          (144,611)        
- รับคืนภาษีเงินได้ 51,225           19,827           -                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 411,684       367,573       142,105        
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  และ  2559  
 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จา่ย)สทุธิส าหรับเงินลงทนุระยะสัน้ 1,427             8,278             41,653           
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 749                3,510             3,666             
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั (825)               -                 (5,716)            
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 2,622             5,015             1,949             
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั (797)               (2,066)            (4,729)            
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน -                 -                 17,688           
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน (2,803)            (8,060)            (57,253)          
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทอ่ืน -                 (13,887)          (24,125)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -                 -                 1,191             
เงินสดจา่ยส าหรับซือ้เงินลงทนุอ่ืน (32,801)          (12,247)          (29,113)          
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุ (176,887)        (337,217)        (232,594)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในการร่วมค้า -                 4,615             -                 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (273,176)        (240,840)        (175,813)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 12,882           6,779             4,339             
เงินสดจา่ยส าหรับค่าใช้จา่ยในการส ารวจและพฒันารอตัดบญัชี
และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชี (130,508)        (26,293)          -                 

เงินสดจา่ยลว่งหน้าเพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ -                 (26,750)          (25,778)          
ดอกเบีย้รับ 8,538             6,238             5,452             
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า 148,273         91,190           67,771           
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทนุอ่ืน 999                936                728                
เงินสดจา่ยส าหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ (10,401)          -                 -                 
เงินสดรับสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ -                 -                 (110,414)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (452,708)        (540,799)        (521,098)         
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  และ  2559  
 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 872,232         1,185,889      1,223,664      
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (775,225)        (1,061,975)     (1,176,095)     
เงินสดจา่ยเจ้าหนีส้ญัญาเชา่การเงิน (9,930)            (5,860)            (6,697)            
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั (1,248)            1,257             -                 
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 497,644         813,705         78,598           
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (276,349)        (705,100)        (228,220)        
เงินสดจา่ยส าหรับต้นทนุทางการเงินอ่ืน -                 -                 (3,062)            
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 50,000           286,570         -                 
เงินสดจา่ยคืนหุ้นกู้ (177,867)        -                 (59,843)          
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน -                 32,151           335,173         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจากสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทยอ่ย 2,023             3,728             380,651         

เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                 -                 (1,500)            
เงินสดจา่ยส าหรับหุ้นทนุซือ้คืนของบริษัทยอ่ย -                 -                 (19,211)          
เงินปันผลจา่ยให้แกผู่้ถือหุ้นของบริษัท (112,483)        (82,810)          (71,823)          
เงินปันผลจา่ยให้แกส่ว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม (94,191)          (76,866)          (13,749)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (25,394)          390,689         437,886         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (66,418)          217,464         58,893           
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (9,314)            10,668           (75)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 683,076         454,944         396,126         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 607,344       683,076       454,944       
รายการที่มิใช่เงนิสด
รายการที่มิใช่เงนิสดที่มีสาระส าคัญ ณ วันที่  31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนีอ่ื้นและสญัญาเช่าการเงินจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 20,908             29,942             22,537             
สิง่ตอบแทนสทุธิทีโ่อนให้ส าหรับการซือ้ธรุกิจ

 - เจ้าหนีค้า่ซือ้เงินลงทนุ -                  7,038               -                  
อะไหลแ่ละวสัดเุคร่ืองจักรเพ่ิมขึน้จากการรับช าระคนืเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน -                  647                  -                  
แปลงเงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนัเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -                  4,981               3,750               
รายการโอนเปลีย่นประเภทเงินจ่ายลว่งหน้าส าหรับพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 9,149               26,519             
คา่ใช้จ่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับัญชี และการเปิดหน้าดนิรอตดับัญชี
เพ่ิมขึน้จากเงินทดรองรับ 6,486               2,000               

ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 2,053               
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ  2559 

 

  

  ปี 2561 
 

ปี 2560 
 

ปี 2559 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.84 1.01 0.89 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.59 0.72 0.59 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.43 0.46 0.38 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 9.72 10.73 11.28 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 37.04 33.55 31.92 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 16.17 16.60 13.70 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 22.27 21.69 26.27 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 19.71 20.98 32.75 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 18.26 17.16 10.99 
Cash Cycle (วนั) 41.05 38.07 47.19 

     
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 35.29 38.59 33.12 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 16.92 16.54 7.36 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 8.13 5.69 5.82 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 1.14 1.22 2.50 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.42 7.66 1.98 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 6.44 7.85 1.98 

     
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.46 3.07 0.70 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 29.24 28.64 18.64 
อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.45 0.40 0.35 

     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  

อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.66 1.56 1.55 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.07 0.99 0.99 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 3.84 4.25 3.22 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 54 42 148 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 
1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ผลิตถ่านหนิในอุตสาหกรรมถ่านหิน  

ราคาตลาดของถ่านหินเร่ิมปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2559 นบัจากท่ีราคาถ่านหินได้

ลดลงอย่างตอ่เน่ืองเช่นกนัตัง้แตก่ลางปี 2556 จากรูปแสดงด้านลา่ง ท่ีแสดงให้เห็นถงึอตัราก าไรจากการด าเนิน

ธุรกิจในกลุม่ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในแตล่ะประเทศและดชันีราคาตลาดถ่านหินในช่วงท่ีผ่านมา 

 

Global Coal : Newc  Index US$ per Tonne (ม.ค. 2558 ถงึ ธ.ค. 2561) 
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2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินของบริษัท 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  และ 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 รายได้จากการขายรวมจ านวน 3,481 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 112,771 ล้านบาท) เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
604 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21 เกิดจากปริมาณการขายถ่านหินและราคาถ่านหินท่ีสงูขึน้เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานรวม     
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

2561                     2560 

รายได้จากการขาย 3,481 2,877 
ต้นทุนขาย (2,253) (1,767) 

ก าไรขัน้ต้น 1,228 1,110 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (182) (160) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (237) (218) 
ค่าสินไหมทดแทนตามค าพิพากษา (86) - 
ค่าภาคหลวง (291) (268) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 264 205 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อ่ืน (17) (52) 
ต้นทุนทางการเงนิ (175) (140) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 504 477 
ภาษีเงนิได้ (189) (134) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 315 343 
    ส่วนของบริษัทใหญ่ 205 233 
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 110 110 
ก าไรต่อหุ้น (หน่วย: เหรียญสหรัฐ) 0.040 0.046 
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 รายได้จากการจ าหน่ายถ่านหินจ านวน 3,020 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 87 ของ
รายได้จากการขายรวม โดยแยกเป็น 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่ง
ผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,984  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหลง่
ผลิตในประเทศออสเตรเลีย 1,014 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหลง่
ผลิตอ่ืนๆ จ านวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ จ านวน196 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6  ของรายได้
รวม เป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 รายได้จากธุรกิจก๊าซ จ านวน 144 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้
จ านวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปริมาณการผลิตและขายก๊าซท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รายได้อื่นๆ จ านวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม เพ่ิมขึน้จ านวน 99 
ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจซือ้ขายน า้มนัของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 
ธุรกจิถ่านหนิ 

 
                              2561              2560        2561                         2560              2561            2560 

