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การประกอบธุรกิจ
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้านปู จากัด ได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน
25 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอือ้ อภิญญกุล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าทาสัญญาเช่าช่วงการทาเหมือง
ถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รบั อนุมตั ิให้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้เปลีย่ นสถานะภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน)”
ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการทาเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทาการผลิตและจาหน่ายถ่านหินทัง้ ในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ นอกจาก
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถ่านหิน และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนา้ พลังงานหมุนเวียนทดแทน
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรและการบริหารจัดการพลังงานแบบ
ครบวงจร
ตลอดระยะเวลาเกือบสีท่ ศวรรษของการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ได้
พิสจู น์ถึงความเป็ นหนึง่ ในผูน้ าด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ส่งั สมประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมถ่านหิน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยความมุง่ มั่นเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องของบ้านปูฯ
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงทัง้ ในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และคุณค่า
แบบเอเชีย (Asian Value) เป็ นพลังขับเคลือ่ นไปสูอ่ ตุ สาหกรรมพลังงานโลกในฐานะ “โฉมหน้าพลังงานแห่งเอเชีย”
บ้านปูฯ ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยครอบคลุม 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ด้วย
ความมุง่ มั่นที่จะก้าวสูค่ วามเป็ นผูน้ าด้านพลังงานแห่งเอเชีย โดยมีฐานธุรกิจใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย
สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ปั จจุบนั ธุรกิจของกลุม่ บ้านปูฯ ได้ขยายห่วงโซ่ธุรกิจจากผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิงพลังงานเป็ นผูจ้ ดั หาพลังงานครบวงจร
ครอบคลุม 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชือ้ เพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงาน
เชือ้ เพลิงทั่วไป และจากพลังงานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน)
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES)
 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดาเนินการมากว่า 30 ปี โดยเหมืองถ่านหินทัง้ แบบ
เปิ ดและใต้ดิน ซึง่ มีฐานการผลิตอยูท่ ี่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ถ่านหินทีผ่ ลิตได้จะถูก
จาหน่ายไปยังลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้ หินดินดาน ปั จจุบนั มีฐาน
การผลิต อยู่ที่ สหรัฐ อเมริก า โดยก๊ า ซธรรมชาติที่ ผลิต ได้จ ะถูก รวบรวมผ่านเครือ ข่ายขนส่ง ก๊ าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่และรายย่อยต่อไป
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 ธุรกิจอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ธรุ กิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาพลังงาน อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชือ้ เพลิงและสายส่ง
กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION)
 ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไป (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้นการนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคณ
ุ ภาพและมั่นคง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal
Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (High Efficiency Low Emission:
HELE) ปั จจุบนั บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถา่ นหินเป็ นเชือ้ เพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้ นีโ้ รงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ด้วยการจาหน่ายไอนา้ และนา้ เย็นให้
ลูกค้าบริเวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย
 ธุรกิจไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลังงานที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและช่วยตอบสนองสังคมคาร์บอนต่า
ปั จจุบนั บริษัทฯ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม ปั จจุบนั มีฐานการผลิตอยูท่ ี่จีน ญี่ปนและเวี
ุ่
ยดนาม ซึง่ ส่วนหนึง่ เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว และอีกส่วนหนึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาและดาเนินการก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการ
พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ENERGY TECHNOLOGY)
 ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ธุรกิจให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปั จจุบนั มีการให้บริการในไทยและ
สิงคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอ้ งการ
พลังงานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงานและระบบไฟฟ้าสารอง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรีส่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปั จจุบนั มีฐานการผลิตแบตเตอรีอ่ ยูใ่ นจีน
 ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
ธุรกิจให้บริการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกับเครือข่ายด้านการ
บริหารจัดการเมืองและผังเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชน
และชุมชนเมือง
 ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ า
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ตอ่ ยอดจากการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรีเ่ พื่อรองรับ
รูปแบบการใช้พลังงานสะอาดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
 ธุรกิจซือ้ ขายพลังงาน
ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทลั
เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจุบนั มีการลงทุนในญี่ปนุ่
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Environmental, Social, and Governance (ESG)
บ้านปูฯ ดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยให้ความสาคัญทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
หรือ ESG มาตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ตามปณิธานในการดาเนินธุรกิจที่วา่ “อุตสาหกรรมทีด่ จี ะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยบ้านปูฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลัก ESG ทัง้ สาม
ด้าน ดังนี ้

Environmental
(สิ่งแวดล้อม)

 มุ่งมั่นดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้
หลักการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ลดผลกระทบเชิงลบและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
 ขยายธุรกิ จต้นนา้ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน

Social (สังคม)

 ดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชน (Community
Development) อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม “การเรียนรู ”้
หลากหลายรู ปแบบในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า “พลังความรู ้ คือ พลัง
แห่งการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา”
 มี วัฒ นธรรมองค์กร “บ้ า นปู ฮาร์ท ” (Banpu Heart) ที่ ช่ ว ยเกื อ้ หนุน ให้เกิ ดสังคมที่ดี
ภายในองค์กร

Governance
(การกากับดูแล
กิจการ)

 ให้ความสาคัญกับการมีบรรษัทภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการสือ่ สาร “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ” กับพนักงาน ผูบ้ ริหารและกรรมการ เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานในระดับสากล
 บูรณาการประเด็นด้าน ESG ตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและปรับตัวรับความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดสาหรับผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ผู้นาด้านพลังงานแห่งเอเชีย ทีม่ ุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”

พันธกิจ


มุง่ สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสีย ด้วยความรับผิดชอบต่อโลก
และสังคม



ขับเคลื่อนการพัฒนาและผสานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานอย่างครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ



เพิ่มความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร ความเป็ นเลิศในการดาเนินงาน และยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของบ้านปูฯในการเป็ นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ เป็ นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2560 - ปี 2562) รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบนั
ปี 2560
o วันที่ 16 มกราคม 2560 : บริษัท Banpu North America Corporation
(“BNAC”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ สิทธิการได้รบั
ผลประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ 10.24 ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus
Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Northeast
Pennsylvania Corner shale gas portfolio ‘NEPA CORNERS-I’) โดยมี
มูลค่าการลงทุนจานวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ
2,230 ล้านบาท
และวันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัท BNAC ได้ลงทุนเพิ่มในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale นี ้ (NEPA CORNERS-II)
เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 12.8 โดยมีมลู ค่าการลงทุนเพิม่ จานวน 15.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 568 ล้านบาท ซึง่
รายละเอียดของแหล่งดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุนทัง้ 2 ครัง้ นี ้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
NEPA I และ II ดังนี ้
- ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 166 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ จากการประเมินโดย
บริษัทที่ปรึกษา
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติคดิ ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 22.5 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดยปริมาณการผลิต
ที่คิดเป็ นรายได้สทุ ธิเท่ากับ 18.75 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน จานวนหลุมเจาะมากกว่า 170 หลุมเจาะ บนเนือ้ ที่
ประมาณ 10,000 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale
o วันที่ 30 มกราคม 2560 : บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ได้เข้าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการ
ลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม จานวน 2 โครงการ
ได้แก่ โครงการชิราคาวะ จังหวัดมิยะงิ กาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ และโครงการคุโรคาวะ จังหวัดฟุกุชิมะ กาลัง
การผลิต 18.9 เมกะวัตต์
o วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท
ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 ในงวดนีอ้ ีกหุน้ ละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องนามารวมคานวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28
เมษายน 2560
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o วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Deyuan ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
ได้เริม่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์และโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงทาให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ หมด 140 เมกะวัตต์
o วันที่ 7 มีนาคม 2560 : บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด (“BRE”) เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) (“BPP”) ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 ได้จาหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซล่าร์ คอนซัล
แตนท์ จากัด ให้แก่ผพู้ ฒ
ั นาโครงการรายหนึง่ โดยมีมลู ค่าการซือ้ ขาย 10 ล้านบาท
o วันที่ 9 มีนาคม 2560 : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญ (BANPU-W3) มีการใช้สทิ ธิในครัง้ ที่ 3 จานวน
123,464,191 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.56 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดที่ได้ออกและเสนอขาย เป็ นมูลค่า
617.32 ล้านบาท เมื่อรวมการใช้สทิ ธิทงั้ 3 ครัง้ มีผลทาให้จานวนการใช้สทิ ธิคดิ เป็ นร้อยละ 92.01 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงั้ หมด หรือ 1,187,816,388 หน่วย ส่งผลให้ทนุ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้ จานวน 123.46
ล้านบาท และบริษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผลทาให้ทนุ ที่
ชาระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ เป็ น 5,060,634,213 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ )
o วันที่ 30 มีนาคม 2560 : บริษัท BPP ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสิทธิในการลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu ขนาด 10 เมกะวัตต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชน
จีน มูลค่าการลงทุนประมาณ 60 ล้านหยวน
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัท BPP ได้รายงานความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Xingyu มี
กาลังการผลิต เพิ่มขึน้ เป็ นขนาด 10.30 เมกะวัตต์ และได้เริ่มเปิ ดดาเนินการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว จึงทาให้โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ หมด 152.09 เมกะวัตต์ ดังนี ้
1) โรงไฟฟ้า Huineng ขนาด 21.50 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559
2) โรงไฟฟ้า Jinshan ขนาด 28.95 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2559
3) โรงไฟฟ้า Haoyuan ขนาด 20.00 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2559
4) โรงไฟฟ้า Hui’en ขนาด 19.70 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560
5) โรงไฟฟ้า Deyuan ขนาด 51.64 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
6) โรงไฟฟ้า Xingyu ขนาด 10.30 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560
o วันที่ 4 เมษายน 2560 : ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุน
สารอง โดยการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิและมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียน จึงได้
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จัดสรรเงินกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้ จานวน 72,731,610 บาท ทัง้ นีเ้ ป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ห้าของกาไรสุทธิประจาปี
และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 1,500,000 บาท จากเดิม
5,163,757,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,165,257,100 บาท (มูลค่าทีต่ ราไว้ 1 บาทต่อหุน้ ) โดยการ
ออกหุน้ เพิ่มทุนจานวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุน้ ของ BANPU-W3 ภายหลังการปรับสิทธิการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิจากเดิม 1 อัตราการใช้สทิ ธิ ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สทิ ธิ 5 บาทต่อหุน้ เป็ นอัตราใหม่ 1.0145 อัตราการใช้สทิ ธิ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สทิ ธิ 4.93 บาทต่อหุน้ และบริษัทจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
o วันที่ 21 เมษายน 2560 : บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทจานวน 10,000 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือแบบไม่ดอ้ ยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน และชาระคืนเงินต้นทัง้ หมดในวันครบกาหนด อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.17 ต่อปี ครบ
กาหนดไถ่ถอนวันที่ 21 เมษายน 2570
o วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 : บริษัท Zouping Peak CHP Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุน้ ผ่านบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 70 ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายสินทรัพย์กบั บริษัท Xiwang Group Co., Ltd.
ซึง่ เป็ นผูร้ ว่ มทุนเดิม เพื่อการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็ นเงิน
ลงทุนทัง้ สิน้ จานวน 220 ล้านหยวน หรือเทียบเท่าประมาณ 1,104 ล้านบาท โดยการลงทุนครัง้ นีเ้ พิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้า 25
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ จานวน 220 ตันต่อชั่วโมง ทาให้กาลังการผลิตไฟฟ้ารวม ณ โรงไฟฟ้าโจวผิง เพิม่ เป็ น 125
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ เป็ น 670 ตันต่อชั่วโมง
o วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 : บริษัท BNAC ได้เข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์เพื่อร่วมลงทุนในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
แหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA CORNERS-III) โดยมีมลู ค่าการ
ลงทุนจานวน 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 565 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ผลประโยชน์ที่สาคัญดังนี ้
- ผลประโยชน์ในหลุมผลิตจานวน 34 หลุม
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
- ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 33 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
- ครอบคลุมพืน้ ที่การผลิตก๊าซธรรมชาติเกือบ 1,000 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale
o วันที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญ (BANPU-W3) มีการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้ายจานวน
99,992,461 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.75 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดที่ได้ออกและเสนอขาย เป็ นมูลค่า
500.38 ล้านบาท เมื่อรวมการใช้สทิ ธิทงั้ 4 ครัง้ มีผลทาให้จานวนการใช้สทิ ธิคดิ เป็ นร้อยละ 99.76 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงั้ หมด หรือ 1,287,808,849 หน่วย โดยจานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรเพื่อการใช้สทิ ธิครัง้ นี ้ 101,291,302 หุน้
และบริษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 มีผลทาให้ทนุ ที่ชาระแล้วของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ เป็ น 5,161,925,515 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ )
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o วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 : บริษัท BPP ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าการลงทุนและ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”)
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปนุ่ โดยเข้าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิโรชิมา่ จังหวัดฮิโรชิมา่ กาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ และโครงการเคเซนนุมะ จังหวัดมิยางิ กาลังการผลิต 20 เมกะวัตต์
และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท BRS ได้เข้าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ เติมจานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยามางาตะ ไออีเดะ กาลังการผลิตขนาด
200 เมกะวัตต์ และได้รบั สิทธิในการลงทุนเพิม่ เติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริม่ ก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อ
โครงการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ จึงทาให้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนรวม
ุ่
ทัง้ สิน้ 13 โครงการ มีกาลังผลิตรวม 358.4 เมกะวัตต์ เป็ นกาลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัท BPP ลงทุนจานวน 233.3
เมกะวัตต์
o วันที่ 28 สิงหาคม 2560 : บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทีม่ ีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและลงทุน
ในธุรกิจผูใ้ ห้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทัง้ นี ้ BPIN จะเป็ นหน่วยธุรกิจที่สาคัญสาหรับกลุม่ บ้านปูในการ
ขยายการลงทุนไปยังส่วนปลายนา้ ของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทีใ่ ช้เทคโนโลยีดา้ น
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นการต่อยอดธุรกิจให้แก่บริษัทฯ เพื่อพัฒนาสูก่ ารเป็ นบริษัทพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
o วันที่ 31 สิงหาคม 2560 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท สาหรับหุน้
จานวน 5,161,925,515 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,548.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนามา
รวมคานวณภาษี เงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 29
กันยายน 2560
o วันที่ 14 กันยายน 2560 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้
ขายผ่านบริษัทย่อย BPIN Investment Co., Ltd. (“BPINI”) เพื่อทาการเข้าซือ้ หุน้ จานวนร้อยละ 25.70 โดยเป็ นหุน้ เพิม่ ทุนที่
ออกใหม่ในบริษัท Sunseap Group Pte Ltd. (“Sunseap”) ซึง่ เป็ นผูน้ าด้านการให้บริการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ตัง้ อยู่
ในประเทศสิงคโปร์ การลงทุนครัง้ นีม้ ีมลู ค่าประมาณ 75 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าประมาณ 55.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 1,860 ล้านบาท) ภายหลังการซือ้ หุน้ ลุลว่ งแล้วจะมีผลให้ BPIN Investment เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่สดุ ใน
Sunseap
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o วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : บริษัท BNAC ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA
CORNERS-IIII) โดยในครัง้ นีเ้ ป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนและเป็ นผูด้ าเนินการผลิต ทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนจานวน 210 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,000 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ผลประโยชน์ที่สาคัญดังนี ้
- ผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็ นร้อยละ 80 ของจานวนหลุมทัง้ หมด 112 หลุม
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
- ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 414 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
- ครอบคลุมพืน้ ที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 32,350 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale
o วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : บริษัท PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 67.13 ได้ลงนามในสัญญาซือ้ หุน้ เพือ่ ครอบครองหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 70 ในเหมืองถ่านหิน
PT Tepian Indah Sukses (“TIS”) ซึง่ ถือสิทธิการทาเหมืองถ่านหินประเภท Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mining
Business License (ใบอนุญาตธุรกิจการทาเหมือง) โดยมีมลู ค่าการลงทุนจานวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
ประมาณ 314 ล้านบาท เหมืองถ่านหิน TIS ได้ระบุปริมาณสารองถ่านหินจานวน 4.7 ล้านตัน (ตามสัดส่วนร้อยละ 100) โดย
เป็ นการประเมินตามหลักเกณฑ์ The Joint Ore Reserve Committee (JORC) มีเนือ้ ที่สมั ปทานจานวน 2,065 เฮคตาร์ ตัง้ อยู่
ในเขตตะวันออกของกาลิมนั ตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถ่านหินจัดเป็ นประเภทคุณภาพดีดว้ ยค่าความร้อนประมาณ 6,400
กิโลแคลอรีตอ่ กิโลกรัม ปริมาณการผลิตคาดการณ์ไว้ที่ 2 ล้านตันต่อปี โดยเริม่ ผลิตในปี 2562
o วันที่ 12 ธันวาคม 2560 : บริษัท BNAC ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (NEPA
CORNERS-V) โดยในครัง้ นีเ้ ป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนและเป็ นผูด้ าเนินการผลิต ที่มีมลู ค่าการลงทุนจานวน 105 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 3,500 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวให้ผลประโยชน์ที่สาคัญดังนี ้
- ผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็ นร้อยละ 88 ของจานวนหลุมทัง้ หมด 35 หลุม
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 52 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
- ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 292 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
- ครอบคลุมพืน้ ที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 6,700 เอเคอร์ในบริเวณ Marcellus Shale
o วันที่ 26 ธันวาคม 2560 : บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ซึง่ อันดับเครดิตสะท้อนถึงความ
เป็ นผูน้ าของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและแหล่ง
ถ่านหิน และรายได้เงินปั นผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า
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ปี 2561
o วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์
จ ากัด (มหาชน) ได้ซื อ้ หุ้น เพิ่ มทุน ออกใหม่ใน Digital Energy Solutions Corporation Co., Ltd. ที่ เ ป็ น บริษัทจด
ทะเบียนในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าการลงทุน 17.50 ล้านเยน
หรือเทียบเท่า 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ
o วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.65 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 อีกหุน้ ละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและ
ผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท
โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษี เงินได้นิติบคุ คล ซึ่งผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิ ต
ภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2561
o วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิใน
Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) ที่เป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จากบุคคลภายนอกจานวน
10.21 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือเทียบเท่า 7.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ทาให้ BPINI มีสดั ส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้ จากร้อยละ
28.86 เป็ นร้อยละ 33.64 ของทุนจดทะเบียน และเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 BPINI ซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ที่มีสทิ ธิเทียบเท่าหุน้ สามัญใน Sunseap จานวน 33.00 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 24.76 ล้านเหรียญสหรัฐ ทา
ให้สดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 40.74 ของทุนจดทะเบียน
o วันที่ 6 มีนาคม 2561 : ศาลแพ่งได้อา่ นคาพิพากษาศาลฎีกากรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาดังมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี ้
1. ตามที่ โจทก์ก ล่า วหาว่าจ าเลยได้ห ลอกลวงโจทก์ให้เข้า ท าสัญ ญาเบือ้ งต้น (Preliminary Agreement) และ
สัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะได้ขอ้ มูลโครงการของโจทก์
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์เป็ นผูข้ อให้จาเลยเข้าร่วมพัฒนาโครงการเอง และจาเลยได้เข้าทาสัญญาและ
กระทาการโดยสุจริตเพื่อพัฒนาโครงการ มิได้ทาเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลโครงการจากโจทก์ตามที่กล่าวหา
2. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจาเลยยกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้างเพื่อทาให้โครงการล่าช้าออกไปและเป็ นเหตุให้รฐั บาล
สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์นนั้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจาเลยยกเลิกสัญญากับผูร้ บั จ้าง
โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของโครงการ
3. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจาเลยยุยงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าจาเลยกระทาโดยสุจริต การที่รฐั บาล สปป. ลาว ยกเลิกสัญญาสัมปทานเป็ นเพราะการกระทาของโจทก์เอง
เพราะรัฐบาล สปป. ลาว กังวลว่าโจทก์ไม่มีความสามารถที่จะดาเนินโครงการได้สาเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่
ประเทศและประชาชนลาว
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4. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจาเลยใช้ขอ้ มูลโครงการของโจทก์นนั้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจาเลย (บริษัทและ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด) ได้นาข้อมูลโครงการของ
โจทก์ไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จาเลย
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็ นเงินจานวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี คานวณ
นับตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2550
อนึง่ บริษัทฯ ได้ชาระค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ ร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ให้แก่โจทก์จานวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบริษัท
รับภาระในอัตราหนึง่ ในสามเป็ นเงินจานวน 900.68 ล้านบาท
o วันที่ 7 มีนาคม 2561 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทุนผ่านบริษัท BPIN
Investment Co., Ltd. ในบริษัท New Resources Technology Pte. Ltd. (“NRT”) ทีเ่ ป็ นบริษัทจากัดจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีมลู ค่าการลงทุนจานวน 43.21 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 34.17 ล้านเหรียญสหรัฐ
BPINI มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 44.84 ของทุนจดทะเบียน NRT เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และติดตัง้
ระบบจัดเก็บพลังงาน แบบลิเธียมไอออน (LiB) สาหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าสารองต่างๆ มากว่า 8 ปี โดยจัดตัง้
ในประเทศสิงคโปร์ และมีโรงงานอยู่ในประเทศจีน NRT ปั จจุบันมีกาลังการผลิต 80 MWh และมีแผนจะขยาย
เพิ่มเติมในอนาคต การลงทุนในบริษัท NRT นับเป็ นก้าวแรกของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดเก็บพลังงาน
o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อย ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปยังประเทศ
เวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกาลังการ
80 MW
ผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Soc Trang ประเทศเวียดนาม ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวแบ่งการพัฒนาออกเป็ น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีกาลังการผลิต 30
เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3 มีกาลังการ
ผลิ ต 20 เมกะวัต ต์ โดย BPP ได้ร ับ การอนุมัติ พ ร้อ มออกหนัง สื อ รับ รองการจด
ทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า ประเทศเวียดนาม
เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้เชิ งลึก (Feasibility study) ของโครงการ และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ภายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิช ย์ได้ภายในปี
2564
o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูส้ กุลเงินเหรียญสหรัฐจานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยจะชาระเงินคืนต้นทัง้ หมดในวันครบกาหนดอายุ 10 ปี อ้ตราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 5.25 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 8 สิงหาคม 2571
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o วันที่ 10 สิงหาคม 2561 : บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึง่
บ้านปูถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 67.13 ได้ลงนามในสัญญาซือ้ หุน้ เพื่อครอบครองหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในเหมือง
ถ่านหิน PT Nusa Persada Resources (“NPR”) ทีถ่ ือสิทธิการทาเหมืองถ่านหินประเภท IUP (Izin Usaha
Pertambangan IUP : Mining Business License) มูลค่าการลงทุนจานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
ประมาณ 990 ล้านบาท มีปริมาณสารองถ่านหินจานวน 77.4 ล้านตัน มีเนือ้ ที่สมั ปทานจานวน 4,291 เฮคตาร์ ตัง้ อยู่
ในเขตตอนกลางของกาลิมนั ตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็ นถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพค่าความร้อนประมาณ 5,500 กิโล
แคลอรีตอ่ กิโลกรัม และคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการผลิตได้ในปี 2565
o วันที่ 16 สิงหาคม 2561 : บริษัทฯ เปิ ดตัวพันธสัญญาใหม่ขององค์กร “Our Way in
Energy: พลังบ้านปูฯ สูพ
่ ลังงานที่ย่งั ยืน” ตอบโจทย์วิสยั ทัศน์ขององค์กร ในการ
เป็ นผูน้ าด้านพลังงานแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มงุ่ มั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความยั่งยืน พร้อมกันนีย้ งั ได้เปิ ดตัวดีไซน์โลโก้ (Logo) รวมไปถึงอัตลักษณ์ใหม่ของ
องค์กรที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นผูน้ าในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรใน
10
ประเทศ ที่มีความทันสมัย กระฉับกระเฉง และไม่หยุดนิง่ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกิจ สังคมและชุมชน
o วันที่ 30 สิงหาคม 2561 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติเห็นชอบให้มี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท สาหรับหุน้ จานวน
5,161,925,515 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,806.67 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี และจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 28 กันยายน 2561
o เดือนพฤศจิกายน 2561 : ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ
มณฑลเหอเป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนขยาย
นี ้ 25 เมกะวัตต์ และผลิตไอนา้ จานวน 150 ตันต่อชั่วโมง ซึง่ คิดเป็ นกาลังการผลิต 52 เมกะวัตต์เทียบเท่า จึงทาให้
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนานมีกาลังการผลิตรวมเพิ่มขึน้ เป็ น 175 เมกะวัตต์เทียบเท่า
o วันที่ 1 ธันวาคม 2561 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(“BPP”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยนัน้
รายงานความคืบหน้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ (Nari Aizu)
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปนุ่
ได้เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามแผน
โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตัง้ อยู่ ณ จังหวัด ฟูกชู ิมะ มีกาลังการผลิต
รวม 20.46 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์) และได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า กับ บริษัท
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Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อ
กิโลวัตต์ช่วั โมง จึงทาให้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนรวมทั
ุ่
ง้ สิน้ 13 โครงการ
กาลังการผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์) ซึง่ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว 58.86 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 37.42 เมกะวัตต์)
o วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของแหล่งสารองถ่านหิน
รายได้ทแี่ น่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และการเคลือ่ นไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการทีจ่ ะเป็ นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร
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ปี 2562
o วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ลงทุนในหุน้ เพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่ของบริษัท FOMM
Corporation (“FOMM”) ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นผูน้ าด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (Compact EV) มูลค่าการลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
635 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 21.50 ซึง่ FOMM ดาเนินธุรกิจ
ครอบคลุมตัง้ แต่การออกแบบ การประกอบชิน้ ส่วน การรับประกันและตรวจสอบ
คุณภาพ บริการขายและจัดส่งไปยังกลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และยุโรป FOMM ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2556 เป็ นบริษัทผูอ้ อกแบบยานยนต์
ไฟฟ้าจากเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อการพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับการเดินทางระยะสัน้
o วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท ซึง่ เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.35 บาท เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
อีกหุน้ ละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษี
เงินได้นติ ิบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2562
o วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัทฯ ได้รบั ทราบการลาออกของนายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการบริษัท ประธาน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทมีผลตัง้ แต่
หลังจากวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป ซึง่ เป็ นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ที่กาหนดให้กรรมการ
เกษียณเมื่ออายุครบ 72 ปี บริบรู ณ์
o วันที่ 3 เมษายน 2562 : ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
1. แต่งตัง้ นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย เป็ นกรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูเ่ ดิมของนายรัตน์ พานิชพันธ์ ที่ครบวาระเกษี ยณอายุ
2. แต่งตัง้ นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็ นกรรมการใหม่ จากเดิมกรรมการมี 12 คน เป็ น 13 คน โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
3. ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 5,165,257,100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 5,161,925,515 บาท โดยตัดหุน้
สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 3,331,585 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท บริษัทจดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
o วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ซึง่ เปิ ดดาเนินการแล้ว
ขนาดกาลังการผลิตรวม 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าการลงทุน 189.15 ล้านหยวน และ
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ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีอตั รารับซือ้ ไฟฟ้า (FIT) ที่อตั รา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง โดย BPP รับรูร้ ายได้ในไตรมาส 3
ปี 2562
o วันที่ 23 สิงหาคม 2562 : บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลติ ี ้ เทค จากัด (UMT) จานวน 67 ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ใน UMT เพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 22.50 เป็ นร้อยละ 30.66 ของทุนจดทะเบียน
o วันที่ 29 สิงหาคม 2562 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท สาหรับหุน้
จานวน 5,161,925,515 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,806.67 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้ยกเว้นไม่ตอ้ งนามา
รวมคานวณภาษี เงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 27
กันยายน 2562 และมีมติอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks)
ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนไม่เกินร้อยละ 7.50 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด โดยจะเป็ นการเข้าซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดระยะเวลาซือ้ หุน้ คืน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่
13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ หุน้ ทุนคืนตามโครงการซือ้ หุน้ คืนโดยทาการซือ้ หุน้ คืนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 1,155.82 ล้านบาท คิดเป็ นจานวนหุน้ ซือ้ คืนจานวน 87.344 ล้านหุน้ หรือ
1.69% ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
o วันที่ 30 กันยายน 2562 : บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทจานวน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 313.98 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือแบบไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และชาระคืนเงินต้นทัง้ หมดในวันครบกาหนด อายุ 10 ปี อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.00 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2572
o วันที่ 18 ตุลาคม 2562 : บริษัท Durapower Holdings Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ ผลิต และติดตัง้ ระบบแบตเตอรีจ่ ดั เก็บพลังงาน
แบบลิเธียมไอออน (LiB) สาหรับรถยนต์และระบบไฟฟ้า
สารอง
เปิ ดโรงงานผลิตแบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน
มาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการ ส่งผลให้สามารถรองรับ
แผนการผลิตได้ถงึ 1 กิกะวัตต์ช่วั โมง เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีม่ ี
กาลังการผลิตรวมสูงสุดต่อปี อยูท่ ี่ 80 เมกะวัตต์ช่วั โมง
สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้แก่กลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัทฯ

หน้า 16

o วันที่ 31 ตุลาคม 2562 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุม่ บริษัท โดยให้จดั ตัง้
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด (“BANPU NEXT”) ทีเ่ กิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (“BPIN”)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯ ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จากัด (“BRE”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 78.57 ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึง่ ถือหุน้ ใน
BRE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพือ่ จัดระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทุนของบริษัท
ฯ ทัง้ หมดมาอยูภ่ ายใต้บริษัทหลัก (Flagship) บริษัทเดียว ภายหลังการควบบริษัท BPIN จะสิน้ สภาพการเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ โดยบริษัท BANPU NEXT จะรับไปทัง้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดที่มีอยูเ่ ดิมของทัง้ BPIN และ BRE ซึง่ รวมถึงหุน้
ทัง้ หมดที่ BPIN และ BRE ถืออยูใ่ นบริษัทต่างๆ ตามผลของกฎหมาย โดยบริษัทฯ และ BPP จะถือหุน้ ใน BANPU NEXT ใน
สัดส่วนเท่ากัน (ประมาณร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทใหม่) โดยในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
o วันที่ 18 ธันวาคม 2562 : บริษัท Banpu North America Corporation (“BNAC”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ณ บริเวณ
ฟอร์ต เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรัฐเทกซัส ในสหรัฐอเมริกา และเป็ นผูด้ าเนินการผลิต โดยมีมลู ค่าการลงทุน
จานวน 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 23,000 ล้านบาท และคาดว่าเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ จะ
ได้สร็จสิน้ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
สาหรับการลงทุนครัง้ นีใ้ นฐานะผูด้ าเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ บ้านปูฯ จะถือครองผลประโยชน์ในหลุม
ผลิตคิดเป็ นร้อยละ 89 ของจานวนหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ 320,000 เอเคอร์ โดยในช่วงไตร
มาสที่ 3 ปี 2562 มีปริมาณการผลิตเฉลีย่ รวมประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (Million Cubic Feet Per Day: MMcfd) และ
มีปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจู น์แล้ว (1P) ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ (Trillion Cubic Feet : Tcf)
o วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : Centennial Coal Company Limited (“CEY”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ Banpu ได้ลงนาม
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Springvale Joint Venture (“JV”) อีกร้อยละ 50 จาก Springvale SK Kores Pty Limited
(“SSKK”) ซึง่ จะทาให้ CEY ถือหุน้ ในเหมืองถ่านหินใต้ดิน Springvale และ โครงการ Angus Place เพิ่มขึน้ จากเดิม
ที่สดั ส่วนร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 100 โดยมีมลู ค่ารายการจานวน 40.9 ล้านเหรียญออสเตรเลียดอลลาร์ หรือ
เทียบเท่า 864 ล้านบาท การทารายการในครัง้ นีไ้ ม่มกี ารชาระเป็ นเงินสด มูลค่ารายการดังกล่าวเป็ นการประเมิน
ภาระผูกพันในส่วนของ SSKK คาดว่าจะเสร็จสิน้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2563 การลงทุนครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิม่ ความ
คล่องตัวในการดาเนินงานของเหมืองใต้ดินในเขตตะวันตก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์
ซึง่ รวมสินทรัพย์ในเหมือง
Springvale ที่มีปริมาณถ่านหินสารอง 25.7 ล้านตัน เปิ ดดาเนินการผลิตตัง้ แต่ปี 2535 มีกาลังการผลิต 5.5 ล้านตัน
ต่อปี และโครงการ Angus place ที่มีปริมาณถ่านหินสารอง 55.2 ล้านตัน
o วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : บ้านปู เพาเวอร์ฯ (“BPP”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยนัน้ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์คโุ รคาวะ (Kurokawa) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ได้เปิ ดดาเนินการ
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เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามแผน โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกาลังการผลิตรวม
18.90 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power
Co., Inc. เป็ นระยะเวลา 20 ปี ราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง
o วันที่ 25 ธันวาคม 2562 : บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ าของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของแหล่งสารองถ่านหิน
รายได้ทแี่ น่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และการเคลือ่ นไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการทีจ่ ะเป็ นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร
o ในเดือนธันวาคม 2562 : บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บา้ นปู เพาเวอร์ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทาสัญญาการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.90 ในบริษัท Global Engineering Co., Ltd. มูลค่า
การลงทุน 1,143 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 315.7 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant)
และธุรกิจ Energy trading ในการจัดจาหน่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิตลั และอินเตอร์เน็ต
และบริษัท BRS ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปนจ
ุ่ านวน 4 แห่งในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค โดยมูลค่าการลงทุน 1,134 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 300.9 ล้านบาท มีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม
6.32 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดซากะ ขนาดกาลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feedin-Tariff (FIT) 40 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2560
 โรงไฟฟ้า Muroran I ตัง้ อยูใ่ นจังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกาลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2561
 โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดฮอกไกโด ขนาดกาลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2561
 โรงไฟฟ้า Takeo II ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดซากะ ขนาดกาลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ มีราคารับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Feedin-Tariff (FIT) 21 เยนต่อกิโลวัตต์ช่วั โมง เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2561
o วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท
ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้จา่ ยเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ว หุน้ ละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562 อีกหุน้ ละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
นามารวมคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปั นผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน
2563
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนั บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาเนินธุรกิจหลักที่สาคัญ คือ ธุรกิจถ่านหิน (Coal
Business) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ธุรกิจก๊าซ (Gas Business) และธุรกิจพลังงานครบวงจร (Renewable and
Other Energy Business) รายละเอียดดังนี ้

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ธุรกิจกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้

1)

บริษัท
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ
พลังงาน

2)

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

3)

บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

ศึกษาการลงทุน

4)

บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด

ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน

5)

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด

ค้าถ่านหิน

6)

Banpu Coal Investment Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

7)

Banpu Singapore Pte. Ltd.

ค้าถ่านหิน

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Asian American Coal, Inc.)
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

8)

Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน
ต่างประเทศ

9)

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

10) PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk

11) PT.Kitadin
12) PT.Indominco Mandiri

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

13) PT.Jorong Barutama Greston

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

14) PT.Trubaindo Coal Mining

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

15) PT.Bharinto Ekatama

ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

16) PT. ITM Indonesia

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

17) PT Tambang Raya Usaha Tama

Mining Support services

18) PT. ITM Batubara Utama

Coal mining business

19) PT. ITM Energi Utma

Energy business

20) PT. Tepian Indah Sukses

Coal mining in Indonesia

21) PT. Gas Emas

Fuel Distributor for Mining
Business

22) PT. Nusa Persada Resources

Coal Mining in Indonesia

สัดส่วนการถือหุ้น
50.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
50.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Coal Investment Co.,Ltd.)
40.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู มินเนอรัล)
67.13%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)

100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)

100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
99.99%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
75.00%
(ถือหุน้ โดย PT. ITM Indonesia)
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
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ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk)
33.34%
(ถือโดย PT. ITM Indonesia)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))

23) PT. Energi Batubara Perkasa

Coal Trading

24) PT. Nusantara Timur Unggul

Fuel Distributor

25) Banpu (Beijing) Energy Trading
Ltd.

Coal trading

26) BMS Coal Sales Pte. Ltd.

Coal trading including coal
agent and coal blending

27) Hunnu Coal Pty Limited

Coal mining and trading

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

Coal trading

29) BP Overseas Development
Company Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

30) Asian American Coal, Inc.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%
(ถือหุน้ โดย BP Overseas Development
Company Limited)

31) AACI SAADEC (BVI) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%
(ถือหุน้ โดย Asian American Coal, Inc.)

32) Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

33) Banpu Australia Co. Pty. Ltd.

Investment in coal mining in
Australia
Investment in coal mining

45.00%
(ถือหุน้ โดย Asian American Coal Inc.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Singapore Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Pty. Ltd.)

34) Banpu Australia Resources Pty.
Ltd.
35) Centennial Energy Pty. Ltd.

Renewable Energy

36) Centennial Coal Company
Limited

Coal Mining and Marketing

37) Centennial Inglenook Pty Limited

Coal Mining

38) Centennial Coal Services &
Marketing Pty Limited
39) Centennial Northern Coal
Services Pty Limited

Coal Marketing

40) Centennial Airly Pty Limited

Coal Mining

41) Berrima Coal Pty Limited

Dormant

Employer Company for
Newstan Washery

100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Pty. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Pty. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
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42) Centennial Angus Place Pty
Limited

Coal Mining

43) Centennial Coal Infrastructure Pty
Limited
44) Centennial Fassifern Pty Limited

Coal exporting logistics
and infrastructure
Coal Mining

45) Centennial Northern Mining
Services Pty Limited
46) Centennial Mandalong Pty
Limited

Employer Company for
Newstan
Coal Mining

47) Centennial Mannering Pty Limited

Coal Mining

48) Centennial Munmorah Pty Limited
49) Centennial Myuna Pty Limited

Coal Mining
(now Dormant)
Coal Mining

50) Centennial Newstan Pty Limited

Coal Mining

51) Centennial Springvale Holding
Pty Limited
52) Charbon Coal Pty Limited

Coal Mining

53) Ivanhoe Coal Pty Limited

Coal Mining

54) Coalex Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

55) Centennial Clarence Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

56) Hartley Valley Coal Company Pty
Limited

Dormant

Coal Mining

57) Powercoal Employee Entitlements Employee Trust Company
Company Pty Limited
Ex Powercoal
58) Centennial Drilling Services Pty
Drilling Services
Limited

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co.,Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Fassifern Pty Limited)

59) Powercoal Pty Limited

Dormant Holding company

60) Elcom Collieries Pty Limited

Dormant

100.00%
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty Limited)

61) Huntley Colliery Pty Limited

Dormant

100.00%
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty Limited)

62) Mandalong Pastoral Management Dormant
Pty Limited
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63) Collieries Superannuation Pty
Limited

ลักษณะธุรกิจ
Superannuation Company
(Dormant)

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty Limited)

64) Powercoal Superannuation Pty
Limited

Superannuation Company
(Dormant)

100.00%
(ถือหุน้ โดย Powercoal Pty Limited)

65) Centennial Springvale Pty Limited

Coal Mining

66) Springvale Coal Pty Limited

Coal Mining

67) Boulder Mining Pty Limited

Coal Mining

68) Springvale Coal Sales Pty Limited

Coal Marketing

69) Clarence Coal Investments Pty
Limited

Coal Mining - Clarence JV

70) Clarence Colliery Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

71) Clarence Coal Pty Limited

Coal Mining - Clarence JV

72) AFE Investments Pty Limited

Mining Investment

73) Port Kembla Coal Terminal
Limited

Ship loading Coal Port

74) Hunnu Investment Pte. Ltd.