 
แหล่งผลิต 

ปริมาณขาย     
(ล้านตัน) 

ปริมาณขาย     
(ล้านตัน) 

ราคาขายเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ราคาขายเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ต้นทุนขายเฉล่ีย     
ต่อตัน 

ต้นทุนขายเฉล่ีย   
ต่อตัน 

เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 

24.01 23.28 US$ 82.62 US$ 73.98 US$ 47.98 US$ 44.57 

เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

14.02 13.36 A$ 105.33 A$ 86.13    A$ 72.54    A$ 56.84 

รวม 38.03 36.64     
 

 ปริมาณขายถ่านหินส าหรับปี 2561 จ านวน 38.03 ล้านตนั เพ่ิมขึน้ 1.39 ล้านตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 
4 จากการเพ่ิมขึน้สทุธิของปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้ของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 0.73 ล้าน
ตนั และเหมืองในประเทศออสเตรเลีย 0.66 ล้านตนั 

 ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ส าหรับปี 2561 เท่ากบั 78.77 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 7.67 เหรียญ
สหรัฐตอ่ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 11 (ปี 2560: ราคาขายเฉลี่ยเท่ากบั 71.10  เหรียญสหรัฐตอ่ตนั) ซึง่เป็น
ผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของ

 
รายได้ 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

ธุรกิจถ่านหิน 3,020 2,629 
ธุรกิจไฟฟา้ ไอน า้ 196 189 
ธุรกิจก๊าซ 144 37 
อ่ืนๆ 121 22 

รวม 3,481 2,877 
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เหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเท่ากบั 82.62 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 8.64 เหรียญสหรัฐ
ตอ่ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 12 

 
ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ  105.33 
เหรียญออสเตรเลีย เพ่ิมขึน้ 19.20 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (ปี 2560: ราคาขายเฉลี่ยเท่ากบั 86.13 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั) เป็นผลจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะส่วนของการขายส่งออก สุทธิกับผลกระทบ
จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเหรียญออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยเงินสกุลเหรียญ
ออสเตรเลียได้อ่อนค่าลงในระหว่างปี มีผลให้รายได้ลดลงเมื่อแปลงค่ารายได้ในสกุลเงินเหรียญ
ออสเตรเลีย มาเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลเหรียญออสเตรเลียตอ่
เงินสกลุเหรียญสหรัฐ ของปี 2561 เท่ากบั 0.7478 (ปี 2560 : 0.7664) 
  

 

 

เหมืองถ่านหนิในประเทศ

ออสเตรเลีย 

ปริมาณขายถ่านหนิ                      

(ล้านตัน) 

ราคาขายเฉลี่ย                        

(เหรียญออสเตรเลียต่อตัน) 

2561 2560     2561 2560 

ขายในประเทศ 8.54 8.16 81.72 75.01 

ขายส่งออก 5.48 5.20 126.54 103.57 

รวม  14.02 13.36 105.33 86.13 
 

ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศ ท่ี 81.72 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพ่ิมขึน้จ านวน 6.71 
เหรียญออสเตรเลีย เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของสดัส่วนการขายภายใต้สญัญาขายถ่านท่ีมีราคาสูง 
ด้านการขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลี่ยท่ี 126.54 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เพ่ิมขึน้จ านวน 
22.97 เหรียญออสเตรเลีย ซึง่เป็นไปตามการเพ่ิมขึน้ของราคาตลาดของถ่านหิน  
 

ธุรกจิไฟฟ้า 

  
รายได้จากการขายไฟฟ้า 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 
รายได้จากการขายไอน า้และอื่นๆ 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม (CHP) 84.78 84.62 89.26 85.13 

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 22.14 19.47 - - 

รวม 106.92 104.09 89.26 85.13 
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รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชน
จีน จ านวน 174.04 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้จ านวน 4.29 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับ   ปีก่อน  
โดยเกิดจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุบาทต่อเงินสกลุเหรียญสหรัฐ โดยเงินสกุล
บาทแข็งค่าขึน้ในปีนี ้ท าให้การแปลงรายได้จากเงินสกุลบาท เป็นเงินเหรียญสหรัฐมีจ านวนท่ีมาก
ขึน้ อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกลุบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ของปี 2561 เท่ากบั 32.31 (ปี 
2560 : 33.94) ในขณะท่ีรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนลดลง จากปริมาณขายไฟฟ้าท่ีลดลง จ านวน 5.25 กิกะวตัต์ชัว่โมง และราคาขายไฟฟ้า
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อกิโลวตัต์ชัว่โมงท่ี 0.37 หยวน (ปี 
2560: เท่ากบั 0.38 หยวน) สทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายไอน า้และอื่นๆ ซึง่เป็นผลสทุธิ
จากการลดลงของปริมาณการขายไอน า้ จ านวน 0.31 ล้านตนั  ราคาขายเฉลี่ยไอน า้ต่อตนั เท่ากบั 
89.97 หยวน (ปี 2560: เท่ากบั 87.62 หยวน) เพ่ิมขึน้ 2.35 หยวน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 3 โดย
ราคาขายดงักล่าวได้ปรับตวัเพ่ิมขึน้ตามราคาตลาดของถ่านหินท่ีเป็นเชือ้เพลิงหลกั และการได้รับ
เงินสนบัสนุนจากรัฐบาลในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุสิ่งแวดล้อม (Ultra-low emission 
subsidy) 
 
การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณการขายไฟฟ้าจ านวน 11.99 กิกะวตัต์ชัว่โมง โดยราคา
ขายไฟฟ้าสทุธิเฉลี่ยต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เท่ากบั 0.38 หยวน (ปี 2560: เท่ากบั 0.29 หยวน) สงูขึน้ 0.09 
หยวนเมื่อเทียบกบัปีก่อน ในปีนีโ้รงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ได้ด าเนินการผลิตตลอดทัง้ปีและมีโครงการ
เพ่ิมขึน้อีก 1 โครงการในช่วงปลายปีนี ้และผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลบาทต่อเงิน
สกลุเหรียญสหรัฐตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคก่อน 

2.2 ต้นทุนขายรวม 2,253  ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 486 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 28  ส่วนใหญ่มา
จากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนขายของภาคธุรกิจถ่านหินและธุรกิจก๊าซ จ านวน 324 ล้านเหรียญสหรัฐและ
จ านวน 52 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดบัและอื่นๆจ านวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

ต้นทุนขายของภาคธุรกิจถ่านหินเพ่ิมขึน้จ านวน 
324 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากปริมาณขายถ่าน
หินท่ีเพ่ิมขึน้และต้นทุนเฉลี่ยต่อตันท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเพ่ิมขึน้ 3.41 เหรียญสหรัฐ 
โดยต้นทนุรวมเฉลี่ยต่อตนัดงักล่าวรวมต้นทนุซือ้ถ่าน
หินจากแหลง่ผลิตอื่น เพ่ือน ามาปรับคณุภาพถ่านหิน
ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยในปีนีม้ี
ปริมาณซือ้ถ่านหินจากแหล่งผลิตอ่ืนสงูขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อน กอปรกับราคาตลาดของถ่านหินในปีนีม้ีการ

 
ต้นทุนขาย 

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ปี 2561 

  
ปี 2560 

ธุรกิจถ่านหิน 1,905 1,581 
ธุรกิจไฟฟา้ ไอน า้ 155 144 
ก๊าซ 76 24 
อ่ืนๆ 117 18 

รวม 2,253 1,767 
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ปรับตวัสูงขึน้ จึงท าให้ต้นทุนรวมเฉลี่ยสูงขึน้ 1.98 เหรียญสหรัฐต่อตนั รวมทัง้ต้นทุนเฉลี่ยต่อตนัในส่วนท่ี
ผลิตเองสงูขึน้ 2.14 เหรียญสหรัฐ  ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนน า้มนัเชือ้เพลิง  อนัเป็นผลจาก
ราคาน า้มนัตลาดโลกท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ในระหว่างปี โดยต้นทุนเฉลี่ยตอ่ลิตรของน า้มนัเชือ้เพลิงเท่ากบั 0.65 
เหรียญสหรัฐ (ปี 2560: ต้นทนุเฉลี่ยตอ่ลิตร 0.53 เหรียญสหรัฐ)  

 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยต้นทุนเฉลี่ยต่อตัน
ดงักล่าวรวมต้นทุนซือ้ถ่านหินจากแหล่งผลิตอ่ืน เพ่ือน ามาปรับคุณภาพถ่านหินให้เป็นไปตามความต้องการ
ของลกูค้า โดยในปีนีม้ีปริมาณซือ้ถ่านหินจากแหลง่ผลิตอื่นสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน กอปรกบัราคาตลาดของ
ถ่านหินในปีนีม้ีการปรับตวัสงูขึน้ จงึท าให้ต้นทนุรวมเฉลี่ยสงูขึน้ 11.09 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั รวมทัง้การ
เพ่ิมขึน้ของต้นทนุเฉลี่ยตอ่ตนัในสว่นท่ีผลิตเอง 9.06 เหรียญออสเตรเลียตอ่ตนั เป็นผลจากปริมาณการผลิต
ถ่านหินท่ีต ่ากว่าเมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปัญหาด้านธรณีวิทยาของสภาพเหมืองใต้ดินท่ีท าให้การขุด
ขนถ่านหินยากมากขึน้  

2.3 ก าไรขัน้ต้นรวมจ านวน  1,228 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพ่ิมขึน้ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11  
อัตราส่วนการท าก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม  (Gross Profit Margin) ส าหรับปีนี ้ คิดเป็นร้อยละ 35 โดย
ธุรกิจถ่านหินมีอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ  37 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ  21 (ปี 2560: 
อตัราส่วนการท าก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม คิดเป็นร้อยละ 39 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
40 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 24) การปรับตวัท่ีสงูขึน้ของราคาตลาดถ่านหินส่งผลกระทบ
ตอ่ต้นทนุของธุรกิจไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจไฟฟ้าลดลงจากปีก่อน 

2.4 คา่ใช้จ่ายในการขาย 182 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้จ านวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14 โดยเหมือง
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้ 36 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบั 
Domestic Market Obligation ท่ีเร่ิมมีผลใช้บังคับตัง้แต่ต้นปี 2561 จ านวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ และการ
เพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายจากปริมาณขายถ่านหินส่งออกท่ีเพ่ิมขึน้ของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน จ านวน 13 ล้านเหรียญ ในขณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายลดลงในสว่นของเหมืองในประเทศออสเตรเลีย จ านวน 
14 ล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากสดัสว่นปริมาณถ่านหินสง่ออกในสว่นท่ีผลิตเองลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน  

2.5 คา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม 237 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้จ านวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 
9 สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน จ านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นไปตามการขยายธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท และคา่ท่ีปรึกษาในเพ่ือหาโอกาสในการลงทนุใหมแ่ละนวตักรรม เทคโนโลยี จ านวน 11 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

2.6 คา่สินไหมทดแทนตามค าพิพากษา จ านวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นคา่เสียหายจากคดีฟ้องร้อง ตามค า
พิพากษาเม่ือวนัท่ี 6 มนีาคม พ.ศ. 2561 กลุม่บริษัทต้องจ่ายคา่เสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินจ านวน 1,500 
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี คิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,702 ล้านบาท ซึง่แบ่งจ่าย
เท่าๆกนัระหวา่งจ าเลยร่วมทัง้ 3 ราย โดยกลุม่บริษัทได้จ่ายช าระคา่เสียหายดงักลา่วให้แก่โจทก์เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561   
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2.7 คา่ภาคหลวงรวม 291 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้จ านวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9 เป็นผลจาก
ราคาขายถ่านหินท่ีเพ่ิมขึน้  

2.8 การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม จ านวน 264 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ประกอบด้วยการรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ของ BLCP จ านวน 42 ล้าน
เหรียญสหรัฐ   โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภไูฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 106 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 118 ล้านเหรียญสหรัฐและรับรู้สว่นแบง่
ขาดทนุอื่นๆ จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 

การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม เพ่ิมขึน้ 59 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลสทุธิของการเพ่ิมขึน้ของสว่นแบ่งก าไรจากธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรท่ีลดลงของ  BLCP จ านวน 1 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นไปตามโครงสร้างของรายได้ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีลดลงและผลกระทบจาก
การแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอื่นๆ จ านวน 3 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

2.9 รายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย  
2.9.1 รายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2.9.2  ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน จ านวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย  

 ขาดทุนสทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 
ณ วนัสิน้ปี จ านวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากสญัญาซือ้ขาย
ถ่านหินล่วงหน้า จ านวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และ สัญญา Cross Currency Swap 
จ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ สทุธิกบัการรับรู้ก าไรจากสญัญาขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า 
จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐและสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

 ขาดทนุสทุธิท่ีเกิดขึน้จริง จ านวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากสญัญาซือ้ขายถ่านหินและ
น า้มนัล่วงหน้า จ านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ จ านวน 3  
ล้านเหรียญสหรัฐ และสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สัญญาขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีรับรู้ก าไรจากการท า
สญัญา Cross Currency Swap จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2.9.3 ขาดทุนสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทนุสทุธิท่ี
ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่าเงินกู้ ยืมท่ีเป็นสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็น
ผลจากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐเทียบกับปีก่อน (อตัราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 32.45 (ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560:  32.68 บาท) 
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2.9.4 รายได้คา่บริหารจดัการและอื่นๆ จ านวน 57 ล้านเหรียญสหรัฐ 
2.10 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 189 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 55 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสว่นใหญ่เกิดจาก 

2.10.1 การเพ่ิมขึน้ของภาษีเงินได้นิติบคุคล จ านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นไปตามผลก าไรจากการ
ด าเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2.10.2 การเพ่ิมขึน้ของภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย จ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี
จ่าย จากเงินปันผลรับในระหว่างปีจ านวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ สทุธิกบัการลดลงของภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายช าระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทจ านวน 6 ล้านเหรียญ
สหรัฐเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2.10.3 การเพ่ิมขึน้จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตดับัญชีสทุธิ จ านวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน
ใหญ่เกิดจากการการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เน่ืองจากการใช้ประโยชน์ของ
ขาดทนุสะสมทางภาษีท่ีน ามาใช้ได้ในปีจ านวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ สทุธิกบัการลดลงของหนีส้ิน
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เกิดจากผลแตกต่างด้านเวลาในการรับรู้
ก าไรในทางบญัชีและทางภาษี 