Foreign Trade

75) Hunnu Resources LLC

Foreign Trade

76) Munkh Sumber Uul LLC

Foreign Trade

77) Golden Gobi Mining LLC

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

78) Bilegt Khairkhan Uul LLC
79) Hunnu Power LLC
80) Munkhnoyon Suvraga LLC
81) Hunnu Altai LLC
82) Hunnu Altai Minerals LLC

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

100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Springvale Holding
Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Springvale Holding
Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Springvale Holdings
Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Centennial Springvale Holdings
Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Coalex Pty Limited)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Australia Co. Pty Limited)
16.66%
(ถือหุน้ โดย Centennial Coal Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Coal Pty. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Coal Pty. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Resources LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Investment Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Altai LLC)
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84) บริษัท บีโอจี จากัด

ลักษณะธุรกิจ
Foreign Trade, Minerals
exploration, Minerals mining
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

85) Banpu North America
Corporation

Investment in oil and gas
business

83) Hunnu Gobi Altai LLC

สัดส่วนการถือหุ้น
80.00%
(ถือหุน้ โดย Hunnu Altai LLC)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บีโอจี จากัด)

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Geneartion) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

86) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด(มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

87) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

88) บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

89) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

90) Banpu Power International Limted

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

91) Banpu Power Investment Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

92) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co.,
Ltd

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนา้

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

94) Pan-Western Energy corporation LLC

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

95) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

96) Zouping Peak Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้น
78.57%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power
International Limited )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
30.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Power Investment
Co., Ltd. )
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ลักษณะธุรกิจ

97) Zouping Peak CHP Co., Ltd.

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนา้

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

Power trading

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

Power trading

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

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนา้

101) PT. ITM Banpu Power

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

102) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

ผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

103) Hongsa Power Company Limited

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า

104) Phu Fai Mining Company Limited

Mining Concession

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

106) Anqiu Huineng Renewable Energy Co.,
Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

108) Dongping County Haoyuan Solar
Power Generation Co., Ltd

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

109) Anqiu County Hui’en PV Technology
Co., Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้น
70.00%
(ถือหุน้ โดย Zouping Peak Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Investment
(China) Co., Ltd. )
100.00%
(ถือหุน้ โดย Banpu Investment
(China) Co., Ltd. )
87.92%
(ถือหุน้ โดย Pan-Western Energy
corporation LLC)
12.08%
(ถือหุน้ โดย Banpu Investment (China)
Co., Ltd.)
70.00%
(ถือหุน้ โดย PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk)
30.00%
(ถือหุน้ โดย บมจ.บ้านปู เพาเวอร์)
50.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์
จากัด)
40.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
37.50%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน))
100.00%
ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล
เอนเนอร์จี จากัด)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
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ลักษณะธุรกิจ

110) Jiaxing Deyuan Energy-Saving
Technology Co., Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

112) Jiangsu jixin Electric Power Co., Ltd.

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

113) Banpu Power Trading G.K.

Energy Trading

114) BRE Singapore Pte. Ltd.

Investment in renewable
energy business

115) BPP Vinh Chau Wind Power Limited
Liability Company

Wind Power Production,
Power transmission and
distribution

116) Banpu Japan K.K.

Investment in and support
for energy businesses
including renewable
energy

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย BPP Renewable Investment
(China) Co., Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu Renewable Singapore
Pte. Ltd.)
100.00%
ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จากัด)
100.00%
(ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู รีนิวเอเบิล
เอนเนอร์จี)

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

117) บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))

118) บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วสิ เซส
จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

100.00%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))

119) บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้
จากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วสิ เซส)
100.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วสิ เซส)
75.00%
(ถือหุน้ โดย บจก.บ้านปู เอนเนอร์จี
เซอร์วสิ เซสv(ไทยแลนด์))

120) บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอรวิสเซส (ไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
แลนด์) จากัด
ทดแทน
121) บริษัท บีพีพีอาร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจบริการให้
คาปรึกษา แก่ผปู้ ระกอบการ
ผลิตไฟฟ้า
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122) Aura Land Development Pte. Ltd.
123) Aizu Land Solar G.K.
124) Hokkaido Solar Estate
125) Aizu Energy Pte. Ltd.
126) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
127) Banpu Power Trading G.K.
128) Digital Energy Solutions Corporation
129) Global Engineering Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
75.00%
Investment in property for
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
บจก.
บ้านปู เอนเนอร์จี
solar energy business
เซอร์วสิ เซส (ไทยแลนด์))
100.00%
Land owner of Solar project
(ถือหุน้ โดย Aura Land Development
Pte. Ltd.)
60.00%
Land owner of Solar project
(ถือหุน้ โดย บจก. บ้านปู เอนเนอร์จี
เซอร์วสิ เซส (ไทยแลนด์))
75.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
บจก.บ้
านปู รีนิวเอเบิล
ทดแทน
เอนเนอร์จี)
100.00%
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
(ถื
อ
หุ
น
้
โดย
บจก.บ้
านปู รีนิวเอเบิล
ทดแทน
เอนเนอร์จี)
100.00%
Energy Trading
(ถือโดย Banpu Renewable Singapore
Pte. Ltd.)
49.00%
Electricity sales and
(ถื
อ
โดย
Banpu
Renewable Singapore
management
Pte. Ltd.)
19.90%
Electricity sales and
(ถื
อ
โดย
Banpu
Renewable Singapore
resource aggregator of
Pte. Ltd.)
virtual power plant
100.00%

130) BPIN Investment Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

131) บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี ้ เทค จากัด

30.66%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด)
Investment in renewable
38.46%
energy business
(ถือโดย BPIN Investment Co., Ltd.)
Manufacturing of Lithium47.68%
Ion Battery (LiB) for EV and (ถือโดย BPIN Investment Co., Ltd.)
Energy Storage System
(ESS)
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
21.45%
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด)

132) Sunseap Group Pte. Ltd.
133) Durapower Holdings Pte. Ltd.

134) FOMM Corporation
135) บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส
จากัด
136) Banpu Innovation & Ventures
(Singapore) Pte. Ltd.
137) Banpu Innovation & Ventures LLC

(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด)

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

การวิจยั และพัฒนาด้าน
100.00%
เทคโนโลยีเพื่อการ
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน))
เปลี่ยนแปลง
Investment in research and
100.00%
development business
(ถือหุน้ โดย บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส จากัด)
Research and
100.00%
development in disruptive
(ถือหุน้ โดย Banpu Innovation &
technology
Ventures (Singapore) Pte. Ltd.)
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o นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุม่
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ครอบคลุมตัง้ แต่ธุรกิจจัดหาพลังงานต้นนา้ ธุรกิจ
ให้บริการขนส่งพลังงานกลางนา้ และธุรกิจผลิตและบริการพลังงานปลายนา้ โดยมีความมุง่ มั่นที่จะเป็ นผูน้ าด้านพลังงาน
แห่งเอเชียทีม่ งุ่ มั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพื่อส่งมอบพลังงานที่ม่นั คงและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้แก่ทกุ คนในภูมิภาค
กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน
(Energy
Resources)

 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดาเนินการมาเกือบสี่ทศวรรษ มี
ฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และแหล่งถ่านหินที่มองโกเลีย ถ่านหินที่
ผลิ ต ได้จ ะถูก จ าหน่ า ยไปยัง ลูก ค้า ภาคอุต สาหกรรมและโรงไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ถ่ า นหิ น เป็ น
เชือ้ เพลิงในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
 ธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ (Gas Business) ธุ ร กิ จ สารวจและผลิตก๊ าซธรรมชาติจากชั้น
หินดินดาน โดยมีฐานการผลิตอยูใ่ นแหล่งมาร์เซลลัส สหรัฐอเมริกา ก๊าซธรรมชาติที่ผลิต
ได้จ ะถูก รวบรวมผ่ า นเครื อ ข่ า ยขนส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ ภ ายในประเทศ (National Gas
Pipeline) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายใหญ่และรายย่อยต่อไป
 ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่ธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของลูกค้า นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังดาเนิน
ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาพลังงาน อาทิ การตลาด การค้า โลจิ สติกส์ การจัดหา
เชือ้ เพลิง และสายส่ง

กลุ่มธุรกิจผลิต  ธุ รกิจไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงพื้นฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เน้นการนา
พลังงาน (Energy
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพและมั่นคง เช่น
Geneartion)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปั จจุบนั บริษัทฯ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่า นหิ นเป็ นเชื อ้ เพลิงในไทย สปป.ลาว และจี น ทัง้ นีโ้ รงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมในจีนยังเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการจาหน่าย
ไอนา้ และนา้ เย็นให้ลกู ค้าบริเวณรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย
 ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ าจากพลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable Based Power Plant) ธุ ร กิ จ
พลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยตอบสนองสังคมคาร์บอนต่า ปั จจุบนั บริษัทฯ
ลงทุน ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทั้งในจี น ญี่ ปุ่ นและเวียดนาม ซึ่ง ส่ว นหนึ่งอยู่
ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้าง
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 ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี
ธุรกิจให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปั จจุบนั มีการ
พลังงาน (Energy
ให้บริการในไทยและสิงคโปร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยและภาค
Technology)
ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอ้ งการพลังงานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงานและระบบไฟฟ้าสารอง
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรีส่ าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า ปั จจุบนั มีฐานการผลิตแบตเตอรีอ่ ยูใ่ นจีน
 ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
ธุรกิจให้บริการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกับ
เครือข่ายด้านการบริหารจัดการเมืองและผังเมือง
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนและชุมชนเมือง
 ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้ า
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ เป็ นธุรกิจทีต่ อ่ ยอดจากการลงทุนในธุรกิจผลิต
แบตเตอรีเ่ พื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานสะอาดทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
 ธุรกิจซือ้ ขายพลังงาน
ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทลั เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั มีการลงทุนในญี่ปนุ่

หน้า 29

โครงสร้างกลุ่มบ้านปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ส่วนที่ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึน้ ไป)
100.00%
21.45%

FOMM
Corporation
100.00%
100.00%

BPIN Investment
Co., Ltd.

AFE Investments
Pty Limited

47.68%
Durapower Holdings
Pte. Ltd.
38.46%
Sunseap Group
Pte. Ltd.

30.66%

BP Overseas
Development
Company Limited

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

Asian American
Coal, Inc.

45.00%

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.
100.00%

Centennial Energy
Pty Limited
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
Banpu Australia
Resources Pty
Limited
100.00%

Centennial Coal
Co., Ltd.
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PT. Gas Emas

100.00%

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Banpu Australia
Co. Pty Limited

100.00%

75.00%

PT. ITM Indonesia

33.34%
100.00%

100.00%

PT. Nusantara
Timur Unggul

100.00%

Banpu (Beijing)
Energy Trading Ltd.

PT. Kitadin

67.13%

100.00%

Banpu Coal Investment
Company Limited
100.00%
50.00%

100.00%

50.00%

PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk
100.00%
BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd.

100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.
40.00%

100.00%
Banpu Innovation &
Ventures (Singapore)
Pte. Ltd.

PT. Bharinto
Ekatama
100.00%

PT. Jorong
Barutama Greston

100.00%

100.00%

PT. Trubaindo
Coal Mining

100.00%
100.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.

100.00%
PT. Indominco
Mandiri
100.00%

100.00%
PT. Tambang Raya
Usaha Tama

รายละเอียดหน้า4ที่ 33
100.00%
Banpu Innovation &
Ventures LLC

100.00%
PT. ITM Batubara
Utama
100.00%

PT. Nusa Persada
Resources

100.00%

รายละเอียดหน้าที่ 31

100.00%

78.57%

PT. Energi
Batubara Perkasa

รายละเอียดหน้าที่ 31

100.00%
PT. Tepian Indah
Sukses
100.00%

99.99%

100.00%

PT. ITM Energi
Utama

Banpu North America
Corporation

70.00%
30.00%

PT. ITM Banpu
Power
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100.00%
75.00%
Aura Land
Development
Pte. Ltd.

อ้างอิงจากหน้าที่ 301

100.00%
Aizu Land Solar G.K.

75.00%

100.00%

100.00%
Banpu Power
Trading G.K.

100.00%

49.00%

60.00%

Digital Energy
Solutions Corporation

Hokkaido Solar
Estate G.K.

19.90%
Global Engineering
Co., Ltd.

100.00%
Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.

100.00%
Anqiu Huineng
Renewable Energy
Co., Ltd.
100.00%

100.00%

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

100.00%
30.00%

PT. ITM Banpu
Power*

BPP Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.

100.00%
Dongping Country Haoyuan
Solar Pow er Generation
Co., Ltd.

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

100.00%
75.00%

78.57%

Aizu Energy
Pte. Ltd.

Jiaxing Deyuan EnergySaving Technology Co.,
Ltd.

40.00%
Hongsa Power
Company Limited

100.00%

100.00%

Feicheng Xingyu Solar
Power PV Technology
Co., Ltd.

Banpu Japan K.K.
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37.50%
Phu Fai Mining
Company Limited

100.00%
100.00%

Jiangsu Jixin Electric
Power Co., Ltd

BRE Singapore Pte.
Ltd.

100.00%
BPP Vinh Chau Wind
Power Limited Liability
Company

100.00%
100.00%

50.00%

100.00%
Banpu Power
International Limited

70.00%

100.00%

Zouping Peak
CHP Co., Ltd.

Zouping Peak
Pte. Ltd.
100.00%

100.00%
Banpu Power
Investment Co., Ltd.

100.00%

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

100.00%

100.00%
Banpu Power Trading
(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Investment
(China) Ltd.

12.08%

100.00%
Note :
* PT. ITM Banpu Power
70.00%
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
30.00%

Banpu Power Trading
(Shandong) Co., Ltd.

Pan-Western Energy
Corporation LLC
87.92%

Tangshan Banpu
Heat and Power
Co., Ltd.

30.00%
Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.
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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%

100.00%

Elcom Collieries Pty Limited

Centennial Angus Place
Pty Limited

100.00%

100.00%

Huntley Colliery Pty Limited

Centennial Coal
Infrastructure Pty Limited
100.00%
Centennial Fassifern Pty
Limited
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100.00%
Powercoal Pty Limited

Mandalong Pastoral
Management Pty Limited

100.00%
100.00%

Centennial Northern Mining
Services Pty Limited

Collieries
Superannuation Pty Limited

100.00%

Centennial
Coal
Company
Ltd.

100.00%

Centennial Mandalong
Pty Limited

100.00%
Powercoal
Superannuation 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 Springvale
Pty Limited
100.00%
Springvale Coal Pty Limited
100.00%

Boulder Mining Pty Limited

100.00%
Centennial Newstan Pty
Limited
100.00%

100.00%

Springvale Coal Sales
Pty Limited

Charbon Coal Pty Limited
100.00%

100.00%

Clarence Coal Investments
Pty Limited

Coalex Pty Limited
100.00%
Hartley Valley Coal
Co Pty Limited

100.00%
Ivanhoe Coal Pty Limited
100.00%
Centennial Drilling Services
Pty Limited

100.00%
100.00%
Centennial Clarence Pty
Limited

100.00%
Powercoal Employee
Entitlements Company Pty
Limited

Clarence Colliery Pty Limited
100.00%
Clarence Coal Pty Limited

16.66%
Port Kembla Coal Terminal
Limited
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(ส่วนที่ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึน้ ไป)
100.00%
Aizu Land Solar G.K.
100.00%
75.00%
Aura Land
Development
Pte. Ltd.
100.00%

100.00%

60.00%
Hokkaido Solar
Estate G.K.

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

BP Overseas
Development
Company Limited

Asian American
Coal, Inc.

45.00%
Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

100.00%

100.00%
Banpu Australia
Resources Pty
Limited
100.00%
Centennial Energy
Pty Limited
100.00%

100.00%
100.00%

AFE Investments
Pty Limited

Centennial Coal
Co., Ltd.
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PT. Gas Emas

100.00%
100.00%

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Banpu Australia
Co. Pty Limited

75.00%

PT. ITM Indonesia
33.34%

100.00%

100.00%

PT. Nusantara
Timur Unggul

100.00%
Banpu (Beijing)
Energy Trading Ltd.

100.00%

Banpu Coal Investment
Company Limited
100.00%
50.00%

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk
100.00%

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.
100.00%

100.00%

Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd.

40.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.
100.00%
Banpu Innovation &
Ventures (Singapore)
Pte. Ltd.

100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.
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PT. Trubaindo
Coal Mining
100.00%

PT. Bharinto
Ekatama
100.00%

100.00%
PT. Tambang Raya
Usaha Tama
100.00%

100.00%
Banpu Innovation &
Ventures LLC

PT. ITM Batubara
Utama
100.00%

PT. Nusa Persada
Resources

100.00%
Banpu North America
Corporation

100.00%
PT. Energi
Batubara Perkasa

50.00%

100.00%
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78.57%

PT. Indominco
Mandiri
100.00%

PT. Jorong
Barutama Greston

100.00%

100.00%

PT. Kitadin

67.13%

100.00%

50.00%

100.00%

PT. Tepian Indah
Sukses

50.00%

99.99%
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PT. ITM Energi
Utama
70.00%

30.00%

PT. ITM Banpu
Power
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21.45%
FOMM
Corporation
100.00%
BPIN Investment
Co., Ltd.
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50.00%

30.66%

100.00%

BRE Singapore Pte.
Ltd.

47.68%
Durapower Holdings
Pte. Ltd.

38.46%
Sunseap Group
Pte. Ltd.

100.00%
Anqiu Huineng
Renewable Energy
Co., Ltd.
100.00%

100.00%
BPP Vinh Chau Wind
Power Limited Liability
Company

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

75.00%

100.00%

Aizu Energy
Pte. Ltd.

Dongping County Haoyuan
Solar Pow er Generation
Co., Ltd.

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

100.00%
50.00%

BPP Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.
100.00%
Banpu Japan K.K.
100.00%
Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.

Jiaxing Deyuan EnergySaving Technology Co.,
Ltd.

100.00%

100.00%

Banpu Power
Trading G.K.

Feicheng Xingyu Solar
Power PV Technology
Co., Ltd.

49.00%
Digital Energy
Solutions Corporation
19.90%

40.00%
78.57%

100.00%
Jiangsu Jixin Electric
Power Co., Ltd

Global Engineering
Co., Ltd.

Hongsa Power
Company Limited
37.50%
Phu Fai Mining
Company Limited

100.00%

100.00%
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50.00%
100.00%
70.00%

100.00%
30.00%
PT. ITM Banpu
Power*
100.00%

Banpu Power
International Limited
100.00%

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

Banpu Power
Investment Co., Ltd.

Zouping Peak
CHP Co., Ltd.

Zouping Peak
Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

100.00%

Banpu Power Trading
(Shandong) Co., Ltd.
100.00%

Banpu Power Trading
(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Investment
(China) Ltd.

12.08%

100.00%
Pan-Western Energy
Corporation LLC
87.92%

Tangshan Banpu
Heat and Power
Co., Ltd.

30.00%
Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.
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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%

100.00%

Elcom Collieries Pty Limited

Centennial Angus Place
Pty Limited

100.00%

100.00%

Huntley Colliery Pty Limited

Centennial Coal
Infrastructure Pty Limited
100.00%
Centennial Fassifern Pty
Limited
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100.00%
Powercoal Pty Limited

Mandalong Pastoral
Management Pty Limited

100.00%
100.00%

Centennial Northern Mining
Services Pty Limited

Collieries
Superannuation Pty Limited

100.00%

Centennial
Coal
Company
Ltd.