2.11 ก าไรสทุธิรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 205 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง จ านวน 
28 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) เท่ากบั 0.040 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น หรือเทียบเท่า  1.297 บาทตอ่หุ้น       (ปี 
2560: เท่ากบั 0.046 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น หรือเทียบเท่า 1.550 บาทตอ่หุ้น) 

 

 
3 งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปรียบเทยีบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

3.1 สินทรัพย์รวมจ านวน 8,454 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ิมขึน้ 231 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560   โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมขึน้และลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 607 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 76 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อย

ละ 11  (ดคู าอธิบายในข้อ 4  เร่ืองงบกระแสเงินสดรวม)  
 เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องท่ีคาดว่า

จะได้รับช าระภายในหนึง่ปีและสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่
ปีจากกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน จ านวน 10 ล้าน
เห รียญสห รัฐ  และ  210 ล้ าน เห รียญสห รัฐ 
ตามล าดบั เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าซึง่
ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ  ลดลง 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ   เป็นผลสทุธิจากการรับรู้รายได้จาก
การประกาศจ่ายปันผลในระหว่างปีจ านวน 126 
ล้านเหรียญสหรัฐ และการได้รับเงินปันผลจ านวน   
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148  ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน  1,374  ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 204 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18   จากการลงทุนเพ่ิมในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สิงคโปร์และประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 78 ล้านเหรียญสหรัฐ  และการรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากการร่วมค้า
สุทธิกับการรับเงินปันผลในระหว่างปีจ านวน 143 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี  จ านวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สว่นใหญ่เกิดจากการออ่นคา่ของเงินสกลุหยวน 
 เงินลงทนุอื่นสทุธิ จ านวน 148 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 36 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลงทนุเพ่ิม

ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI 
KUMIAI) Agreement ในระหวา่งปี  

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิจ านวน 1,859 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 81 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
ประเทศออสเตรเลียจ านวน 264 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากการซือ้ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จ านวน 142 ล้านเหรียญสหรัฐ 
รับรู้ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จ านวน 212 ล้านเหรียญสหรัฐ  รวมถึงผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงินและอื่นๆ จ านวน 113 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 86 ล้านเหรียญสหรัฐ  เกิดจาก
การลดลงของภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจ านวน 115 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในระหว่างปี สุทธิกับการเพ่ิมขึน้
ของเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ จ านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการเพ่ิมขึน้ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จ านวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และอื่นๆ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

3.2 หนีส้ินรวมจ านวน 5,279 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 266 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยมรีายละเอียดของการเพ่ิมขึน้และลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 512 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 93 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก

การกู้ เงินเพ่ิมจ านวน 872 ล้านเหรียญสหรัฐ ช าระคืนเงินกู้จ านวน 778 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริง จ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมีผลก าไรสทุธิจากอตัรา
แลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระในหนึง่ปี จ านวน 370 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 216 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 141 จากการจดัประเภทเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 376 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ระยะยาวท่ี
ถงึก าหนดจ านวน 159 ล้านเหรียญสหรัฐ  และมผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง
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จากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 1 ล้านเหรียญสหรัฐ  สว่นใหญ่เกิดจากสว่นของเงินกู้ ยืม
ระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระในหนึง่ปีท่ีเป็นสกลุเงินหยวน 

 สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดไถ่ถอนในหนึง่ปี  จ านวน 88 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 80 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระในระหวา่งปีจ านวน 178 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
การจดัประเภทหุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 88 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
จ านวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจ านวน 143 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ  
คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวสทุธิจ านวน 1,655 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 36 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อย
ละ 2 โดยเป็นการกู้ เพ่ิมในระหวา่งปี จ านวน 498 ล้านเหรียญสหรัฐ  การจดัประเภทรายการเงินกู้
ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 376 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการ
ช าระคืนเงินกู้ก่อนถงึก าหนดช าระจ านวน 127 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทัง้มีผลก าไรสทุธิจากอตัรา
แลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 31 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สว่นใหญ่เกิดจากเงินกู้ ยืมสกลุเหรียญออสเตรเลีย เน่ืองจากการออ่นคา่ลงของเงินสกลุ
เหรียญออสเตรเลียตอ่เงินสกลุเหรียญสหรัฐ โดยอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกลุเหรียญ
ออสเตรเลียตอ่เงินสกลุเหรียญสหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 0.7039 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 : 0.7796) 

 หุ้นกู้สทุธิ จ านวน 1,397 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 28 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2 มีการ
ออกหุ้นกู้ ใหมจ่ านวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ การจดัประเภทหุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระ
ในหนึง่ปีจ านวน 88 ล้านเหรียญสหรัฐ และผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการ
แปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 หนีส้ินอนพุนัธ์การเงินท่ีถงึก าหนดภายในหนึง่ปีและหนีส้ินอนพุนัธ์การเงินสทุธิจ านวน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และ 18 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั รวมเป็นจ านวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผล
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
ประกอบด้วยขาดทนุจากสญัญา Cross Currency Swap จ านวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐ  สญัญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  และสญัญาซือ้ขายถ่านหินลว่งหน้าจ านวน 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  และสญัญาขายก๊าซธรรมชาติลว่งหน้า 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

3.3 สว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,175 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 35  ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่เป็นผลจาก  
 เพ่ิมขึน้จากก าไรสทุธิของปี 2561 จ านวน  205 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เพ่ิมขึน้จากสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน  107 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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 ลดลงจากสว่นตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทย่อยท่ีแสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศและ
อื่นๆ จ านวน  140 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 207 ล้านเหรียญสหรัฐ 
3.4 อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ทนุ (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับ     งบ

การเงินรวมเท่ากบั 1.07 เท่า (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 0.99 เท่า)   
 

 
4 งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินสดสทุธิลดลงรวม 75 
ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมผลขาดทนุของอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้งวด จ านวน 
9 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยแยกเป็น 
4.1 เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 411 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกิจกรรมด าเนินงานท่ีส าคญั

ดงันี ้
 รับเงินจากการขายถ่านหิน จ านวน 3,401 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายช าระเจ้าหนี ้จ านวน 2,170 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายดอกเบีย้จ านวน 175 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 รับเงินคืนภาษีเงินได้จ านวน 51 ล้านบาท 
 จ่ายคา่ภาคหลวงจ านวน  298  ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดจ่ายอื่นๆจ านวน  273  ล้านเหรียญสหรัฐ 

4.2 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 453 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระส าคญัดงันี ้ 
 ลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน 273  ล้านเหรียญ

สหรัฐ  
 ลงทนุเพ่ิมในเงินลงทนุอื่น จ านวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ลงทนุเพ่ือซือ้ธุรกิจกาซธรรมชาตใินประเทศสหรัฐอเมริกา ธรุกิจพลงังานสะอาดในประเทศสงิคโปร์ 

ธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น และลงทนุเพ่ิมในการร่วมค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 177 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดจ่ายส าหรับคา่ใช้จ่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและการเปิดหน้าดนิรอตดับญัชี 

จ านวน 131 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วมค้า จ านวน 149 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดรับอื่นๆ จ านวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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4.3 เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย 
 เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคารและอื่นๆจ านวน 1,370 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคารและอื่นๆ จ านวน 1,062 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นกู้  จ านวน  50 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 จ่ายคืนหุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระ จ านวน 178 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจากการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อย จ านวน 2 ล้าน

เหรียญสหรัฐ  
 จ่ายเงินปันผล จ านวน 207 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 

5. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร  
 

งบการเงินในปี 2561 สะท้อนถึงผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งจากธุรกิจหลกัซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ และธุรกิจผลิตไฟฟ้า  ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) คิดเป็น 1,178 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22 จากปีก่อนหน้า ประกอบด้วย EBITDA  จากธุรกิจถ่านหิน 895 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 101 ล้านเหรียญสหรัฐ และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจ านวน 182 ล้านเหรียญ
สหรัฐ รายงานก าไรสทุธิจ านวน 205 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึง่ปรับลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า  ก าไรสทุธิท่ีปรับลดลง
เป็นผลจากการแข็งคา่ของเงินบาทเมื่อเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐฯท าให้เกิดผลขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 
19 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทได้บนัทึกขาดทุนจากอนุพนัธ์ทางการเงินจ านวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็น
การขาดทุนจากการขายถ่านหินล่วงหน้าเน่ืองจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับสูงขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้บันทึก
คา่ใช้จ่ายจากคดีหงสาจ านวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ส าหรับไตรมาส 4/2561 EBITDA คิดเป็น 351 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อนหน้า ก าไร
สทุธิไตรมาสนีค้ิดเป็น 45.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 40 จากไตรมาสก่อนหน้า 
 
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียรายงานปริมาณขายถ่านหินในไตรมาส 4/2561 ในระดบัท่ีสงูสดุในรอบปีท่ี 7.61 
ล้านตนั ปรับสงูขึน้ร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้า ด้วยราคาขายถ่านหินเฉลี่ย 77 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั ลดลงร้อยละ 
13 เป็นผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ีอ่อนตวัลง ต้นทุนขายสงูขึน้เลก็น้อยร้อยละ 8 เป็น 47.98 เหรียญสหรัฐฯตอ่
ตนัด้วยราคาน า้มนัดีเซลที่คงเดิมในระดบั 0.67 เหรียญสหรัฐต่อลิตร อตัราก าไรขัน้ต้นปรับลดลงเป็นร้อยละ 39 เทียบ
กบัร้อยละ 47 ในไตรมาสก่อนหน้า  
 
ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายสงูขึน้เป็นจ านวน 3.76 ล้านตนัในไตรมาส 4/2561 ปรับเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 13 จากไตรมาสก่อนหน้า ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยยงัคงอยู่ในระดบัสงูต่อเน่ืองท่ี 105.36 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั 
ในขณะท่ีต้นทนุขายเฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ 6 คิดเป็น 75.91 เหรียญออสเตรเลียตอ่ตนัสะท้อนถงึประสิทธิภาพการผลติ
ท่ีสงูขึน้ อตัราก าไรขัน้ต้นจงึปรับสงูขึน้คิดเป็นร้อยละ 28 เทียบกบัร้อยละ 20 ในไตรมาสก่อนหน้า 
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ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองจากราคาขายถ่านหินในประเทศท่ีทรงตัว
ต่อเน่ืองในระดบัสงูเป็นผลจากแนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วงเข้าสูฤ่ดหูนาว ยงัผลให้มีการรับรู้สว่น
แบ่งก าไรจ านวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี ้
 
ธุรกิจไฟฟ้าในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานก าไรสทุธิจ านวน 2.44 ล้าน
เหรียญสหรัฐในไตรมาสนี ้เป็นผลจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน า้ท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วงฤดหูนาวในขณะท่ียงัคงเผชิญ
กบัต้นทุนราคาถ่านหินในระดบัสงู โรงไฟฟ้า BLCP ในไตรมาสนีม้ีการหยดุเคร่ืองจกัรตามแผนการซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ 
(Extended Major Overhaul) ส าหรับหน่วยผลิตท่ี 2 ซึง่สามารถด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ก่อนก าหนด การหยุดซอ่ม
บ ารุงส่งผลให้โรงไฟฟ้า BLCP ในไตรมาสนีร้ายงานส่วนแบ่งขาดทุนจ านวน 1.35 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้าหงสา
รายงานประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าท่ีดีตอ่เน่ืองสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนเพ่ิมเพ่ือสร้างรายได้มากกว่าแผน สง่ผลให้
รายงานสว่นแบ่งก าไรในระดบัท่ีดีจ านวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี ้
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  
 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 จ านวน 8,454 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 230 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือคิดเป็นร้อยละ 
3 เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  จากการลงทนุเพิ่มใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สิงคโปร์และ
ประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 114 ล้านเหรียญสหรัฐ   
ในส่วนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้สุทธิ 81 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากการลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของเหมือง
ถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลียจ านวน 264 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากการลงทุนในธุรกิจก๊าซในสหรัฐอเมริกาและธุรกิจ
พลงังานแสงอาทิตย์ในจีนจ านวน 142 ล้านเหรียญสหรัฐ  รวมถึง
ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดจากการแปลงคา่งบการเงิน
จ านวน 113 ล้านเหรียญสหรัฐ  ขณะที่มีการบนัทกึคา่เสื่อมราคา
จ านวน 212 ล้านเหรียญสหรัฐ  และเงินสดลดลงจ านวน 76 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 3,175 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 36 
ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560   เพิ่มขึน้จากก าไรสุทธิส าหรับปี 2561  จ านวน 
205 ล้านเหรียญสหรัฐ  จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
จ านวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในขณะที่ลดลงจากสว่นตา่งจาก
การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจ านวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงจากเงินปันผล
จ่ายจ านวน 207 ล้านเหรียญสหรัฐ   
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รายได้จากการขายรวม 
รายได้จากการขายรวม 3,481 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้จากปี 
2560 จ านวน 605 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 21  จาก
ราคาขายเฉลีย่ของถ่านหินท่ีปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องเมื่อเทียบ
กบัปีก่อน  
โดยที่ปริมาณขายถา่นหินส าหรับปี 2561 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 24.0 ล้านตนั จากเหมืองในประเทศออสเตรเลยี 14.0 
ล้านตนั  
ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ส าหรับปี 2561  จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซียเทา่กบั 82.62 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั  และจากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลยีเทา่กบั 105.33 เหรียญออสเตรเลยีตอ่ตนั   
   
   
  
 