100.00%

Centennial Mandalong
Pty Limited

100.00%
Powercoal
Superannuation 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 Springvale
Pty Limited
100.00%
Springvale Coal Pty Limited
100.00%

Boulder Mining Pty Limited

100.00%
Centennial Newstan Pty
Limited
100.00%

100.00%

Springvale Coal Sales
Pty Limited

Charbon Coal Pty Limited
100.00%

100.00%

Clarence Coal Investments
Pty Limited

Coalex Pty Limited
100.00%
Hartley Valley Coal
Co Pty Limited

100.00%
Ivanhoe Coal Pty Limited
100.00%
Centennial Drilling Services
Pty Limited

100.00%
100.00%
Centennial Clarence Pty
Limited

100.00%
Powercoal Employee
Entitlements Company Pty
Limited

Clarence Colliery Pty Limited
100.00%
Clarence Coal Pty Limited

16.66%
Port Kembla Coal Terminal
Limited
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80.00%
Hunnu Gobi Altai LLC
Hunnu Gobi Altai LLC
100.00%
Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%

Hunnu Altai LLC
100.00%

Hunnu Altai Minerals LLC
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Hunnu
Coal Pty
Ltd.

100.00%
Munkh Sumber Uul LLC

100.00%
Golden Gobi Mining LLC

100.00%

Hunnu Resources LLC

100.00%
Bilegt Khairkhan Uul LLC
100.00%
Hunnu Power LLC
100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา สาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
o บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รายได้จากการขาย:
1. ถ่านหินนาเข้า
2. รายได้อ่ืน
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2562
%
ดาเนินการ
การถือหุน้ รายได้
โดย
ของบริษัท (ล้านเหรียญ %
สหรัฐฯ)

Banpu
Banpu

100.00
100.00

52.76 95.27
2.62
4.73
55.38 100.00

ปี 2561

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

ปี 2560

%

61.69 100.00
61.69 100.00

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

%

97.20 99.46
0.53
0.54
97.73 100.00

o บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รายได้จากการขาย – ในประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศไทย/นาเข้า
2. ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2562
ดาเนินการ การถื%อหุน้ รายได้
โดย
ของบริษัท (ล้านเหรียญ %
สหรัฐฯ)

Banpu

BMC
Indominco
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY
BST

3. ถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
4. รายได้ถ่านหินในประเทศจีน
(ซือ้ ขายถ่านหิน)
5. รายได้อ่ืน
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ
รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ
Indominco
Kitadin

Bharinto

Trubaindo
Jorong

CEY
BMC
BMS
BIC
BNAC

99.99
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
100.00

67.13
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
99.99
100.00
78.57
100.00

2. ธุรกิจไฟฟ้า
3. ธุรกิจก๊าซ
รวมรายได้จากการขาย – ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสีย
รวมรายได้

ปี 2561

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

ปี 2560

%

รายได้
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

%

52.76
39.89
65.27
17.13
99.73
26.22
332.37
13.23

1.91
1.45
2.37
0.62
3.61
0.95
12.05
0.48

61.69
44.36
91.27
30.77
74.96
16.64
522.01
-

1.77
1.27
2.62
0.88
2.15
0.48
14.99
-

97.20
86.05
111.33
19.08
51.63
17.00
469.32
-

3.38
2.99
3.87
0.66
1.79
0.59
16.31
-

122.39
768.99

4.44
27.87

165.98
1,007.68

4.77
28.93

78.34
929.95

2.72
32.33

646.23 23.42
15.04
0.55
263.45
9.55
374.59 13.58
21.87
0.79
362.08 13.12
48.35
1.75
154.14
5.59
104.48
3.79
1,990.23 72.13
2,759.22 100.00

775.55 22.28
95.73
2.75
241.53
6.94
498.37 14.32
16.85
0.48
491.91 14.13
36.05
1.04
174.04
5.00
143.73
4.13
2,473.76 71.07
3,481.44 100.00

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

205.85
2,965.07

263.66
3,745.10

204.66
3,081.30

หมายเหตุ : 1. รายได้อื่น ประกอบด้วย บริการอื่นๆ
2. บริษัทฯ มิได้รบ
ั รูร้ ายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของรายได้จากการขาย ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
3. หลักในการจัดทาข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปซึง่ มีการตัดรายการระหว่างกัน ตัวเลขที่แสดง
นัน้ มิควรกระทบยอดกับงบการเงินตามกฏหมายของแต่ละภูมิภาค
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business)
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสเี ข้มตัง้ แต่สนี า้ ตาลถึงดาสนิท กระบวนการผลิตถ่านหินจะเริม่ จากการสารวจ
หาแหล่งถ่านหินที่มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ทาการผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถ่านหิน การนาถ่านหินที่ได้มาบด
ให้มีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ และกองเก็บไว้ทเี่ หมืองเพื่อรอส่งมอบให้ลกู ค้าต่อไป
เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2562 มีการผลิตรวม 23.4 ล้านตัน ประกอบด้วย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดาเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้
อยูร่ อ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยูใ่ นอาเภอบอนตัง จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก (Bontang, East Kalimantan
Province) มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 46.84
ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี
2562 มีปริมาณการผลิต 12.6 ล้านตัน
เหมืองอินโดมินโคมีทา่ เรือขนส่งที่สามารถรองรับการขน
ถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 20
ล้านตันต่อปี
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดาเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือ
หุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยูใ่ นอาเภอกูไตตะวันตก
จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก (West Kutai, East
Kalimantan) มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves)
43.89 ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit
mine) ปี 2562 มีปริมาณการผลิต 4.8 ล้านตัน
3) เหมื อ งถ่ า นหิ น บาริน โต (Bharinto) ด าเนิ น การโดย
PT.Bharinto Ekatama ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้
อยู่รอ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยู่ในเขตรอยต่อของอาเภอบาริ
โตเหนื อ จั ง หวั ด กาลิ มั น ตั น กลาง ( North Barito,
Central Kalimantan) กับอาเภอกูไตตะวันตก จังหวัด
กาลิมนั ตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรู บาอินโด (Trubaindo) มี
ปริม าณถ่ า นหิ น สารอง (Reserves) 149.34 ล้า นตัน
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2562 มี
ปริมาณการผลิต 2.9 ล้านตัน
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4) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดาเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่
ITM ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100.00 ตัง้ อยูบ่ ริเวณอาเภอตา
นาห์ลาอุท จังหวัดกาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South
Kalimantan Province) มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 10.25 ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine) ปี 2562 มีปริมาณการผลิต 1.6
ล้านตัน

5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดาเนินการโดย PT. Kitadin
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100.00
ตัง้ อยูใ่ นอาเภอบอนตัง และอาเภอกูไตการ์ตาเนอ
การา จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก (Bontang and
Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีปริมาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 3.05 ล้านตัน วิธีการทาเหมือง
แบบเปิ ด (open-pit mine) ปี 2562 มีปริมาณการผลิต
1.4 ล้านตัน

6) เหมืองถ่านหิน TIS ดาเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100.00
ตัง้ อยูใ่ นเขตตะวันออกของกาลิมนั ตัน มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 5 ล้านตัน วิธีการทาเหมืองแบบ
เปิ ด (open-pit mine) คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการผลิตได้ในปี 2563
7) เหมืองถ่านหิน NPR ดาเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ ITM ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ
100.00 ตัง้ อยูใ่ นเขตตอนกลางของกาลิมนั ตัน มีปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 77.4 ล้านตัน วิธีการทา
เหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine) คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการผลิตได้ในปี 2565
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เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
Centennial เป็ นหนึง่ ในผูด้ าเนินการเหมืองถ่านหินใต้ดินที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ 40
ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในรัฐ New South Wales ใช้ถา่ นหินที่ผลิตและจาหน่ายขึน้ โดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในการดาเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของรัฐ New South Wales ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตรวม 9.3 ล้านตัน ประกอบด้วยเหมือง
ดังต่อไปนี ้
1) เหมือง Airly
เหมือง Airly ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100 ตัง้ อยูใ่ กล้เมือง
Lithgow ในเขตถ่านหินด้านตะวันตกของรัฐ New South Wales มี
ปริมาณถ่านหินสารอง (Reserves) 31.77 ล้านตัน ปี 2562 มี
ปริมาณการผลิต 1.2 ล้านตัน เหมือง Airly ใช้เทคโนโลยีการทา
เหมืองใต้ดิน แบบ continuous miner
2) เหมือง Angus Place
เหมือง Angus Place ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100 ตัง้ อยูใ่ นเขต
ถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 53.16 ล้านตัน ตัง้ แต่สนิ ้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็ น
ต้นไป เหมืองได้เข้าสูก่ ารพักการผลิต (Care & Maintenance) เพื่อ
นาเครือ่ งจักรและบุคลากรมาขยายการผลิตที่เหมือง Springvale
และจะกลับมาดาเนินการผลิตที่เหมือง Angus Place อีกครัง้
ภายหลัง
3) เหมือง Springvale
เหมือง Springvale ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100 ตัง้ อยูใ่ นเขต
ถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 22.81 ล้านตัน ปี 2562 มีปริมาณการผลิต 1.1 ล้านตัน
เหมือง Springvale ใช้เทคโนโลยีการทาเหมืองใต้ดินแบบ Longwall
Mining
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินทีใ่ ช้เป็ น
เชือ้ เพลิง ให้ความร้อนสาหรับตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และมีสายพานสาหรับขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้า (โรงไฟฟ้า)
ใน
ประเทศโดยเฉพาะ โดยมี Lidsdale Sliding ที่ได้รบั การขยายกาลัง
การขนส่งแล้วเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกถ่านหินที่
เพิ่มขึน้ ต่อไป
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4) เหมือง Charbon
เหมือง Charbon เป็ นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้อยละ 95) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) ตัง้ อยูท่ เี่ มือง Kandos ใน
เขตถ่านหินตะวันตกของรัฐ New South Wales ปี 2558
เป็ นปี สดุ ท้ายในการดาเนินการผลิต ต่อจากนัน้ เหมือง
Charbon ได้เข้าสูก่ ระบวนการฟื ้ นฟูสภาพพืน้ ที่ภายหลัง
การทาเหมือง
5) เหมือง Clarence
เหมือง Clarence เป็ นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้อยละ 85) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 15) บริหารงานโดย
Centennial เหมือง Clarence ตัง้ อยูใ่ กล้เมือง Lithgow ใน
เขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 31.23 ล้านตัน ปี 2562 มีปริมาณ
การผลิต 1.9 ล้านตัน
เหมือง Clarence เป็ นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous
Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Clarence เป็ น
เหมืองทีเ่ น้นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรือ
Kembla เป็ นหลัก
6) เหมือง Mandalong
เหมือง Mandalong บริษัทฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100 ตัง้ อยู่
ใกล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่าน
หินสารอง (Reserves) 68.15 ล้านตัน ปี 2562 มีปริมาณ
การผลิต 3.9 ล้านตัน เหมือง Mandalong เป็ นเหมืองใต้
ดินแบบ Longwall Mining มีกาลังการผลิตสูง สามารถขุด
ชัน้ ถ่านหินความหนากว่า 5 เมตร โดยถ่านหินที่ผลิตได้จะ
ใช้สาหรับตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออกผ่าน
ท่าเรือ Newcastle
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7) เหมือง Myuna
เหมือง Myuna ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100 ตัง้ อยู่
บริเวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล
ของรัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสารอง
(Reserves) 41.17 ล้านตัน ปี 2562 มีปริมาณการผลิต
1.6 ล้านตัน ใช้วิธีการทาเหมืองใต้ดินแบบ Continuous
Mining ใช้สายพานสาหรับลาเลียงถ่านหินให้ลกู ค้าหลัก
โดยตรงซึง่ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
8) Northern Coal Services (NCS)
Northern Coal Services เป็ นโรงล้างถ่านหิน ตัง้ อยูใ่ น
เขตถ่านหินนิวคาสเซิลของรัฐ New South Wales
เนื่องจากที่ตงั้ อยูใ่ กล้ทา่ เรือ Newcastle NCS ล้างถ่าน
หินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน
และถ่านหินโค้ก
ประเภท Semi-Soft ที่ขดุ ขึน้ จากเหมืองต่างๆ เพื่อเตรียม
สาหรับการส่งต่อไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ
การเชื่อมต่อกับรถไฟรางคูท่ าให้การขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรือขนส่งถ่านหิน
Newcastle
เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
Northern Coal Services มีกาลังการผลิตประมาณ 4 ล้านตันต่อปี และมีเส้นทางลาเลียงทีใ่ ช้สาหรับส่งออกและ
จัดส่งไปที่ลกู ค้าในประเทศโดยเฉพาะ
โครงการในอนาคต
1. Newstan Extension
โครงการ Newstan Extension เป็ นโครงการสารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พืน้ ฐานของจากเหมืองที่มีอยู่ เพื่อขยายปริมาณสารองถ่านหินและกาลังการผลิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทา
Feasibility Study ถ่านหินสารองที่มีคณ
ุ สมบัติของถ่านหินโค้กประเภท Semi-Soft
2. Mandalong Southern Extension
โครงการ Mandalong South เป็ นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปั จจุบนั ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการเจาะ
สารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
โดยการเชื่อมรวมกับเหมือง Mandalong ในปัจจุบนั
3. Neubeck
โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่ นเขตตะวันตกของรัฐ New South Wales ใกล้กบั โรงไฟฟ้าทีเ่ ป็ นลูกค้าในประเทศ
คุณภาพถ่านหิน สามารถใช้ได้กบั ตลาดในประเทศและสาหรับการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไปยัง
ท่าเรือ Kembla ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)
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o การลงทุนเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดย BP Overseas
Development Co., Ltd. (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ถือหุน้ ใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ
100 บริษัท AACI จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินธุรกิจพัฒนาและ
ร่วมลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชน
จีน กับ Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co.,
Ltd.
ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ร่วมจัดตัง้ บริษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltdโดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลาดับ
เหมือง Gaohe เป็ นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining ตัง้ อยูใ่ นมณฑลซานซี (Shanxi) มีปริมาณสารอง
ถ่านหิน (Reserves) 125.55 ล้านตัน ปี 2562 มีปริมาณการผลิต 10.0 ล้านตัน
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี ้) โดย Banpu Mineral Company
Limited (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้รว่ มทุนกับ Hebi
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
40 และ 60 ตามลาดับ จัดตัง้ บริษัท Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd. (HZTM) เพือ่ ดาเนินธุรกิจการผลิตและ
จาหน่ายถ่านหินจากเหมือง Hebi ตัง้ อยูใ่ นมณฑลเหอหนาน
(Henan) เป็ นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining มีปริมาณ
สารองถ่านหิน (Reserves) 15.64 ล้านตัน ปี 2562 มีปริมาณการผลิต 1.5 ล้านตัน

แหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลียมีแหล่งสารองถ่านหินขนาดใหญ่ทมี่ ีโอกาสที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งส่งออกถ่านหินที่สาคัญใน
อนาคต มีพรมแดนอยูต่ ิดกับสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นประเทศที่มีอตุ สาหกรรมหนักทีม่ ี
การใช้ถา่ นหินมากเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก บริษัทฯ ได้ครอบครองแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลียเมื่อปี 2554 โดย
ผ่านการซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ Hunnu Coal Pty., Ltd. โดยบริษัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุมพืน้ ที่ South Gobi, Middle
Gobi และภาคตะวันตกของประเทศ ซึง่ ประกอบด้วยโครงการหลักๆ ที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
1. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul ตัง้ อยู่ท่จี งั หวัด South Gobi ทางทิศใต้ของประเทศมองโกเลีย ใกล้พรมแดนของจีน (เขตปกครอง
ตนเอง จังหวัด Inner Mongolia) ได้รบั ประทานบัตรในปี 2554 มีอายุประทานบัตร 30 ปี ปัจจุบนั โครงการอยู่ระหว่าง
การพัฒนาและศึกษาความเป็ นไป
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ได้ในการเพิ่มมูลค่าของถ่านหินที่มีอยู่
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการติดตัง้
เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการนาร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน
ขบวนการผลิตจะเป็ นการแยกนา้ มันทาร์ออกจากถ่านหิน (Coal
to coal tar) ซึง่ จากการทดลองเบือ้ งต้นสามารถผลิตนา้ มันทาร์
ได้ปริมาณรวม 5,000 ลิตร ซึง่ เป็ นการยืนยันว่าถ่านหินจากแหล่ง
Tsant Uul สามารถแยกนา้ มันทาร์ออกมาได้ รวมทัง้ กาลังศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิม่ มูลค่าของนา้ มันทาร์
ถ่านชาร์ (Charcoal) และแก๊สที่ได้จากกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมสาหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ในลาดับต่อไป
ในปี 2562 ยังได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเปลีย่ น
นา้ มันทาร์ถา่ นหินให้เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม รวมทัง้ ทาการศึกษาความต้องการของเคมีภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวทัง้ ใน
ประเทศมองโกเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัด Gobi Altai ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศมองโกเลีย มีถ่านหินทัง้ ประเภท Coking
coal และ Thermal coal บริษัทฯ ได้รบั การอนุมตั เิ ปลีย่ น
สถานะจากอาชญาบัตรสารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ว และใน
ปี 2560 ได้ทาการศึกษาและยื่นขออนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการทาเหมือง โดยได้รบั
อนุมตั ิจากหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในปี 2562 ยังได้ทาการสารวจเพิ่มเติม ถึงศักยภาพของ
สินแร่อื่นๆ ในพืน้ ที่ประทานบัตร
3. Unst Khudag
โครงการ Unst Khudag ตั้ง อยู่ ที่ จั ง หวัด Central Gobi ทาง
ตอนกลางของประเทศมองโกเลี ย โดยมี ถ่ า นหิ น ประเภท
Thermal coal ในปี 2558 ได้รบั การอนุมตั ิเปลี่ยนสถานะจาก
อาชญาบัตรสารวจแร่เป็ นประทานบัตรแล้ว มีอายุประทานบัตร
30 ปี และสามารถต่ออายุประทานบัตรได้เมื่อหมดอายุ ในปี
2560 ได้รบั อนุมตั ิรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการทาเหมืองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ศึกษาปริมาณสารองนา้ ดิ บเพื่อใช้ในโครงการ นอกจากนีป้ ี 2562 ได้ทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้เบือ้ งต้นทางด้านวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และต้นทุนการผลิตในการเปลีย่ นถ่านหิน
ให้เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงได้ศึกษาทาการศึกษาตลาดของเคมีภณ
ั ฑ์ ทัง้ ในประเทศมองโกเลีย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
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2. ธุรกิจไฟฟ้ า (Power Business)
2.1 โรงไฟฟ้ าเชือ้ เพลิงหลัก
1.) Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.57) BPP ถือหุน้ ร้อย
ละ 100 ของทุนชาระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึง่ จดทะเบียนอยูใ่ นประเทศ
สิงคโปร์ โดยผ่านบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 แห่ง โดยมี
กาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 323 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ 1,318 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็ น 561 เมกะวัตต์
เทียบเท่า มีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)
ตัง้ อยูใ่ นเขตล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ ย เป็ น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอนา้
โดยใช้ถา่ นหินเป็ น
เชือ้ เพลิง มีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 125 เมกะวัตต์
และกาลังการผลิตไอนา้ 278 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็ น 175
เมกะวัตต์เทียบเท่า

2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิง้ ติง้ (Zhengding)
ตัง้ อยูใ่ นเขตเจิง้ ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย เป็ น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้ ไฟฟ้า ไอนา้ นา้ ร้อน และนา้ เย็น โดยใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง มีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 73
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอนา้ 370 ตันต่อชั่วโมง
รวมเป็ น 139 เมกะวัตต์เทียบเท่า