ก าไรขัน้ต้นรวม 
 
ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 จ านวน 1,228 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ 
อตัราสว่นการท าก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขายรวม (Gross Profit 
Margin) ส าหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 35  โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 37 ธุรกิจไฟฟา้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
21  และธุรกิจก๊าซมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 47 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิรวม 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีผลก าไรสทุธิจ านวน 205 
ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นผลจากก าไรที่สงูขึน้ของธุรกิจถ่านหิน
และปริมาณขายไฟฟ้าที่สม ่าเสมอของธุรกิจไฟฟ้า อนึ่ง ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเร่ิมสร้างกระแสเงินสดอยา่งมีสาระส าคญั  
ก าไรสทุธิที่ปรับลดลงเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบ
กบัดอลลา่ร์สหรัฐฯท าให้เกิดผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงิน
จ านวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทได้บนัทึกขาดทุนจากอนพุนัธ์
ทางการเงินจ านวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ขาดทุนจากการขายถ่านหินล่วงหน้าเนื่องจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกปรับสงูขึน้ 
  

    
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
 

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและ
คา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) จ านวน 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึน้ 210 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบ
กบัปี 2560  
โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 895 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 101 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟา้จ านวน 182 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
 
  

 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีผลก าไรสทุธิตอ่หุ้น 
0.040 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  ลดลงจากปี 2560 ทีม่ีผลก าไรสทุธิตอ่
หุ้น 0.046 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น  
  
  

 
 
 
 

47

234
205

2559 2560 2561

ล้านเหรียญสหรัฐ

540

968

1,178

2559 2560 2561

ล้านเหรียญสหรัฐ

0.013

0.046
0.040

2559 2560 2561

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
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อัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อทุน 
 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ 1.07 เทา่ เทา่กบั ณ สิน้ปี 2561 
หนีส้นิสทุธิรวมจ านวน 3,407 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้จากปี 
2560 จ านวน 238 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวน 
128 ล้านเหรียญสหรัฐ  และการออกหุ้นกู้ใหมร่ะหวา่งปีจ านวน 
50 ล้านเหรียญสหรัฐ  และมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงั
ไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ของหุ้นกู้  ณ วนัสิน้ปี จ านวน 53 
ล้านเหรียญสหรัฐ    
ขณะที่เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ลดลงจ านวน 9 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
 

 

0.99 0.99
1.07

2559 2560 2561

เท่า
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1) นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- เจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 

- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, USA 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุ่นที่ 3/2006 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program (LDP) - Enhancing Competitiveness       
รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง : 
0.60%  
 

คูส่มรส 
:0.13%  

เป็นอาของบคุคล
ในล าดบัที่ 7  
และล าดบัที่ 10 

 

2559 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2558 - 2559 
2526 - เม.ย. 2558 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2559 - 2561 
 
2558 - 2561 
 
 
2526 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ  
เจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
ประธานคณะท างาน 
 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย 
กรรมการประจ า 
กรรมการ 
 
นายกสมาคม 
กรรมการประจ า 
ประธาน 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
คณะท างานเพ่ือการพฒันาความยัง่ยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มลูนิธิเพ่ือคณุภาพชีวิต 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2)  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
- รองประธานกรรมการบริษัท        
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการอิสระ 
วนัที่ 27 เมษายน  2548 
 

- ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
วนัที่ 4 พฤษภาคม 2548 

 
- กรรมการตรวจสอบ 
วนัที่ 30 เมษายน 2557 

 

71 - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas 
State University, Hays, Kansas, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Accreditation     
Program: Governance Training for Listed 
Company Directors (DAP)  รุ่น 4/2546 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification   
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institutions   
    Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010  
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรCorporate Governance for 

Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 14/2016         
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 -  ปริญญาบตัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ   
ร่วมเอกชน (วปรอ. 388) 

 
 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2548 - 2560 
 
2544 - 2557 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการบริษัท        
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ/ กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ/ กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการ 
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ควอลติี ้เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 
 

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at  
Madison, U.S.A.  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวเิคราะห์)  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 14/2012 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 161/2012 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions Governance  
Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013   สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program Update    
(DCPU) รุ่นที่ 2/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee  Forum 2016 สภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ร่วมกบัสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar 2012 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2558 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ/กรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 
ศาสตราจารย์ (ระดบั11) สาขา
เศรษฐศาสตร์  
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ 
ประธานคณะกรรมการสง่เสริม
และสนบัสนนุการวิจยั 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ (ส.ส.ส.) 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 
 

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 

62 
 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Forum 2017          
  สมาคม สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร “วิธีปฏิบตัิส าหรับบอร์ด ในการก ากบัดแูล 
  การป้องกนัและรับมือภยัไซเบอร์ 2017”  ส านกังาน 
  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- อบรมหลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD)  
  รุ่นที่ 8/2018   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4) นายระวิ คอศิริ  
- กรรมการ  
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 

 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ 
บาลและสรรหา 

 วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 

 69 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ  
  (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton 

  คณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
(NIDA) กบัThe Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน 

สถาบนัวิทยาการพลงังานรุ่นที่3 (วพน.3) 
 
 

ตนเอง : 
 ไมมี่ 
คูส่มรส : 
0.02%  

- 2555 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2555 - 2559 
2544 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2555 - 2559 
2553 - 2560 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล
และสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Mining Company Limited 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Company Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5)  นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
   วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 

  67 - Ph. D. in Economics, University of Hawaii (USA) 
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii 

(U.S.A.) 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 194/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลกัสตูร Board that Make a Difference #BMD  
  8/2018 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
  (IOD) 

0.00% - ปัจจบุนั 
 
พ.ย. 2558 -
ปัจจบุนั  
 
ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการความเสี่ยง 
ที่ปรึกษาอาวโุสด้านภาษี 
 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
Grant Thornton ประเทศไทย  
 
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
Cambodia Development Research Institute 
(CDRI) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

 

70 - Civil Engineering,  Brawijaya University Malang  
Indonesia 

- Astra Middle Management Program, INSEAD 
- Astra Executive Program, INSEAD 
- Professional Director Program 
- Leadership, Focus & Execution  

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

Independent Director /  
Member of the Corporate 
Governance and 
Nomination Committee    
Chairman/ 
Member of Advisory Board 
President Director 
Vice President- 
Commissioner 
Commissioner 
President Director 
Vice President  
 
 

Banpu Public Company Limited 
 
 
 
Indonesian Mining Services Association 
 
PT. Unitras Energy 
PT. Asmin Bara Bronang 
 
PT. United Tractors Tbk (Listed Company) 
PT. Pamapersada Nusantara 
PT. Pama Indo Kodeco 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7)  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 

62 - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อบรมหลกัสตูรการลงทนุ Ultra Wealth –Invest Like a 

Master รุ่นที่ 2 
- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน   

(วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce 
and Trade (TEPCOT) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 161/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and 
Decision Making Program Kepner – Tregoe, 
International, Princeton, New Jersey, U.S.A. 

 
 
 

0.05% เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 1 
และเป็นลกูพ่ี 
ลกูน้องของบคุคล
ในล าดบัที่ 10 

 

2557 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
2525 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ / 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่ธุรกิจ
กลุม่งานอ้อย 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่        
กลุม่งานพฒันาและจดัการ
ด้านอ้อย 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8)  นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- ที่ปรึกษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 - B.S.C. (Management), St. Louis University,  
  Missouri, U.S.A. 
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard 
  University John F. Kennedy School of Government,    
Boston, U.S.A. 