3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง (Zouping)
ตัง้ อยูใ่ นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็ น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้ ไฟฟ้าและไอนา้ โดยใช้ถ่านหินเป็ น
เชือ้ เพลิงมีกาลังการผลิตติดตัง้ จานวน 125 เมกะวัตต์
และกาลังการผลิตไอนา้ 670 ตันต่อชั่วโมง รวมเป็ น 247
เมกะวัตต์เทียบเท่า โดย BPIC ถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 70 จึงทา
ให้มีกาลังการผลิตเท่ากับ 173 เมกะวัตต์เทียบเท่า ตาม
สัดส่วนการลงทุน
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2.) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.57) BPP ถือหุน้ ร้อยละ 50
ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็ นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 1,434 เมกะ
วัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกาลังผลิตติดตัง้ 717 เมกะ
วัตต์ จานวน 2 หน่วย โดยใช้ถา่ นหินคุณภาพดีชนิดบิทมู ินสั
(Bituminous) เป็ นเชือ้ เพลิง โดยการนาเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลียเป็ นหลัก ตัง้ อยูท่ ี่นคิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power
Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25 ปี นับตัง้ แต่วนั เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหน่วยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริม่ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2546 และ
เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์สาหรับหน่วยการผลิตที่หนึง่ เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิ ด
ดาเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปัจจุบนั โรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์
มาแล้วเป็ นเวลา 13 ปี
3.) Hongsa Power Company Limited (HPC)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่
เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.57) ได้
ร่วมทุนกับบริษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮ
ลดิง้ จากัด (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding
State Enterprise (LHSE) ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) เพื่อร่วมจัดตัง้ Hongsa Power
Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดยทัง้ สองบริษัทมีสานักงานใหญ่
ตัง้ อยูท่ เี่ มืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวตั ถุประสงค์ดาเนินโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมี
สาระสาคัญการร่วมทุนสรุปได้ดงั นี ้
- HPC ได้รบั สัมปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็ นผูท้ ี่มีสทิ ธิ ในการพัฒนา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
หงสา โดยสิทธิตามสัมปทานเริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวันครบกาหนด 25 ปี นับแต่วนั เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ดังนี ้ BPP ถือ
หุน้ ร้อยละ 40 RATCH ถือหุน้ ร้อยละ 40 และ LHSE ถือหุน้ ร้อยละ 20
- PFMC ได้รบั สัมปทานในการทาเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดั ส่วนถือหุน้ ดังนี ้ BPP ถือหุน้ ร้อยละ 37.5
RATCH ถือหุน้ ร้อยละ 37.5 และ LHSE ถือหุน้ ร้อยละ 25
โรงไฟฟ้าหงสาเป็ นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใช้พลังงานถ่านหินลิกไนต์ มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 1,878 เมกะวัตต์
ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวัตต์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ
หน่วยการผลิตที่ 3 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
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4.) โครงการโรงไฟฟ้ าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)
บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.57) BPP ถือหุน้
ร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วในบริษัท BPIC ที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่ เป็ นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์
ตัง้ อยูใ่ นเมืองฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3
กิโลเมตร) ผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ประกอบด้วย 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 เป็ นหนึง่ ในผูร้ ว่ มทุนในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึง่ ถือหุน้ และดาเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการถือหุน้ ประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55 และบริษัทฯ ถือหุน้
ทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิโครงการขัน้ สุดท้ายจากคณะกรรมการการพัฒนา
และปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial
Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการได้มคี วามคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 72
และคาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 เมือ่ เปิ ดดาเนินการแล้วจะ
จาหน่ายไฟฟ้าให้แก่มณฑลหูเป่ ย

ข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการโรงไฟฟ้ า Shanxi Lu Guang:
กาลังการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต
ปริมาณการใช้ถ่านหิน
แหล่งถ่านหิน

:
:
:
:

1,320 เมกะวัตต์ (2 x 660 เมกะวัตต์)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอัลตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)
ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตันต่อปี
จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลาเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an
และจากเหมืองอื่นๆ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
: Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ บ้านปู พาวเวอร์ (ร้อยละ 30)
มูลค่าโครงการ
: ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเท่ากับ 755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2563
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2.2 โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.) โรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.57) BPP ถือหุน้
ร้อยละ 100 ในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) ที่ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 7 โครงการ มีกาลังการผลิตทัง้ สิน้ 177.32 เมกะวัตต์
โดยโครงสร้างราคารับซือ้ ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตัง้ อยูท่ ี่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 28.95
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2559
2. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเหนิง 1 และฮุ่ยเหนิง 2 ตัง้ อยูท่ ี่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มี
กาลังการผลิตรวม 21.50 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮ่ยุ เหนิง 1 มีกาลังการผลิต
10.43 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮ่ยุ เหนิง 2 มีกาลังการผลิต 11.08 เมกะวัตต์ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฏาคม 2559
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน ตัง้ อยูท่ ี่เมืองไทอัน มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 20.00
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2559
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอิน ตัง้ อยูท่ ี่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 19.70
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560
5. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ตัง้ อยูท่ ี่เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง มีกาลังการผลิต
51.64 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน

6. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู๋ ตัง้ อยูท่ ี่เมืองไทอัน มณฑลซานตง มีกาลังการผลิต 10.30
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2560
7. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จ๋ซี ิน ตัง้ อยูท่ ี่เมืองจินหู มณฑลเจียงชู มีกาลังการผลิต 25.22
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2562
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2.) โรงไฟฟ้ าและโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP) (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 78.57) ได้ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนผ่
ุ่ านบริษัทย่อย ดังนี ้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย (Olympia) เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ ี
กาลังการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ สิน้ 10.00 เมกะวัตต์ (กระแสสลับ) ซึง่ BPP ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40
ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิตาชิ โอมิยะ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอิบารากิ มีกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์
เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556
1.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอิบารากิ จังหวัดกุนมะ มีกาลังการ
ผลิต 2 เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
1.3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดกุนมะ มีกาลังการผลิต 2
เมกะวัตต์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2558
1.4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซากุระ 1 ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดโทชิงิ มีกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558
1.5 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซากุระ 2 ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดโทชิงิ มีกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2558
2. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดชิงะ มีกาลังการผลิต 3.50 เมกะวัตต์ BPP
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji) ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดเฮียวโงะ มีกาลังการผลิต 8.00 เมกะวัตต์
BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
4. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะ (Mukawa) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกาลังการผลิต 17.00
เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 56 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2561
5. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ (Nari Aizu) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ ิมะ มีกาลังการผลิต 20.46
เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2561
6. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ (Kurokawa) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกาลังการผลิต 18.90
เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562
7. โครงการยามางาตะ (Yamagata) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกาลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ BPP
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี
2563
8. โครงการยาบูกิ (Yabuki) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ ิมา่ มีกาลังการผลิต 7.00 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 75 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563
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9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ ิมะ มีกาลังการผลิต 10.00 เมกะวัตต์ BPP ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564
10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกาลังการผลิต 20.00 เมกะวัตต์ BPP
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี
2564
11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮิโรชิมา มีกาลังการผลิต 8.00 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564
12. โครงการโอนามิ (Onami) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฟุกชุ ิมะ มีกาลังการผลิต 16.00 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564
13. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกาลังการผลิต 200.00
เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 และได้รบั สิทธิ์ในการลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 34 เมื่อโครงการเริม่
ก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา คาดว่า
จะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566
14. โรงไฟฟ้ า Tenzan ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกาลังการผลิต 1.96 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562
15. โรงไฟฟ้ า Muroran I ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกาลังการผลิต 1.73 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2561
16. โรงไฟฟ้ า Muroran II ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกาลังการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561
17. โรงไฟฟ้ า Takeo II ตัง้ อยู่ ณ จังหวัดซากะ มีกาลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ BPP ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
100 เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2561

Tenzan

Muroran 1

Muroran 2

Takeo II
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3.) โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนาม
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ไปยังประเทศเวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกาลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ณ
จังหวัด Soc Trang ประเทศเวียดนาม ซึง่ ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระยะ
(phase) โดยระยะที่ 1 มีกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และระยะที่ 3
มีกาลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ครบทัง้ 3 ระยะภายในปี 2564

3. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business)
ก๊าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงที่สาคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ความร้อน โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกเก็บกัก
ไว้ใต้ดินในชัน้ หิน การที่จะได้มาซึง่ ก๊าซธรรมชาตินนั้ จะประกอบด้วยกระบวนการเจาะสารวจและผลิตที่ตอ้ งอาศัยความ
ชานาญและเทคโนโลยีที่ซบั ซ้อน เพื่อที่จะทาให้ได้มาซึง่ ก๊าซธรรมชาติที่มีคณ
ุ ภาพก่อนที่จะส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือนที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบท่อต่อไป
การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ ได้เริม่ ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2559 โดยได้เลือกเข้าลงทุนในธุรกิจแหล่ง
พลังงานผ่านกองทุนที่ได้รบั การจัดตัง้ โดยมีแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสีย่ งต่าแต่ให้ได้รบั ผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ดีในอนาคต ซึง่ ลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที่ตงั้ อยูใ่ นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของแหล่ง Marcellus มลรัฐเพนซิลเวเนีย โดยที่แหล่งดังกล่าวเป็ นแหล่งที่มีตน้ ทุนการผลิตต่าในขณะที่มีปริมาณสารอง
ก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สดุ ของสหรัฐอเมริกา ปี 2562 มีกาลังการผลิตตามสัดส่วนโดยเฉลีย่ รวมทัง้ สิน้ 189 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ (P1) คงเหลือ 1,185,029 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนใน
สัญญาร่วมสารวจ (JEA) ร้อยละ 29.4 ผ่านกองทุนและจะถือสิทธิรว่ มกับผูร้ ว่ มลงทุนอีกสองราย โดยหนึง่ ในนัน้ คือบริษัท
Repsol ที่ถือครองสิทธิรอ้ ยละ 65.4 โดยทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติภายใต้สญ
ั ญาร่วมสารวจและหน้าที่
ในการขายให้กบั ผูร้ บั ซือ้ ในประเทศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นหลัก ตามสัดส่วนการถือครองผ่าน
กองทุนที่จดั ตัง้ โดยบริษัทฯ นัน้ มีปริมาณสารองที่ 156,000 ล้านลูกบาศก์ฟตุ โดยมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือ
ครองรวมทัง้ สิน้ 21 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2
บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 63 ล้านเหรียญสหรัฐในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนในฐานะผูร้ ว่ มลงทุนในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) ร้อยละ 10.24 ผ่านกองทุน
ซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ที่ได้มีการดาเนินงานผลิตอยูก่ ่อนแล้ว โดยมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนที่บริษัทได้รบั 18
ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริมาณสารอง (P1) ที่ 133,000 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ซึง่ ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ สัดส่วนเพิ่มใน
เดือนมีนาคม 2560 ภายใต้แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-2 ด้วยมูลค่า 15.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ทาให้บริษัทฯ มี
สัดส่วนในสัญญาร่วมดาเนินงานรวมกันร้อยละ 12.8 มีกาลังการผลิตรวมตามสัดส่วนที่จะได้รบั 22.5 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน และมีปริมาณสารองที่ 166,000 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-3
บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 16.25 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือนพฤษภาคม
2560 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนในฐานะผูร้ ว่ มลงทุนในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) ผ่านกองทุนในสินทรัพย์ที่ได้มีการ
ดาเนินงานผลิตอยูก่ ่อนแล้ว โดยมีบริษัท Warren Resources เป็ นผูด้ าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งก๊าซธรรมชาติ
NEPA Corners-3 ทาให้บริษัทฯ ได้รบั บริมาณก๊าซตามสัดส่วนที่ 6 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริมาณสารองที่ 33,000
ล้านลูกบาศก์ฟตุ
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4
บริษัทฯ ได้ทาการลงทุนมูลค่าประมาณ 210 ล้านเหรียญสหรัฐในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 ในเดือน
ตุลาคม 2560 โดยเข้าซือ้ สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) เพื่อเริม่ ดาเนินงานในฐานะผูผ้ ลิตเป็ น
ครัง้ แรกผ่านกองทุนที่ได้รบั การจัดตัง้ เช่นเดียวกับการลงทุนทัง้ หมดก่อนหน้า การเข้าลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA
Corners-4 ทาให้บริษัทฯ ได้รบั บริมาณก๊าซตามสัดส่วนที่ 100 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริมาณสารอง (P1) ที่
414,000 ล้านลูกบาศก์ฟตุ นอกจากนีก้ องทุนได้มกี ารจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการผลิตก๊าซธรรมชาติและ
รองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5
บริษัทฯ ได้ลงทุนมูลค่าประมาณ 105 ล้านเหรียญสหรัฐในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 ในเดือนธันวาคม
2560 โดยเป็ นการเข้าซือ้ สัดส่วนกว่าร้อยละ 88 ในสัญญาร่วมดาเนินงาน (JOA) เพื่อเริม่ ดาเนินงานในฐานะผูผ้ ลิต
เช่นเดียวกับการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
NEPA Corners-5 ทาให้บริษัทฯ ได้รบั บริมาณก๊าซตามสัดส่วนที่ 52 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริมาณสารองที่
292,000 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
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แหล่งก๊าซธรรมชาติ Barnett
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ในบริเวณ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในมลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็ นผูด้ าเนินการผลิต โดยมีมลู ค่า
การลงทุนจานวน 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 23,000 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา โดยคาดว่าจะเสร็จสิน้ ภายไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
แหล่งก๊าซธรรมชาติ บาร์เนตต์ ณ บริเวณฟอร์ต เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีความ
พร้อมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบการขนส่ง เป็ นแหล่งผลิตหลักที่ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สาคัญใน
บริเวณรัฐแถบชายฝั่ งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมพืน้ ที่การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติประมาณ 320,000 เอเคอร์ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยมีผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็ นร้อย
ละ 89 ของจานวนหลุมผลิตทัง้ หมดมากกว่า 4,200 หลุม โดยมีโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญรองรับอยูแ่ ล้ว
ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในไตรมาส 3 ปี 2562 คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
และปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจู น์แล้ว (1P) คิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ
จากการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ทาให้กาลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของ
บ้านปูเพิ่มขึน้ จากปั จจุบนั ประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันเป็ น 700 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และมีปริมาณสารอง
ก๊าซธรรมชาติ 1P เพิ่มขึน้ กว่า 3 เท่าตัว เป็ นประมาณ 4.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ BNAC จึงกลายเป็ นผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติ
รายใหญ่ที่สดุ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
4. ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และสมาร์ทซิตโี้ ซลูชนั แบบครบวงจร
ภายใต้แนวคิดการเป็ นผูน้ าในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรของบริษัทฯ ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ
พร้อมมุง่ มั่นสร้างพลังงานสะอาดที่ย่งั ยืน
จึงเป็ นจุดเริ่มต้นในการนาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้านพลังงาน
มากกว่า 30 ปี ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจ SOLAR FARM ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศญี่ปนมาต่
ุ่
อยอดเป็ นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสาหรับประเทศไทยในอนาคต
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (BPIN) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน BPIN เริม่ จากการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซ่อม
บารุง สาหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตอ้ งการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการช่วยกันดูแลโลก
อย่างยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาด
ปั จจุบนั BPIN มีสดั ส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า
177 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการสมาร์ทแคมปั สที่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่
แข็งแกร่งและเป็ นบริษัทชัน้ นาด้านเทคโนโลยีพลังงานทาให้สามารถนาเสนอโซลูชนั พลังงานทีด่ ีที่สดุ ได้อย่างครบวงจร
อาทิเช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy
Management System: EMS) และ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็ นต้น เพื่อให้ทกุ คนสามารถใช้พลังงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ที่มีความเสถียร ในราคาที่เหมาะสมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ล่าสุดได้มีการออกแบบนวัตกรรม
พลังงานระบบไมโครกริดแบบเคลือ่ นที่ได้ซงึ่ ถือเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยที่มีการนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทัง้
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ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) แบบเคลือ่ นที่ได้เข้ามาใช้ เพื่อสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าให้กบั พืน้ ที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือไฟฟ้า
ยังเข้าไม่ถงึ โดยที่ไม่ตอ้ งเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
การลงทุนใน ซันซีป กรุ ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้นาด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
สิงคโปร์
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (BPIN) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางระบบและเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน และ
ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ที่ผสานเทคโนโลยีหลากรูปแบบและทันสมัย โดย
นาประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มากกว่า 30 ปี ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และ ความ
เชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีนและญี่ปนุ่ มาช่วยพัฒนาประเทศไทยก้าวสูส่ มาร์ทซิตใี ้ น
อนาคต
BPIN ได้เข้าลงทุนผ่านบริษัท BPIN Investment Co., Ltd. ในอัตราการลงทุนร้อยละ 25.70 ของซันซีป กรุป๊
(Sunseap Group Pte Ltd.) ผูน้ าด้านการให้บริการพลังงาน
แสงอาทิตย์รายใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ และที่ผา่ นมา BPIN ได้มี
การซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิใน Sunseap เพิ่มขึน้ ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 BPIN มีสดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 38.46
ปั จจุบนั Sunseap มีกาลังการผลิตกาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ ในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศอยูท่ ี่ 415
เมกะวัตต์ โดยบ้านปู อินฟิ เนอร์จีฯ มีสดั ส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังแสงอาทิตย์ใน Sunseap อยูท่ ี่ 160 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ า (Energy Storage)
การลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอรี่
จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน (LiB)
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (BPIN) ได้ลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ โดยเข้าถือหุน้ ร้อยละ 47.68
ของ Durapower Holdings Pte. Ltd. ในเดือนมีนาคม 2561 ซึง่ การเข้าไปลงทุนในครัง้ นี ้ ถือเป็ นก้าวแรกของ BPIN ใน
การขยายสูธ่ ุรกิจจัดเก็บพลังงานในอนาคตอันใกล้ อีกทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพให้ธุรกิจในปั จจุบนั เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่า
ต่อไปในอนาคต
นอกจากการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ิดตัง้ บนหลังคา บริษัทฯ มองเห็นว่าธุรกิจจัดเก็บพลังงานมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งในอนาคต เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงผลักดันการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่มขึน้ ถือเป็ นการร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาพลังงานของไทย
จึงเป็ นทีม่ าของการลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ในครัง้ นี ้
สาหรับ Durapower Holdings Pte. Ltd. นัน้ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตัง้ ระบบแบตเตอรี่
จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน (LiB) สาหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าสารองต่างๆ โดยจัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ และ
มีโรงงานผลิตแบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมมีกาลังการ
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ผลิตรวมสูงสุดต่อปี อยูท่ ี่ 80 เมกะวัตต์ช่วั โมง ได้ขยายกาลังการผลิตที่สามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง 1 กิกะวัตต์ช่วั โมง
ถือเป็ นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง พร้อมมีเครือ่ งหมายการันตีใบรับรองคุณภาพและสิทธิบตั รต่างๆ ในระดับสากลทั่ว
โลกกว่า 40 ใบ เพื่อรองรับแผนเชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึน้ ในยุโรป จีน ญี่ปนุ่ อินเดีย ไทยและภูมิภาคอาเซียนที่
มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั กว่า 20 ประเทศ ตอบโจทย์ทิศทางตลาดแบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
รองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึน้ จากแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถบัส รถบรรทุก ระบบการกักเก็บพลังงานสาหรับ
บ้านพักอาศัย และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System) การลงทุนครัง้ นี ้ บ้านปู อินฟิ เนอร์จีฯ และ Durapower Holdings จะร่วมกันพัฒนาการบริการด้านพลังงานด้วย
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงแก่ลกู ค้า

3. ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้ า (Electric Vehicle)
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด (BPIN) ได้ทาการลงทุน
ในบริษัท FOMM Corporation (FOMM) ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ น
ผูน้ าด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV)
โดยมีมลู ค่าการลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
635 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 21.50
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อติดตามเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถขับเคลือ่ นบนท้องถนนได้ และ
รถยนต์ไฟฟ้า FOMM ยังใช้แบตเตอรีข่ อง Durapower ซึง่ ถือเป็ น
การเติมเต็ม Ecosystem ของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบ้านปูฯ
FOMM ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2556 ดาเนินธุรกิจครอบคลุมตัง้ แต่การออกแบบ การประกอบชิน้ ส่วน การรับประกันและตรวจสอบ
คุณภาพ บริการขายและจัดส่งไปยังกลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป FOMM เป็ นบริษัทผูอ้ อกแบบยาน
ยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับการเดินทางระยะสัน้ โดยชื่อของ FOMM ย่อมาจาก First One Mile
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Mobility มีตน้ กาเนิดจากเมืองคาวาซากิ โดยรถยนต์ไฟฟ้า FOMM เป็ นรถต้นแบบที่ถกู พัฒนาให้ลอยนา้ ได้ และมีมอเตอร์
อยูท่ ี่ลอ้ (In-wheel Motor) เพื่อวงเลีย้ วที่เหมาะสมสาหรับยานยนต์ขนาดเล็ก