- Doctor of Business, Engineering and Technology,    
St. Louis University, Missouri, U.S.A. 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่  7  
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง : 
0.08% 
คูส่มรส : 
0.01%   

เป็นพี่ชายของ
บคุคลในล าดบั

ที่ 9 

2526 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2526 - 2556 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กรรมการ  
ที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 
 
ประธานที่ปรึกษา 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรึกษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- B.S. (Mechanical Engineering), University of  
  Missouri, Columbia, U.S.A. 
- Senior Executive Program 3  สถาบนับณัฑิต  
  บริหารธุรกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 23/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 8 (วตท.) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงาน 
  พฒันาเมือง (มหานคร รุ่น 1) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ  พลงังาน 
(วพน.รุ่น1) 

-  อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส. 17) 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที่ 1 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce 
and Trade รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
 
 
 

ตนเอง :  
0.23% 
คูส่มรส :  
0.06% 

เป็นน้องชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 8 

2526 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2526 - 2559 
 

กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรึกษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

- อบรมหลกัสตูร “การปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย
นวตักรรม” รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) 

- อบรมหลกัสตูร “การบริหารการทอ่งเที่ยว ส าหรับผู้บริหาร  
  ระดบัสงู (กสท.) รุ่นที่ 1 
- อบรมหลกัสตูร ABC สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
  เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8/2018  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10) นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาล        
และสรรหา 

  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 

- Bachelor of Science (Finance) Babson College, 
Massachusetts, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 24/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

0.12% 
 

เป็นหลานชายของ
บคุคลในล าดบัที่ 1 

และเป็น
ลกูพ่ีลกูน้องของ
บคุคลในล าดบัที่ 7 

2553 -ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กลุม่ธุรกิจน า้ตาลประเทศไทย 
พลงังานและธุรกิจใหม ่
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
 
 
บริษัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 
Graduate School of Business Administration, Boston, 
U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 18 (วตท.)  

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ จากสถาบนัวิทยาการธุรกิจ
และอตุสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วธอ.) 

 
 
 

  2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - 2558 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)                                                                      

 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
AFE Investments Pty. Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย-
แลนด์) จ ากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั
Hunnu Coal Pty Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Asian American Coal, Inc. 
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 

57 
 
 

ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั              
BPIN Investment Company Limited 
Sunseap Group Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
Banpu North America Corporation 
BOG Co., Ltd. 
บริษัท บ้านป ูโคล เซลส์ จ ากดั 
New Resources Technology PTE. LTD 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12) นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 19 เมษายน 2559 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  สรรหา 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- ที่ปรึกษา      
  วนัที่ 1 เมษายน 2557                                   
 

66 - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Certificates in Project Investment Appraisal and 
Management and Global Leadership, Harvard 
University, USA 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 52/2006,    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP)  รุ่นที่ 73/2006,    สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 

ตนเอง :  
0.00% 
คูส่มรส :  
0.00% 

- 2559 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
PTTGC International Private Limited       
Emery Oleochemical (M) Sdn.Bhd. 
Emery Specialty chemical Sdn.Bhd. 
Natureworks LLC 
Venecorex Holding 
PTTGC International (USA) Inc. 
PTTGC Innovation America Corp. 
PTTGC International (Netherlands) Inc. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13) นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 

- ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการและการบริหาร  หรือ 
Industrial Engineering and Management 
  สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (นกับริหาร)   
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   
รุ่นที่ 75/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 3/2006 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตนเอง : 
 ไมมี่ 
คูส่มรส : 
0.01% 

- 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - 2561 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - 2561 
2558 - 2561 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั  
 
 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ – ธุรกิจถ่านหนิ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
Centennial Coal Co., Ltd.  
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
Akira Energy Limited 
Akira Energy (South) Limited  
Aura Land Development Pte. Ltd. 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
Hunnu Coal Pte. Ltd. 
 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    หน้า 

 

336 

ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายสมศกัดิ์ สิทธินาม
สวุรรณ 
- ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ  
  - สายธุรกิจถ่านหิน 
   วนัที่ 1 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหาร
โครงการและนโยบายสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะ
วิทยามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 
2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Global Leadership Program for Strategic 
  Leader 2017, IMD Business School 
 

0.00% - ปัจจบุนั 
 
2561 
 
 
2561- ปัจจบุนั  
2561 – ปัจจบุนั 
 
2558 - 2560 
 
2558 - 2560 
2554 - 2558 
2554 - 2558 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฎิบตัิการ - 
สายธุรกิจถ่านหิน  
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ - สายธุรกิจถ่านหิน  
 
กรรมการ (Commissioner) 
กรรมการ 
 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส ส านกั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการผู้จดัการ  
ผู้อ านวยการสายธุรกิจไฟฟา้  
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
PT. Indo Tambabgraya Megah Tbk 
บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  
 
บริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Hongsa Power Co., Ltd. 
Phu Fai Mining Co., Ltd 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หมายเหต ุ: นายสมศกัดิ์ สิทธินามสวุรรณ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิการ สายธุรกิจถ่านหิน มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15)  นายสธีุ สขุเรือน 
- ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ     
   - สายธุรกิจไฟฟา้ 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร    
  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั     
  (มหาชน) 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 

54 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรม TLCA Executive Development Program         
รุ่นที่ 11 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรม Economic Leader Forum โดยสมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) #254/2018,  
  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 

- - ปัจจบุนั 
                                    
2552 - 2560 

 
       
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ     
- สายธุรกิจไฟฟา้   
ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่าย
การเงิน 
 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

                                      
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)                                                     
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
  
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Pan Western Energy Corporation LLC 
Shanxi Luguang Power Co., Ltd. 
PT. ITM Banpu Power  
Banpu Power International Limited 
Zouping Peak Pte. Ltd. 
BRE Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd. 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั 
BPP Vinh Wind Power Limited Liability 
Company 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร-
แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 

 วนัที่ 1 มกราคม 2554 

59 - MBA, Bowling Green State University, Ohio, 
U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Executive Program in Strategy and Organization, 
Stanford University, California, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 91/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วฒิุบตัร Director Diploma Examination รุ่นที่ 
22/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 

0.00% - 2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - 2560 
2558 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร - แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 Banpu North America Corporation 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
Banpu  Australia Co. Pty., Ltd 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd 
บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั             
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
จ ากดั                                        
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 
Banpu  Australia Resources Pty Limited   
Hunnu Coal Pty Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

  วนัที่ 1 มกราคม 2554 

59    2554 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

Hunnu Investment Pte Limited               
AFE Investments Pty Limited 
BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
Akira Energy Limited                              
BOG Co., Ltd. 
Aizu Energy Pte. Ltd. 
Akira Energy (South) Limited 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17) นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส - 
องค์กรสมัพนัธ์ 

   วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552   

58 - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   
  (การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00% - 2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18) นายเวโรจน์  ลิม้จรูญ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร -ทรัพยากรมนษุย์ 

  วนัที่ 1 มกราคม 2561 

58 - ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(สาขาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรพาณิชยศาสตร์บณัฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
2552 - 2560 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
ทรัพยากรมนษุย์ 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส -ทรัพยากรมนษุย์ 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19) นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 
- ผู้อ านวยการอาวโุส - ฝ่ายการเงิน  