สืบเนื่องจากปั ญหาเรือ่ งมลภาวะกับเรือ่ งระบบการเดินทางในชีวิตประจาวันของผูค้ นในตัวเมือง ในปี 2560
BPIN ได้ลงทุนในบริษัท เออร์เบิน โมบิลติ ี ้ เทค จากัด หรือ UMT ซึง่ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 22.50 และในปี 2562 ได้เพิ่ม
สัดส่วนการเข้าถือหุน้ เป็ นร้อยละ 30.66 ซึง่ UMT เป็ นบริษัทที่มงุ่ ช่วยแก้ปัญหาการใช้ขนส่งมวลชนของคนเมือง โดยเน้น
ไปที่การเชื่อมต่อเข้ากับระบบขนส่งมวลชน (first/last mile solution) โดยในปั จจุบนั UMT ได้เปิ ดให้บริการ Tuk Tuk
Hop เพื่อช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี ้ UMT ยังได้ออกแบบ และผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริม่ จากตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ใช้ IoT (Internet of
Things) ในการจัดการรถ (fleet management) และได้มีการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน “MuvMi : มูฟมี” ซึง่ เป็ นแอปเรียกรถ
แบบ “On-Demand” คือ เรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ โดย
ระบบจะบริหารจัดการให้ผทู้ ี่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกัน
หรือบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถไปรถคันเดียวกันได้ ทัง้ นี ้
บริการดังกล่าวมีจดุ รับส่งกว่า 140 จุดในกรุงเทพฯ ตามแนว
เส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานทีใ่ กล้เคียง
บริเวณรถไฟฟ้า BTS สสถานีอารีย ์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT
สถานีกาแพงเพชร
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน
1. การตลาดและการแข่งขันธุรกิจถ่านหิน
1.1 ตลาดถ่านหินโลก
อุปสงค์ (Demand)
ในปี 2562 ความต้องการถ่านหินนาเข้ายังคงมีการเติบโต แต่ดว้ ยราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ มาจากมีอปุ ทานส่วนเกินมาก ความต้องการถ่านหินนาเข้าในเอเชียยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งนาโดย
จีน อินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ความต้องการถ่านหินในยุโรปมีการหดตัวลงจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขันจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในหลาย ๆ ประเทศ จึงส่งผลให้ความต้องการ
ถ่านหินลดลงไปด้วย การแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐมีสว่ นช่วยผลักดันให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดต่าลง
เช่นกัน
จีนยังคงเป็ นประเทศผูน้ าเข้าถ่านหินรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ถึงแม้รฐั บาลจะพยายามจากัดการนาเข้าถ่านหินก็
ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ยังอยูใ่ นระดับสูงทาให้ความต้องการใช้ถา่ นหิน
ยังคงสูงอยู่ ถึงแม้จะเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าไม่มากนักเพราะสภาพอากาศไม่ได้หนาวมากก็ตาม ในขณะที่การ
ผลิตถ่านหินในช่วงต้นปี ได้มีการชะลอตัวลงจากมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทาเหมือง
เนื่องจากเกิดอุบตั ิเหตุในเหมืองถ่านหินจนทาให้มีผเู้ สียชีวติ หลายคน และจากการที่รฐั บาลจีนเข้มงวดมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการทาเหมืองเป็ นเหตุให้เหมืองถ่านหินหลายเหมืองต้องหยุดผลิตชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัย ทาให้ราคาถ่านหินภายในประเทศจีนปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็วตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธุ์ 2562
ถึงแม้รฐั บาลจะพยายามผลักดันให้เหมืองถ่านหินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงเร่งผลิตถ่านหินออกสูต่ ลาด
แต่ปริมาณการผลิตกลับเพิม่ ขึน้ ได้อย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินภายในประเทศเริม่ ปรับตัวลดลงตัง้ แต่
เดือนมีนาคมเพราะความต้องการใช้ถา่ นหินไม่สงู มากนัก ในขณะที่การผลิตถ่านหินเริม่ ปรับตัวดีขนึ ้ ถึงแม้จะ
เป็ นไปอย่างช้า ๆ
การนาเข้าถ่านหินของจีนเพิม่ สูงมากในเดือนมกราคม 2562 จากมาตรการจากัดการนาเข้าถ่านหินในปี ก่อน
หน้าที่ทาให้มีเรือบรรทุกถ่านหินต้องจอดรอการทาพิธีการศุลกากรตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2561 รัฐบาลจีนได้
พยายามชะลอการนาเข้าโดยการเพิ่มเวลาการทาพิธีการศุลกากรให้มากขึน้ โดยมุง่ เน้นไปที่ถา่ นหินนาเข้าจาก
ประเทศออสเตรเลีย ทาให้การนาเข้าถ่านหินในเดือนกุมภาพันธุ์ 2562 ลดลง และมีสว่ นทาให้ราคาถ่านหิน
ออสเตรเลียลดลง
จีนลดภาษีมลู ค่าเพิ่มสาหรับถ่านหินจากร้อยละ 16 เหลือร้อยละ 13 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 แต่ราคา
ถ่านหินในประเทศไม่ได้ปรับลดลงตามเนื่องจากภาวะอุปทานตึงตัวจากการที่การเพิ่มการผลิตของถ่านหินใน
ประเทศทาได้ชา้ ในขณะทีค่ วามต้องการใช้ถา่ นหินในอุสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มสูงขึน้
อันเป็ นผลจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้า
การนาเข้าถ่านหินของจีนเพิม่ สูงขึน้ มากในไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 เนื่องจากผูซ้ ือ้ มีการเร่งนาเข้าถ่านหิน
เพราะเกรงว่ารัฐบาลจะจากัดการนาเข้าถ่านหินในช่วงปลายปี เช่นเดียวกับปี ก่อนหน้า ทัง้ นีเ้ พราะถ่านหินนาเข้ามี
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ราคาถูกกว่าถ่านหินที่ผลิตในประเทศมาก ในขณะเดียวกันการผลิตถ่านหินภายในประเทศได้มปี ริมาณเพิม่ ขึน้
หลังจากเหมืองที่ผา่ นมาตรฐานความปลอดภัยทยอยกลับมาดาเนินการผลิต
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงในครึง่ ปี หลัง จากผลกระทบของสงครามการค้า ในขณะที่สภาพ
อากาศในช่วงฤดูรอ้ นไม่รอ้ นมาก ประกอบกับการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์และเขื่อนมากขึน้ ทาให้ความต้องการ
ใช้ถา่ นหินเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย เป็ นเหตุให้สต๊อกถ่านหินที่โรงไฟฟ้าทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง ความต้องการถ่านหิน
จากตลาดจรจึงมีนอ้ ย กดดันราคาถ่านหินในประเทศให้คอ่ ย ๆ ปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามถ่านหินนาเข้าก็
ยังคงมีราคาถูกกว่าถ่านหินที่ผลิตในประเทศทาให้รฐั บาลต้องจากัดการนาเข้าในช่วงปลายปี เป็ นเหตุให้การ
นาเข้าถ่านหินลดลงมากในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี
อินเดีย
การนาเข้าถ่านหินของ
อินเดียเติบโตมากในช่วงครึง่ ปี แรก
ของปี 2562 เนื่องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจยังอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละ
การเพิม่ การเดินเครือ่ งของโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ 2 โรงที่ใช้ถ่านหินนาเข้า
เป็ นเชือ้ เพลิงเนื่องจากรัฐบาล
อนุญาตให้โรงไฟฟ้าดังกล่าว
สามารถปรับราคาไฟฟ้าขึน้ เพื่อ
ชดเชยต้นทุนทีเ่ พิ่มขึน้ ได้ ในขณะที่
การผลิตถ่านหินในประเทศเพิ่มขึน้ ไม่ทนั กับความต้องการ
แต่การนาเข้าถ่านหินมีการชะลอตัวในช่วงครึง่ หลังของปี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงและการผลิต
ไฟฟ้าจากเขื่อนเพิม่ ขึน้ แต่การผลิตถ่านหินในประเทศก็ลดลงมากในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงฤดู
ฝนช่วยให้การนาเข้าถ่านหินยังทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง สรุปในภาพรวมทัง้ ปี อินเดียยังคงนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้
ญี่ปุ่นมีการใช้ถา่ นหินลดลงจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ประกอบกับมีการหยุดซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าถ่านหินบางโรง
เกาหลีใต้เผชิญปั ญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะเรือ่ งฝุ่ นทาให้รฐั บาลสั่งหยุดเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า
4 โรง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายน 2562 กาลังผลิตรวม 2.1 GW และให้โรงไฟฟ้าทีเ่ หลือเดินเครือ่ งที่รอ้ ย
ละ 80 ของกาลังการผลิต พร้อมกันนีย้ งั ให้โรงไฟฟ้าถ่านหินของรัฐบาลทัง้ 48 โรงสลับกันหยุดซ่อมบารุงใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่ นในอากาศ ทาให้การใช้ถา่ นหินลดลงมากในช่วงครึง่ แรกของปี
นอกจากนีร้ ฐั บาลเกาหลีใต้ยงั ได้มีการปรับโครงสร้างภาษี ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural
Gas: LNG) เพื่อผลักดันให้มีการลดการใช้ถา่ นหินลงเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยประกาศเพิม่ ภาษี ถา่ นหิน
นาเข้าอีกร้อยละ 25-30 ขึน้ กับชนิดถ่านหิน ในขณะเดียวกันก็ประกาศลดภาษี นาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจาก
91,400 วอนต่อกิโลกรัม ลงมาเหลือ 23,000 วอนต่อกิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 75 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2562 แต่ถงึ แม้จะมีการปรับโครงสร้างภาษี แล้วแต่ถา่ นหินก็ยงั คงเป็ นเชือ้ เพลิงที่มตี น้ ทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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ต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ประกอบกับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวส่วนใหญ่ทาภายใต้
สัญญาซือ้ ขายระยะยาวเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน และราคาก๊าซธรรมชาติเหลวภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายระยะ
ยาวเชื่อมโยงกับราคานา้ มันทาให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวนาเข้ายังอยูใ่ นระดับสูงกว่าราคาในตลาดจรมาก
ในช่วงครึง่ ปี หลังการใช้ถ่านหินในเกาหลีใต้เพิม่ ขึน้ มากเนื่องจากสภาพอากาศดีขนึ ้ และมีการหยุดซ่อมบารุง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ในช่วงปลายปี สภาแห่งชาติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศของเกาหลีใต้ได้
เสนอให้รฐั บาลหยุดเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายโรงช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศ และรัฐบาลได้ส่งั ให้มีการหยุดเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหิน 8-15 โรงในช่วงเวลาดังกล่าว
และให้โรงไฟฟ้าที่เหลือเดินเครือ่ งร้อยละ 80 ของกาลังการผลิต โดยให้ทางการไฟฟ้าไปบริหารให้มีไฟฟ้าเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน การจากัดการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินทาให้การใช้ถา่ นหินโดยรวมของเกาหลีใต้ในปี
ที่ผา่ นมาลดลง
ไต้หวันก็ประสบปั ญหามลภาวะด้านฝุ่ นเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ จึงมีการจากัดการเดินเครือ่ งของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เช่นกันโดยมีการหยุดเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินรวม 2.7 กิกะวัตต์ (GW) ในช่วงฤดูหนาว นอกจากนีแ้ ล้วรัฐบาล
ท้องถิ่นยังจากัดปริมาณถ่านหินที่ใช้ที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน Taichung ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศมีกาลังผลิตไฟฟ้ารวม 5.5 กิกะวัตต์ (GW) และใช้ถ่านหินรวมประมาณ 21 ล้านตันต่อปี โดยรัฐบาล
ท้องถิ่นจากัดปริมาณการใช้ถา่ นหินทัง้ ปี ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่เกิน 11.04 ล้านตัน แต่โรงไฟฟ้า Taichung ใช้
ถ่านหินเกินกว่าที่รฐั บาลท้องถิ่นกาหนดตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ทาให้โรงไฟฟ้าถ่านหินต้องชะลอการ
นาเข้าถ่านหินและประกาศเหตุสดุ วิสยั (Force Majeure) กับผูผ้ ลิตถ่านหิน แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้า Taichung
ยังคงเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินบางโรงเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟ้า ทาให้การไฟฟ้าของเกาหลีใต้
ต้องไปหารือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพือ่ หาข้อสรุปในเรือ่ งนีต้ อ่ ไป แต่เป็ นที่คาดการณ์วา่ โรงไฟฟ้า Taichung จะถูก
จากัดปริมาณถ่านหินทีใ่ ช้ตอ่ ปี ทาให้ไม่สามารถเดินเครือ่ งเต็มกาลังการผลิตได้ และคาดว่าปริมาณถ่านหินทีจ่ ะ
ใช้ในปี ตอ่ ๆ ไปน่าจะอยูใ่ กล้เคียงกับที่รฐั บาลท้องถิ่นกาหนด
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สว่ นใหญ่มีการนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามมีการนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ เกือบ 1 เท่าตัวจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึน้
มาก มีการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่กาลังการผลิตรวม 1.6 กิกะวัตต์ (GW) ในปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับการ
ผลิตถ่านหินในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้ ทาให้ผใู้ ช้ถา่ นหินต้องนาเข้าถ่านหินมาใช้ผสมกับ
ถ่านหินที่ผลิตในประเทศ
มาเลเซียเป็ นอีกประเทศหนึง่ ทีม่ กี ารเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่กาลังการผลิตรวม 2 กิกะวัตต์ (GW)
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2562 ซึง่ จะเพิ่มความต้องการใช้ถา่ นหินขึน้ อีกประมาณ 7 ล้านตันต่อปี
การนาเข้าถ่านหินในตลาดยุโรปลดลงมากในปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ แต่การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ มากเพราะราคาก๊าซลดลง
และราคาคาร์บอนสูงขึน้ ประกอบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงค่อนข้างมาก
ในปี ที่ผา่ นมาหลายประเทศในยุโรปมีการประกาศแผนการยกเลิกการใช้ถา่ นหินเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้ได้ตามเป้าหมาย ซึง่ หลายประเทศพยายามเร่งให้เร็วขึน้ โดยในการประชุมว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศโลกครัง้ ที่ 25 ในช่วงปลายปี 2562 กลุม่ สหภาพยุโรปได้มีการประกาศข้อตกลงยุโรปสีเขียว
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(European Green Deal) ที่มีเป้าหมายจะทาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ภายในปี 2593 ซึง่ จะทา
ให้การใช้ถ่านหินในยุโรปมีแนวโน้มลดลงในอนาคต
อุปทาน (Supply)
การผลิตถ่านหินในปี ที่ผา่ นมามีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่สามารถเพิ่มการส่งออกได้อย่างมีนยั สาคัญ จากการที่
ผูผ้ ลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้เร่งขยายกาลังการผลิตในปี ก่อนหน้าในช่วงที่ราคาถ่านหินยังอยูใ่ น
ระดับสูง และกาลังการผลิตส่วนใหญ่ได้เริม่ ผลิตในปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับปริมาณฝนตกไม่มากทาให้ปริมาณ
การผลิตถ่านหินในปี ที่ผา่ นมาเพิม่ ขึน้ ถึงแม้รฐั บาลอินโดนีเซียพยายามควบคุมการผลิตก็ตาม
ในขณะที่อเมริกาและโคลอมเบียมีการ
ส่งออกลดลงเนื่องจากความต้องการใน
ตลาดยุโรปซึง่ เป็ นตลาดหลักลดลง
อีกทัง้ อเมริกาและโคลอมเบียไม่
สามารถเข้ามาแข่งขันในเอเชียได้
เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยูไ่ กลจาก
ประเทศผูใ้ ช้มากทาให้เสียเปรียบเรือ่ ง
การขนส่ง เป็ นเหตุให้ผผู้ ลิตในอเมริกา
และโคลอมเบียต้องลดการผลิตลง
ผูผ้ ลิตในรัสเซียได้พยายามเพิม่ การ
ส่งออกถ่านหินมาเอเชียมากขึน้ เนื่องจากตลาดยุโรปหดตัวลง
โดยได้ทาการขยายท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน
Vostochny ทาให้สามารถส่งออกถ่านหินมาเอเชียได้มากขึน้ ถึงแม้ยงั มีขอ้ จากัดกาลังการขนถ่านหินทางรถไฟ
อยู่ ในขณะเดียวกันรัสเซียได้มีการปรับปรุงท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบริเวณทะเลดาให้สามารถรับเรือเดินสมุทร
ขนาดใหญ่ขนึ ้ ทาให้สามารถส่งออกถ่านหินได้มากขึน้
ส่วนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในปี ที่ผา่ นมามีความต้องการใช้ถา่ นหินในประเทศเพิ่มขึน้ มากทาให้ผผู้ ลิตถ่านหินหัน
ไปจาหน่ายในประเทศมากขึน้ ในขณะที่ปริมาณถ่านหินคุณภาพดีสาหรับส่งออกมีปริมาณจากัด ประกอบกับ
ในช่วงปลายปี มีปริมาณฝนตกหนักและคลืน่ ลมแรงบริเวณท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน
ทาให้ปริมาณการส่งออก
ถ่านหินของแอฟริกาใต้ลดลงจากปี ก่อนหน้า
ในปี 2562 บริษัทฯ จาหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียจานวน 25.3 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 4.9 มี
สัดส่วนการขายไปตลาดจีนมากที่สดุ ที่รอ้ ยละ 29 และมีปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 50
บริษัทฯ เพิ่มปริมาณการขายไปที่จีนมากขึน้ ในปี นเี ้ พราะราคาถ่านหินนาเข้าของจีนมีเสถียรภาพมากกว่าตลาด
อื่นๆ ที่อิงกับราคาถ่านหินที่ทา่ เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ซึง่ มีความผันผวนสูง และมีราคาลดลงค่อนข้างมาก
รองลงมาคือตลาดประเทศญี่ปนและอิ
ุ่
นโดนีเซีย มีสดั ส่วนการขายร้อยละ 19 และร้อยละ 13 ตามลาดับ บริษัทฯ
เพิ่มปริมาณการขายไปญี่ปนขึ
ุ่ น้ ร้อยละ 9 จากปี ก่อนหน้าเนื่องจากตลาดญี่ปนเป็
ุ่ นตลาดทีใ่ ห้ราคาสูง และเพิ่ม
การขายในอินโดนีเซียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 18 เพราะตลาดภายในอินโดนีเซียได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาถ่านหินในตลาดโลกน้อย
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1.2 ตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
การผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียในปี 2562 ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการถ่านหินใน
เอเชียที่เพิ่มขึน้ ประมาณการการผลิตถ่านหินทัง้ ปี อยูท่ ี่ประมาณ 578 ล้านตัน เพิ่มจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 8 ทัง้ ๆ
ที่รฐั บาลพยายามควบคุมการผลิต
ด้านการส่งออก ตัวเลขปริมาณการส่งออกถ่านหินในปี ที่ผา่ นมาประมาณ 458 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า
ร้อยละ 8.4 คิดเป็ นร้อยละ 79 ของปริมาณถ่านหินที่ผลิตทัง้ หมดในอินโดนีเซีย ตลาดส่งออกหลักได้แก่ จีน
อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
ความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเองในปี 2562 อยูท่ ี่ประมาณ 121 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี กอ่ นหน้าร้อยละ
7.4 โดยร้อยละ 80 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 7.5 ในขณะที่ประมาณร้อยละ 9.5
ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ในปี 2562 บริษัทฯ จาหน่ายถ่านหินในอินโดนีเซียจานวน 3.3 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 13 ของปริมาณการ
จาหน่ายถ่านหินทัง้ หมดของบริษัทฯ จากอินโดนีเซีย แต่คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 2.7 ของความ
ต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเท่านัน้
โดยมีลกู ค้าหลักเป็ นกลุม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมี
สัดส่วนร้อยละ 49 ของปริมาณการจาหน่ายถ่านหินทัง้ หมด รองลงมาเป็ นการจาหน่ายให้กบั อุตสาหกรรมถลุง
โลหะร้อยละ 42 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รอ้ ยละ 8 และอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1
ในปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้คงเพดานราคาถ่านหินในประเทศที่ขายให้กบั โรงไฟฟ้าถ่านหินไว้ที่ 70 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB) สาหรับถ่านหินที่มีคา่ ความร้อน 6,322 kcal/kg, GAR โดยผูผ้ ลิต
ถ่านหินจะต้องจาหน่ายถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าตามราคาอ้างอิงที่รฐั บาลอินโดนีเซียกาหนด (Indonesian Coal
Reference Price: HBA) แต่ตอ้ งไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามจากการที่ราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องในปี ที่ผา่ นมา ทาให้ราคาอ้างอิงของรัฐบาลได้ปรับตัวลงมาต่ากว่า 70 เหรียญสหรัฐ
ต่อตันในช่วงครึง่ ปี หลัง ผูผ้ ลิตถ่านหินในอินโดนีเซียจึงหันมาจาหน่ายถ่านหินให้กบั ผูใ้ ช้ในอินโดนีเซียมากขึน้
เพราะจะได้ราคาสูงกว่าส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศ
รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงมาตรการที่กาหนดให้ผผู้ ลิตถ่าน
หินต้องจาหน่ายถ่านหินที่ผลิตได้ให้กบั ผูใ้ ช้
ภายในประเทศ (Domestic Market Obligation: DMO)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตทัง้ หมด โดยใน
ปี ที่ผา่ นมาได้กาหนดปริมาณรวมไว้ที่ 128 ล้านตัน แต่
การผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียในปี ที่ผา่ นมาสูงกว่า
ปริมาณที่รฐั บาลกาหนดไว้มาก ทาให้มีผผู้ ลิตหลายราย
ไม่สามารถจาหน่ายในประเทศได้ตามโควต้าที่รฐั บาล
กาหนด ทาให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะถูกปรับลดกาลังการผลิต
ในปี ถดั ไป
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ในปี ที่ผา่ นมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์การประกันภัยทางทะเลฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562 โดยกาหนดให้เรือที่มารับถ่านหินทุกลาต้องซือ้ ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยสัญชาติ
อินโดนีเซียเท่านัน้ กฎเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ได้กระทบกับการส่งออกมากนักเพราะค่าประกันภัยถือเป็ นค่าใช้จา่ ยที่
น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้า
นอกจากนีแ้ ล้วรัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการประกาศใช้ระบบตรวจสอบการขายถ่านหินออนไลน์
(Sales
Verification Module Platform: MVP) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยผูผ้ ลิตหรือผูค้ า้ ถ่านหินจะต้องกรอก
ข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับการขาย เหมือง คุณภาพถ่านหิน เรือบรรทุกถ่านหิน รวมถึงการจ่ายค่าภาคหลวง ลงใน
ระบบก่อนที่จะขนถ่านหินลงเรือลาเลียง ซึง่ รัฐบาลหวังว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้รฐั บาลสามารถตรวจสอบการ
เสียภาษี และป้องกันการผลิตถ่านหินและการค้าถ่านหินที่ไม่ถกู กฎหมายได้
1.3 ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่บริษัท Centennial Coal Company Limited ผลิตนัน้ ถูกนาไปใช้ในโรงไฟฟ้าใน New South
Wales ในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงไฟฟ้าในเอเชียยังคงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั Centennial เป็ นผู้
จัดส่งประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชือ้ เพลิงทีต่ อ้ งใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ใน Western Region การ
ขายถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าเหล่านีจ้ ะทาภายใต้สญ
ั ญาระยะยาวทีม่ ีการกาหนดปริมาณถ่านหินและราคาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า การทาสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทากับโรงไฟฟ้าใน New South Wales มีขอ้ ดีดงั นี ้
 ตาแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth) ทาให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนส่งโดยมีถนนและสายพาน
เฉพาะสาหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึง่ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น
 สัญญาเหล่านีอ
้ ยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย จึงช่วยจากัดความเสีย่ งจากการเคลือ่ นไหวของอัตรา
แลกเปลีย่ น
 การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็ นธุรกิจที่ตอ
่ เนื่อง จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผูซ้ ือ้ ที่สว่ นใหญ่มี
อันดับความน่าเชื่อถือดีในระยะยาว ให้แก่ Centennial ได้อย่างต่อเนื่อง
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
 ราคาถ่านหินเปลีย
่ นแปลงจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้นทุน ความขาดแคลนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่ยงั ถูกกว่าโดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชือ้ เพลิงประเภทอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
 การบังคับใช้โควตานาเข้าถ่านหินของประเทศจีน ทาให้ถา
่ นหินทีค่ า่ ความร้อนต่าซึง่ ส่ว นใหญ่สง่ ไปขาย
ที่ประเทศจีนมีราคาขายต่าลง แต่ถ่านหินที่มคี า่ ความร้อนสูงจากประเทศออสเตรเลียยังคงรักษาระดับ
ราคาไว้ได้
 การเพิม
่ ขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ ฐานเคยเป็ นข้อจากัดต่อการส่งออกถ่านหิน
 โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่ม่น
ั คงมีความสาคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศเข้า
มาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื่อทาสัญญาระยะยาวโดยซือ้ ถ่านหินที่ราคาตลาด
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ขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทาเหมืองเริม่ มีความยากขึน้ ในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้โครงการขยายหรือ
เพิ่มอุปทานถ่านหินเกิดขึน้ ได้ยากยิ่งขึน้
ดังนัน้ โรงไฟฟ้าในประเทศจึงอาจต้องซือ้ ถ่านหินในราคาที่
สูงขึน้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะการซือ้ จากแหล่งถ่านหิน
ปั จจุบนั ให้มากที่สดุ รวมไปถึงการซือ้ ถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยูใ่ กล้กบั โรงไฟฟ้า
อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลง (เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) ชดเชยกับการปรับตัวลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก ทาให้การส่งออกถ่านหินราคาไม่
ลดลงในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงเป็ นอีกหนึง่ ปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ผูผ้ ลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

ดังนัน้ ความต้องการใช้พลังงานทีส่ งู ขึน้ บวกกับความท้าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ทเี่ พิ่มมาก
ขึน้ จะทาให้แหล่งถ่านหินที่มอี ยูป่ ั จจุบนั มีมลู ค่ามากขึน้ และจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ Centennial ได้พิจารณา
และวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการถ่านหินทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน
ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง เมือ่ ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาในประเทศเริม่ หมดลง Centennial จะยังคงรักษา
ความสาคัญในการจัดส่งถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก

1.4 ตลาดถ่านหินในประเทศไทย
การใช้ถา่ นหินในไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนรวมประมาณ 19.6
ล้านตัน ลดลง 1.9 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยงั คงเป็ นกลุม่ ผูใ้ ช้ถา่ นหินรายใหญ่ที่สดุ ในภาคเอกชน มีการใช้ถ่านหินในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 2562 ประมาณ 7.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน รองลงมาได้แก่ผใู้ ช้ถา่ นหิน
ในกลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2562 ประมาณ 5.3 ล้านตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
จะชะลอตัวลงก็ตาม
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีตน้ ทุนต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้ เพลิงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อกลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer:
SPP) และกลุม่ ผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ และอาหาร เป็ นต้น เนื่องจาก
กลุม่ นีเ้ ป็ นผูผ้ ลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายทัง้ ภายในประเทศและส่งออกซึง่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจและการส่งออก กลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีปริมาณการใช้ถา่ นหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562
ประมาณ 1.9 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14.3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ปริมาณการใช้ถา่ นหินใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีประมาณ 4.9 ล้านตัน ลดลงถึงร้อยละ 24.1 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
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นโยบายการตลาดธุรกิจถ่านหินของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดเพื่อเป้าหมายแห่งความสาเร็จร่วมกันที่ชดั เจน โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี ้
1. เน้นการตลาดเชิงรุก ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย
2. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพื่อให้เป็ นทางเลือกทีด่ ีที่สดุ อยูเ่ สมอ
4. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพต่อลูกค้า คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจและ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
5. พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็ นแบบอย่างการเป็ นผูน้ าในธุรกิจ เน้นการให้บริการลูกค้าเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันในธุรกิจถ่านหิน
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีน ทาให้ตลาดมีความผันผวนมาก นอกจากนีก้ ารทีต่ ลาดเปลีย่ นไปสู่
ภาวะอุปทานล้นตลาดทาให้ภาวการณ์แข่งขันรุนแรงขึน้ บริษัทฯ จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดและรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในตลาดหลักไว้ กลยุทธ์หลักๆ ของ
บริษัทฯ มีดงั นี ้
o การพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯได้นา Optimization Model มาใช้ในการผสมถ่านหินโดยรวมถ่านหินที่บริษัทฯ จัดหามาจาก
แหล่งภายนอกมาไว้ในแบบจาลองด้วย เพื่อให้ได้ถา่ นหินที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของตลาด
เป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่าที่สดุ ทาให้บริษัทฯ สามารถใช้ถา่ นหินที่บริษัทผลิตเองและถ่านหินที่ซอื ้ จาก
แหล่งภายนอกให้เกิดมูลค่าเพิม่ สูงที่สดุ
o การมุ่งเน้ นตลาดเป้ าหมาย
บริษัทฯ ได้วางตาแหน่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ตลาดเป้าหมาย โดยเน้นการจาหน่ายถ่านหินคุณภาพดีไปยังตลาดที่ให้ราคาสูง เช่น ตลาดญี่ปนุ่
ในขณะที่ถา่ นหินคุณภาพต่าลงมานาไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้าประจาของบริษัทฯ ที่สามารถใช้ถ่านหิน
คุณภาพต่าลงมาได้ ทาให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในตลาดหลักไว้ได้ในสภาวะที่
ตลาดมีอปุ ทานส่วนเกินอยูม่ าก
o เพิ่มศักยภาพการจัดหาถ่านหินจากแหล่งภายนอก
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจานวนแหล่งถ่านหินภายนอกที่บริษัทฯ ซือ้ ถ่านหินเข้ามาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพมากขึน้ โดยให้ครอบคลุมคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการใช้งานเพื่อให้สามารถผลิตถ่านหิน
ครอบคลุมคุณภาพที่ลกู ค้าต้องการในทุกตลาดเป้าหมาย พร้อมกันนีบ้ ริษัทฯ ได้จดั ส่งทีมงานที่
เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพือ่ ให้การจัดหาถ่านหินมีความมั่นคงทัง้
ปริมาณและคุณภาพ รวมทัง้ การประสานงานเรื่องการส่งมอบถ่านหินให้ตรงตามกาหนดเวลา
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o ความมั่นคงในการส่งมอบ
บริษัทฯ เป็ นผูผ้ ลิตถ่านหินในจานวนไม่กี่รายในอินโดนีเซียที่มีทา่ เรือขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่เอง และ
มีพนื ้ ที่กองเก็บถ่านหินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือ ทาให้สามารถผลิต กองเก็บ และตรวจสอบคุณภาพ
ถ่านหินที่ทา่ เรือให้พร้อมก่อนการส่งมอบให้ลกู ค้า บริษัทฯ จึงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะ
ผูผ้ ลิตถ่านหินที่มีความมั่นคงในการส่งมอบสูงอย่างต่อเนื่อง
o การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า
บริษัทฯ ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยการส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้าหลักของบริษัทฯ
ในประเทศต่าง ๆ ผลการสารวจ บริษัทฯ ได้รบั ความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญใน
เกือบทุกด้าน อันเป็ นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกัน
นีบ้ ริษัทฯ ยังได้รบั ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จากลูกค้าเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใน
อนาคต
คู่แข่งขันที่สาคัญ
คูแ่ ข่งขันที่สาคัญในตลาดโลกไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลงมากนักเนื่องจากธุรกิจถ่านหินเป็ นธุรกิจที่ผเู้ ล่นหน้าใหม่เข้ามา
ได้ยาก คูแ่ ข่งขันที่สาคัญได้แก่ผผู้ ลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เช่น
Glencore, Yancoal, PT. Bumi Resources, PT. Bukit Asam, PT. Adaro Indonesia, PT. Kideco Jaya
Agung, PT. Bayan Resources, PT. Golden Energy Mines, SUEK, Exxaro Resources, Anglo American
เป็ นต้น ในขณะที่ผผู้ ลิตในอเมริกาและโคลอมเบียเข้ามาแข่งขันในตลาดเอเชียได้ยากขึน้ เนื่องจากแหล่งถ่านหิน
อยูไ่ กลจากประเทศผูใ้ ช้ ทาให้ตอ้ งลดการผลิตลง นอกจากนีย้ งั มีผปู้ ระกอบการค้าถ่านหิน และผูผ้ ลิตรายเล็กอีก
เป็ นจานวนมาก
สาหรับคูแ่ ข่งขันในไทยที่สาคัญส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นรายเดิมเช่น บริษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จากัด บริษัท ลานนารี
ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) เป็ นต้น และเนื่องจากถ่านหินที่ใช้ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินนาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้มผี ปู้ ระกอบการค้าถ่านหินเข้ามาแข่งขันในตลาด
เป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ผูค้ า้ ถ่านหินรายเล็กในไทยและผูป้ ระกอบการค้าถ่านหินจากต่างประเทศสามารถเข้ามา
แข่งขันในตลาดผูซ้ ือ้ รายใหญ่ได้งา่ ย ทาให้มีคแู่ ข่งมาก
นโยบายด้านราคา
ราคาจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ จะอ้างอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมีการ
ปรับราคาถ่านหินไปตามคุณภาพถ่านหินที่จะจาหน่ายจริง โดยถ่านหินส่วนใหญ่จะเป็ นการจาหน่ายแบบราคา
เปลีย่ นแปลงไปตามราคาตลาดโลก (Index Link) และใช้เครือ่ งมือทางการเงินช่วยในการบริหารความเสีย่ งจาก
ความผันผวนของราคา ส่วนการขายถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าในอินโดนีเซียจะใช้ราคาที่รฐั บาลอินโดนีเซียกาหนด
คือไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐต่อตัน สาหรับถ่านหินที่มีคา่ ความร้อน 6,322 kcal/kg, GAR
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ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ในญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็ นต้น รองลงมา ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ ซึง่ ลูกค้าทัง้ หมดจะ
เป็ นบริษัทขนาดใหญ่ มีความต้องการใช้ถ่านหินสม่าเสมอตลอดปี การซือ้ ถ่านหินส่วนใหญ่จะทาผ่านการ
ประกวดราคา มีทงั้ แบบสัญญาระยะสัน้ และสัญญาระยะยาว และบางส่วนซือ้ ในตลาดจร
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ ยังคงมอบหมายให้ BMS Coal Sales Pte., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษัทในเครือบ้านปูฯ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ที่สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เป็ นผูด้ าเนินการด้านการตลาดและการจัดจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย รวมทัง้ ถ่านหินที่จดั หาจากแหล่งภายนอกเพื่อจาหน่าย การจาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
จะเป็ นการเสนอขายตรงไปที่ผใู้ ช้ โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะทาหน้าที่ในการหาตลาด เสนอขาย
ถ่านหิน เข้าประมูลและเจรจากับผูซ้ ือ้ รวมทัง้ ประสานงานกับผูซ้ ือ้ ในการจัดเรือมารับถ่านหินและการบริการหลัง
การขาย ทาให้บริษัทฯ สามารถมุง่ เน้นลูกค้าและขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การตลาดธุรกิจไฟฟ้ า
ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้ าจากทั้งพลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน

จากความต้องการไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคพบว่า ในช่วงปี 2561 - 2583 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้ม
การเติบโตเป็ นสัดส่วนที่สาคัญ หรือร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก เนื่องจากมีอตั ราการเติบโตทาง
ภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
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หากพิจารณากาลังผลิต
ไฟฟ้าของโลกโดยแยกตาม
ประเภทโรงไฟฟ้าในช่วงปี
2561 – 2568 พบว่า สัดส่วน
ของกาลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป็ นผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การให้
ความสาคัญกับผลกระทบ
ที่มา : รายงาน World Energy Outlook 2019 - International Energy Agency:
ด้านสิง่ แวดล้อม และมาตรการจาก IEA)
รัฐบาลที่สง่ เสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ประเทศออสเตรเลียมีเป้าหมายเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้ได้ 33,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2563 และรัฐบาลไต้หวันมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็ นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 โดยเพิ่มกาลังการผลิตเป็ น 27.36 กิกะวัตต์ เมือ่ พิจารณาจาก
การคาดการณ์ ในปี 2568 กาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะคิดเป็ นร้อยละ 32 ของกาลังผลิตไฟฟ้าของ
โลก เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 26 ในปี 2561 หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ เฉลีย่ ในช่วงปี คาดการณ์ (Compound
Annual Growth Rate: CAGR) ที่รอ้ ยละ 6 ขณะเดียวกัน กาลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงถ่านหินมีแนวโน้มลดลง
อยูท่ ี่รอ้ ยละ 4 ในปี 2568 จากร้อยละ 38 ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต
ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่แผนการใช้พลังงานของประเทศยังคงสัดส่วนกาลัง
ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงถ่านหินทีร่ อ้ ยละ 30 ของกาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดของประเทศ (Peak Demand)
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ในขณะที่กาลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติในช่วงปี คาดการณ์ (CAGR) เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 45 เป็ นผล
มาจากความพร้อมของแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ทีม่ ีขนาดใหญ่และมีตน้ ทุนต่า จึงมีผลต่อสภาวะ
ความผันผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติท่วั โลก อีกทัง้ เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติยงั เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในการเพิ่ม
ความมั่นคงและความยืดหยุน่ (Flexibility) ของระบบการส่งไฟฟ้าอีกด้วย
2.1 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย
ในปี 2562 ไทยมีกาลังผลิตติดตัง้ ไฟฟ้าอยูท่ ี่ระดับ 45,297 เมกะวัตต์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.4 จากปี 2561 ซึง่
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 30,853 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดของปี 2561 ที่ระดับ 28,388 เมกะวัตต์ อยู่ 2,515 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.9 โดยปริมาณการ
ผลิตและการรับซือ้ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2562 มีจานวน 211,990 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากการกระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน
โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดต่าง ๆ ดังนี ้ จากก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 57.5 จากถ่านหินร้อย
ละ 16.9 จากพลังนา้ ร้อยละ 3 จากการนาเข้าร้อยละ 12.1 จากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10.1 และจาก
นา้ มันร้อยละ 0.5
เปรียบเทียบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทในปั จจุบนั

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน * ข้อมูล ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2562
2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากกาลังผลิตไฟฟ้า
ของ สปป.ลาวมาจากโรงไฟฟ้าพลังนา้ เป็ นสัดส่วนสาคัญ เพราะไม่มีแหล่งนา้ มันและก๊าซสารอง อีกทัง้ ยังมี
ถ่านหินปริมาณจากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงั กล่าวเปลีย่ นไปนับแต่ปี 2559 จากการเดินเครือ่ งเต็ม
กาลังของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว ทัง้ นี ้ จากข้อจากัดด้านแหล่งถ่านหิน
จึงยังไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินอื่นที่มแี ผนก่อสร้างในระหว่างปี 2559 – 2563 ทัง้ นี ้ สปป.ลาวยังคงเป็ นผูส้ ง่ ออก
กระแสไฟฟ้าที่สาคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทาข้อตกลงส่งออกกระแสไฟฟ้าภายใต้
ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยส่งออกไฟฟ้าให้กบั ไทยจานวน 9,000 เมกะวัตต์ ให้กบั เวียดนาม 5,000 เมกะ
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วัตต์ และให้กบั ราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ (ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน (Department of Energy
Business: DEB) เดือนตุลาคม ปี 2560) ทัง้ นี ้ ไทยและ สปป.ลาวทาการซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทัง้ หมด
7 แห่ง แบ่งเป็ น โรงไฟฟ้าพลังงานนา้ 6 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง
2.3 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอตั ราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี ้
อัตราการเจริญเติบโตของการใช้
ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริญเติบโตของกาลังผลิต
กาลังผลิตรวม