   วนัที่ 1 มกราคม 2561                 

48 - Master of Science, Thammasat University 
- บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Certification from IMD – Orchestrating 
Winning Performance in 2016 

- Certification  from IMD – Global Leadership 
Program for Strategic Leader in 2017 

- Certification from School of Tax 
- Certified Public Accountant (Thailand) (CPA) 
- TLCA Leadership Development Program 

(LDP): "Crafting agile strategies to enhance 
competitiveness of your organization" 

- อบรมหลกัสตูร Refreshment of the Role and 
Expectation of a CFO โดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

- อบรมหลกัสตูร Beyond Treasury Management 
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 
 
 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
2559 – 2560 
 
2552 - 2558 

ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่ายการเงิน 
ผู้อ านวยการอาวโุส - Controller 
ผู้อ านวยการ – ฝ่ายบญัช ี
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20) นายจิรเมธ อชัชะ 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส - 
  บริหารและพฒันาองค์กร 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 

49 - ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.), วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์การคลงั, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ตนเอง : 
 0.00% 
คูส่มรส :   
0.00% 

- 2561 - ปัจจบุนั 
 
2559 - 2560 
 
2558 – 2559 
 
2557 – 2558 
 
2556 – 2557 

ผู้อ านวยการสายอาวโุส -บริหารและ
พฒันาองค์กร 
ผู้อ านวยการสาย - งานก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ผู้อ านวยการสาย - Business Process 
Management 
ผู้อ านวยการสาย – ทรัพยากรมนษุย์ 
 
ผู้อ านวยการสาย - Corporate System 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ์ 
- เลขานกุารบริษัท 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
 

44 - Master of Arts in Economics, State University 
of New York, Albany, USA  

- Master of Science in Finance, Bentley 
College, USA  

- Master in Business Administration, Clark 
University, USA  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
  (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- หลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program 2018 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร CG Code Workshop   จาก Deloitte 
Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.    

- หลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นที่ 96 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 

0.00% - 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 - 2560 
 
2552 - 2558 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้อ านวยการ - เลขานกุาร
องค์กรและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
ผู้อ านวยการ - สายนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 
ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นายวิรัช วฒุิธนาเศรษฐ์ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงชว่ยดแูลให้มกีารปฏิบตัิตามมติดงักล่าว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ
เก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมสีว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด าเนินการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 
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 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X /  /   / / /  / / / / / / / 
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //                 

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                 

 4. นายระวิ คอศิริ / /  /   /  /  / /  / / /  

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //                 

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                 

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                 

 8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ / /  / / /     /       

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ / / / / / /           / 
 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M / / / / / / / / / /  / /   / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O / / / / / / / / /  /   /   

 14. นายสมศกัดิ์  สทิธินามสวุรรณ O            /     

 15. นายสธีุ สขุเรือน O  /  /      / / /  / /  

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /  /  /  /  / /  / /    

 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O                 

19. นส.อริศรา สกลุการะเวก O  /  /  /  /         

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O                 

 
หมายเหต ุ: 
สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X /        / / / /   / / 
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //                 

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                 

 4. นายระวิ คอศิริ /           /    / / 
 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //                 

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                 

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                 

 8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /                 

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ / /                

 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /  /      / / / / /  / / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /                 

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O  / / / / / / / / / / / /   / 

 14. นายสมศกัดิ์  สทิธินามสวุรรณ O   /              

 15. นายสธีุ สขุเรือน O             /    

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O         / /  / / / / / 
 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O                 

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O                 

19. นส.อริศรา สกลุการะเวก O             /  /  

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O                 

 
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X / /    /      / / / 
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //               

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //               

 4. นายระวิ คอศิริ / / /           /  

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //               

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///               

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///               

 8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /               

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /               

 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /               

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M  / / /   /    /   / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /               

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O /  / /       / /   

 14. นายสมศกัดิ์  สทิธินามสวุรรณ O               

 15. นายสธีุ สขุเรือน O /  / /   /     /   

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O / / / / /  /   / / /   

 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O               

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O               

19. นส.อริศรา สกลุการะเวก O / /     / / /      

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O               

 
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  

 
 
 
 



 

        หน้า 349 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทร่วม 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย บริษัทการร่วมค้า 

Ba
np

u 

BO
G 

IB
P 

BR
ES

 

BP
PV

N 

HZ
TM

 

SG
EC

 

SL
G 

BL
CP

 

Ho
ng

sa
 

Ph
u F

ai 

Su
ns

ea
p 

Du
ra

po
we

r 

 1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ X /       / / /   
 2. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ V, //             

 3. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //             

 4. นายระวิ คอศิริ /        / / /   
 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบญุสร้าง //             

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///             

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///             

 8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /             

 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /             

 10. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /             

 11. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /       /   / / 
 12. นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ /             

 13. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ O     / /       

 14. นายสมศกัดิ์  สทิธินามสวุรรณ O             

 15. นายสธีุ สขุเรือน O / / / /   / /     

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /       /     

 17. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร O             

 18. นายเวโรจน์ ลิม้จรูญ O             

19. นส.อริศรา สกลุการะเวก O /     /       

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O             
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

Banpu บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั  
BPS Banpu Singapore Pte., Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  
CMMC บริษัท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั  
BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 
BPA Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 
BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
BMSCS BMS Coal Sales Pte., Ltd. 
BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (Banpu Power Plc.) 
BPPI บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
BPCP บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  
BPIN บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
ZPP Zouping Peak Pte., Ltd. 
AACI Asian American Coal, Inc. 
AACI-Saadec AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
ALD Aura Land Development Pte.Ltd. 
ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
IMM PT. Indominco Mandiri 
TCM PT. Trubaindo Coal Mining 
KTD PT. Kitadin 
JBG PT. Jorong Barutama Greston 
BEK PT. Bharinto Ekatama 
BPAR Banpu Australia Resources Pty Ltd 
AFEI AFE Investments Pty Limited 
CEY Centennial Coal Company Limited 
HUNNU Hunnu Coal Pty Limited 
HUNI Hunnu Investment Pte Ltd 
HGA Hunnu Gobi Altai LLC 
BES บริษัท บ้านป ูเอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
BDC บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
BRE บริษัท บ้านป ูรีนิเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั 
BEST บริษัท บ้านป ูเอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
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BOG บริษัท บีโอจี จ ากดั 
AE Akira Energy Limited 
AZE Aizu Energy Pte. Ltd. 
AES Akira Energy (South) Limited 
HSEGK Hokkaido Solar Estate G.K. 
BNAC Banpu North America Corporation 
BPPR บริษัท บีพีพีอาร์ จ ากดั  
BPPRJ BPPR Japan Co., Ltd. 
BCS Banpu Coal Sales Co., Ltd. 
BPPJP Banpu Power (Japan) Co., Ltd. 
BPIC Banpu Power Investment Co., Ltd. 
BRES Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 
BRES BRE Singapore Pte. Ltd. 
BPPVN BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company 
IBP PT ITM Banpu Power 
SLG Shanxi Luguang Power Company Limited 
HZTM Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
SGEC Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd 
BLCP บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
Sunseap Sunseap Group Pte. Ltd. 
Durapower Durapower Holdings Pte. Ltd. 
 

 