หน่วย
ร้อยละ

ปี 2562
5.6

ปี 2561
8.5

ปี 2560
6.6

ร้อยละ
เมกะวัตต์

4.5
1,992,135

6.3
1,906,215

7.1
1,793,979

ที่มา : สานักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

ผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม จากข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐอเมริกาส่งผล
ให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2562 ลดลง ประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายพลังงานทดแทน
และการอนุมตั ิที่ลา่ ช้าสาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็ นผลให้อตั ราเติบโตของกาลังผลิตรวม
ในปี 2562 ที่รอ้ ยละ 4.5 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มหลัก มากกว่า
ครึง่ หนึง่ ของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทัง้ นีจ้ ากการคาดการณ์
เบือ้ งต้นของสภาการไฟฟ้าจีน ในปี 2568 กาลังการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงถ่านหินอยูท่ ี่ 1,250 กิกะวัตต์
เพิ่มขึน้ จาก 1,040 กิกะวัตต์ในปี 2562
2.4 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปนมี
ุ่ อตั ราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่ โดยกาลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงาน
เชือ้ เพลิงทั่วไป และบางส่วนมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22 หรือจานวน 64,576 เม
กะวัตต์ แบ่งเป็ นกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,752 เมกะวัตต์ และจากพลังงานแสงอาทิตย์ 55,520 เม
กะวัตต์ ทัง้ นี ้ แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 5 ของประเทศญี่ปนุ่ (5th Basic Energy Plan) ได้ตงั้ เป้าหมาย
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่รอ้ ยละ 22 – 24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ปรับเปลีย่ น
อัตราการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากรูปแบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงทีต่ ลอดอายุโครงการ (Feed-in
Tariff: FIT) เป็ นแบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าแบบเปิ ดประมูล (Auction Scheme) ตัง้ แต่ปี 2560
ซึง่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พฒ
ั นาใหม่ จะมีราคารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบเปิ ดประมูล เฉลีย่ อยู่
ที่ 12.5 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี ้ ยังมีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบสาหรับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มกี าลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกาหนดให้จดั ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนเมษายนปี
2563 เป็ นต้นไป
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เปรียบเทียบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าและสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงแต่ละประเภท
ในปั จจุบนั

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปนุ่ (Ministry of Economy,
Trade and Industry : METI) ข้อมูล ณ สิน้ เดือนตุลาคม 2562

2.5 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เวียดนามมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 7 ส่งผลให้เวียดนามมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ซึง่ ในปี 2562
เวียดนามมี GDP คิดเป็ นร้อยละ 7.02 และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยูท่ ี่ 35,126 เมกะวัตต์ เพิ่มขึน้ จาก
ปี ก่อนร้อยละ 13.5 ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานของเวียดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ได้ระบุถึงการใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2573 ได้กาหนดเป้าหมายกาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
คิดเป็ นร้อยละ 43 และจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ ประกอบด้วย พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานชีวมวล คิดเป็ นร้อยละ 15 ทัง้ นีค้ าดว่ากาลังการผลิตติดตัง้ ไฟฟ้ารวมในปี 2573 อยูท่ ี่ 129.5 กิกะ
วัตต์
กราฟแสดงสัดส่วนของกาลังผลิตติดตั้งจากเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศ
เวียดนาม

ที่มา: กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้า ประเทศเวียดนาม

ทัง้ นีเ้ วียดนามได้กาหนดอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็ นแบบอัตราคงที่ตลอด
อายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) ซึง่ อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็ น 7.09 เซนต์ตอ่
กิโลวัตต์-ชั่วโมง และจากพลังงานลม (Onshore) คิดเป็ น 8.5 เซนต์ตอ่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม อัตรา
รับซือ้ ไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับโครงการทีเ่ ปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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3. การตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ตลาดก๊าซธรรมชาติ
1. ตลาดก๊าซธรรมชาติระดับโลก
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมศี กั ยภาพเติบโตสูงตามการคาดการณ์ของสานักงานพลังงานระหว่างประเทศ
หรือ The International Energy Agency (IEA) โดย IEA ได้เผยแพร่รายงานประจาปี ดา้ นสถานการณ์พลังงาน
โลก (World Energy Outlook - WEO) ที่คาดการณ์สถานการณ์โลกด้านการใช้พลังงานพืน้ ฐาน จากการ
เปรียบเทียบสถานการณ์พลังงานของ IEA ปี 2561 - 2562 ในประเด็นความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ พบว่า
สถานการณ์บนฐานของนโยบายใหม่ (New Policies Scenario) มีแนวโน้มเป็ นบวกต่อความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในระยะยาวช่วงปี 2663 - 2583 แผนภูมิขา้ งล่างนีแ้ สดงการเปรียบเทียบสถานการณ์พลังงาน ปี
2561 และ 2562 ตามรายงานของ IEA
IEA’s World Energy Outlook 2018 vs. 2019
Global Natural Gas Demand* (1990 – 2040)
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* IEA New Policies Scenario where identified new policies where countries adopt and implement stated policy goals; Assumes 1 Bcm = 35.3 Bcf
Source: IEA – World Energy Outlook 2018, 2019

ที่มา: IEA - สถานการณ์พลังงานโลก 2561, 2562
ก๊าซธรรมชาติยงั คงเป็ นแหล่งพลังงานพืน้ ฐานทีม่ ีความเหมาะสม
ด้วยมีคณ
ุ สมบัติรว่ มระหว่างเชือ้ เพลิง
ฟอสซิลและพลังงานทดแทน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีปริมาณมาก ราคาค่อนข้างต่า ปลดปล่อยคาร์บอนน้อย
และมีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน
จึงเป็ นทางเลือกใช้เป็ นเชือ้ เพลิงเพื่อผลิตความร้อนหรือเพือ่ การขนส่ง
อย่างไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติมคี วามแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่น ด้วยสถานะที่เป็ นก๊าซทาให้ยากต่อการ
ขนส่ง ราคาของก๊าซแต่ละแห่งจึงไม่เท่ากัน ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาได้มีความพยายามที่จะกาหนดราคานาเข้า
เพื่อใช้เป็ นราคาอ้างอิงสาหรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อติดตามของราคา LNG ในตลาดโลก โดยใน
เอเชีย Japan Korea Market (JKM) หรือ ตลาดเกาหลี-ญี่ปนุ่ เป็ นตลาดเกิดใหม่ที่นามาใช้เป็ นราคาอ้างอิง
สาหรับ LNG นาเข้าจากตลาดจร โดยมีราคาขายเป็ นหน่วยเหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู
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ในปี 2562 ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาด JKM ดิ่งลงจากปริมาณการขนส่งก๊าซ LNG ทางเรือที่เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ทัง้ นี ้ ราคา LNG ในตลาดจรที่ต่าลงจะส่งผลให้ความ
ต้องการใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ด้วยเหตุนี ้ IEA จึงคาดการณ์วา่ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกจะ
สูงขึน้ แผนภูมิขา้ งล่างนีแ้ สดงให้เห็นแนวโน้มราคา LNG ในตลาด JKM ระหว่างปี 2553-2562
ราคา LNG นาเข้า เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู (2553-2562)
Japan Korea Market (JKM) Price
LNG Import Pricing in US$/MMbtu (2010 – 2019)
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Source: S&P Global, Platts JKM

ที่มา: S&P Global, Platts JKM

มีการคาดการณ์วา่ อุปสงค์และอุปทานของก๊าซธรรมชาติจะเติบโตอย่างรวดเร็วจากแรงหนุนของการซือ้ ขาย
LNG นอกจากนี ้ การผลิตก๊าซในระดับท้องถิ่นและโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญ อาทิ โครงการ Power
of Siberia ซึง่ ขนส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังจีนยังจะช่วยกระตุน้ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกอีกด้วย
เศรษฐกิจในเอเชียยังคงส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ ได้แก่
จีน ตะวันออกกลาง อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ คาดว่าจะเป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
ที่สดุ ของโลก ขณะที่ผผู้ ลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กาตาร์ โมซัมบิก อิรกั และ
ออสเตรเลีย แผนภูมิขา้ งล่างนีแ้ สดงการเติบโตของอุปสงค์และอุปทานก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้
สถานการณ์บนฐานของนโยบายใหม่ตามการคาดการณ์ของ IEA
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การเปลี่ยนแปลงของอุปทานก๊าซธรรมชาติและกาลังการผลิตเฉลี่ยรายปี ในภูมิภาคที่อยูภ่ ายใต้
สถานการณ์บนฐานของนโยบายใหม่ ปี 2561-2583

Source: IEA WEO 2019

ที่มา: รายงานสถานการณ์พลังงานโลกของ IEA 2019

2. ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาในปี 2562 ยังคงผันผวน โดยราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิง Henry Hub สูงขึน้
แตะระดับสูงสุดที่ 4.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 และดิ่งลงแตะระดับต่าสุดที่ 1.75
เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทยี ู ในช่วงปลายปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็ นผลมาจากอุปทานที่เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญจากแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ในสหรัฐฯ ประกอบกับอุณหภูมิที่สงู ขึน้ กว่าปกติในฤดูหนาว ทาให้ความ
ต้องการใช้พลังงานเพื่อทาความร้อนโดยรวมลดลงกว่าประมาณการ แผนภูมิขา้ งล่างแสดงการเปลีย่ นแปลง
ของราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ในปี ที่ผา่ นมา
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ราคาก๊าซธรรมชาติตลาดจร Henry Hub ปี 2562 (เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทีย)ู
Henry Hub Natural Gas Spot Price, 2019
(US$ per MMBtu)
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Source: United States Energy Information Agency (EIA), www.eia.gov

ที่มา: สานักข้อมูลพลังงานสหรัฐอเมริกา (EIA), www.eia.gov
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มตามการบริโภคที่แปรตามฤดูกาล โดยช่วงที่มปี ริมาณการ
ใช้สงู ที่สดุ คือในฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม) ซึง่ มีความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทาความร้อนภายในอาคาร
ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รองลงมาคือช่วงฤดูรอ้ น (มิถนุ ายน - สิงหาคม) ตามปริมาณการใช้
เครือ่ งปรับอากาศเพื่อทาความเย็นทีเ่ พิ่มขึน้ ส่งผลให้มีการใช้ก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าสูงขึน้ ตามไปด้วย
ในปี 2562 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในฤดูกาลดังกล่าวคาดว่าจะเติบโตขึน้ อย่างมากจากปี ก่อนหน้า
BTU Analytics ประมาณการว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติช่วงฤดูรอ้ นในสหรัฐฯ จะเพิม่ ขึน้ ราว 3.5
พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (Bcfd) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ฤดูหนาวจะเพิ่มขึน้ ราว 2.2 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูหนาวปี 2561 เมื่ออ้างอิงความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในฤดูรอ้ น (ปี 2561-2562) พบว่าปั จจัยหลักที่ทาให้อปุ สงค์เพิ่มสูงขึน้ มาจากการ
ปริมาณการส่งออก LNG เพิ่มขึน้ 2.4 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน การใช้ก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้า 1.2 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน และการส่งออกไปยังเม็กซิโก 0.5 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน
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การเติบโตของอุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ปี 2561 เทียบกับปี 2562
U.S Natural Gas Summer Demand Growth, (2018 versus 2019)
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ที่มา: รายงานของ BTU Analytics, สถานการณ์ตลาด Henry Hub, ธันวาคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในภาพรวมของตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเกิดจากการที่อปุ ทานและอุปสงค์เติบโต
ในสภาวะซึง่ อุปทานใหม่เพิ่มสูงกว่าอุปสงค์เกิดใหม่ จึงกดให้ราคาก๊าซภายในประเทศลดต่าลง ราคาก๊าซที่ดงิ่
ลงในช่วงปลายปี 2562 ยังเกิดจากอุณหภูมิที่สงู ขึน้ ซึง่ เป็ นเขตอาศัยของประชากรกลุม่ หลักในสหรัฐฯ เช่น แถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ความต้องการพลังงานในการทาความร้อนจึงลดลง เกิดภาวะอุปทานล้น
ตลาดในระยะสัน้
แผนภูมิดา้ นล่างแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศเป็ นปัจจัยหลักทีม่ ีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคา Henry Hub ใน
ระยะสัน้ ช่วงฤดูหนาว (สีนา้ เงินคืออุณหภูมิที่หนาวเย็นกว่าปกติทาให้ประมาณการความต้องการใช้ก๊าซในการ
ทาความร้อนสูงขึน้
สีสม้ /แดงคืออุณหภูมิที่รอ้ นกว่าปกติทาให้ประมาณการความต้องการใช้ก๊าซในการทา
ความร้อนต่าลง)
แนวโน้มสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาเทียบกับสภาพอากาศปกติ 10 มกราคม 2563
U.S. Weather Outlook as Compared to Normal Averages, January 10, 2020
1-5 day, 6-10 day, 11-15 day forecasts

Source: National Oceanic and Atmosphere Administration’s NOAA National Weather Service
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4. การตลาดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
4.1 การตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
ภาพรวมของธุรกิจด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ซึ่งเป็ นผลมา
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2562 ทางภาครัฐ
อนุมตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 (PDP2018) ซึ่งมีการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิม 6,000 เมกะวัตต์ เป็ น 10,000 เมกะวัตต์ รวมถึงส่งเสริม
ให้ประชาชนภาคครัวเรือนหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึน้ จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.)ให้มีโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี ละ 100 เมกะวัตต์ โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนขนาดเล็กเป็ น
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าผ่านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคาเพื่อใช้เอง ก่อนนาส่วนที่เหลือใช้สง่
ขายให้แก่การไฟฟ้า ในอัตราราคารับซือ้ ไฟฟ้าที่ 1.68 บาทต่อหน่วย เริม่ ในปี 2562 และต่อเนื่องไปเป็ นระยะเวลา
10 ปี ส่งผลให้ในปี 2562 ประชาชนทัง้ ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมีการตื่นตัวและสนใจการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึน้
4.2 การตลาดด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตโี้ ซลูชัน
แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี ้ เป็ นอีกหนึง่ นโยบายที่ภาครัฐให้ความสาคัญ โดยถือเป็ นวาระที่
ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลือ่ นประเทศ
ไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัย
และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีสว่ นร่วมของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนในการพัฒนาเมือง จากการนาร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด ในปี 2561 สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในปี 2562 -2563 เพิม่ เป็ น 30 เมือง ใน 24
จังหวัด โดยส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้วยการใช้
เทคโนโลยีตา่ งๆ เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านพลังงานซึง่ ถือเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยสูเ่ มืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ระบบ
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) เพื่อให้การใช้
พลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 การตลาดด้านยานพาหนะไฟฟ้ า (Electric Vehicle)
ปั ญหาเรือ่ งมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจาวันเป็ นปัญหาใหญ่ที่คนในเมืองต้องเผชิญ โดยในปี
2562 ทัง้ ภาครัฐและประชาชนในประเทศไทยเริม่ ตระหนักถึงปั ญหามลภาวะมากขึน้ ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็ น
พลังงานทางเลือกอย่างหนึง่ ที่ประชาชนเริม่ ให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การ
สนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านการผลักดันความต้องการของตลาดในประเทศไทย การผลักดันนโยบายและแผน
ขับเคลือ่ นด้านพลังงานที่จงู ใจผูผ้ ลิตและผูส้ นใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึน้ อาทิ การยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
การยกเว้นอากรการนาเข้าชิน้ ส่วนและอุปกรณ์
และมาตรการในการลดภาษี สรรพสามิตสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
รวมถึงการขยายตัวของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทีเ่ พิ่มมากขึน้ ทัง้ จากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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นอกจากนีย้ งั มีการนารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ เช่น ระบบเช่าระยะสัน้ หรือ Car
sharing ซึง่ จะช่วยลดปริมาณรถยนต์สว่ นตัว ลดการใช้พลังงาน และช่วยแก้ปัญหาเรือ่ งมลภาวะและระบบการ
เดินทางในเมืองได้ดียงิ่ ขึน้
นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินงานทางการตลาดที่ชดั เจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี ้
1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย
2. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ด้วยการเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ทัง้ การ
ให้บริการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและการนาเสนอ Solution ด้าน
พลังงานที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพืน้ ที่
อย่างเหมาะสม และนาไปสูก่ ารก้าวเป็ นส่วนหนึง่ ของสมาร์ทซิตอี ้ ย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบ
ต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าหลังการขายอย่างดีที่สดุ ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทฯ เป็ นทางเลือกทีด่ ีที่สดุ
ของลูกค้าอยูเ่ สมอ
3. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความเคารพต่อลูกค้า คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจและผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย
4. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และมีความเป็ นมืออาชีพ
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขันในธุรกิจถ่านหิน
การแข่งขันธุรกิจถ่านหินในปี 2562 ค่อนข้างรุนแรงเพราะตลาดถ่านหินอยูใ่ นภาวะอุปทานล้นตลาด ในขณะ
ที่ความต้องการถ่านหินนาเข้าในยุโรปลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวและการแข่งขันจากก๊าซธรรมชาติ แต่
ความต้องการถ่านหินในเอเชียเพิม่ ขึน้ มากกว่าการลดลงของตลาดยุโรป ทาให้ผผู้ ลิตต่างๆ หันมามุง่ เน้นตลาด
เอเชียมากขึน้
ภาพรวมความต้องการถ่านหินนาเข้าชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนของโลกในปี 2562 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า
ประมาณ 10 ล้านตันหรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.9 โดยมีปริมาณการนาเข้ารวมประมาณ 1,038 ล้านตัน ประเทศในทวีป
เอเชียมีสดั ส่วนการนาเข้าร้อยละ 83 ของปริมาณการค้าถ่านหินทางทะเลของทัง้ โลก คิดเป็ นการนาเข้าประมาณ
865 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 4.4
จีนยังคงเป็ นผูน้ าเข้าถ่านหินชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก โดยมีการนาเข้าในปี ที่ผา่ นมา
ประมาณ 219 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 5.7 ทั้ ๆ ที่รฐั บาลจีนจากัดการนาเข้าถ่านหิน การ
ผลิตถ่านหินในประเทศของจีนยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องในปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่ความต้องการถ่านหินเพิ่มขึน้ ไม่มาก
นักเนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้าและสภาพอากาศ
ทาให้ตลาดถ่านหินในจีนเข้าสูภ่ าวะอุปทานล้น
ตลาดและกดดันให้ราคาถ่านหินในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินนาเข้าส่งมอบถึง
ผูใ้ ช้งานบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของจีนยังคงถูกกว่าถ่านหินที่ผลิตในประเทศ ทาให้การนาเข้าถ่านหินยังอยู่
ในระดับสูงจนรัฐบาลต้องควบคุมการนาเข้า
การจากัดการนาเข้าของจีนในปี ที่ผา่ นมาส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าถ่านหินในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี
2562 ลดลงมาก แต่มีผลกระทบต่อราคาถ่านหินในตลาดโลกไม่รุนแรงเหมือนปี ก่อนหน้าเพราะผูผ้ ลิตถ่านหินได้
คาดการณ์และเตรียมตัวล่วงหน้าไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการนาเข้าถ่านหินโดยรวมของจีนในปี ที่ผา่ นมา
ยังคงสูงกว่าปี ก่อนหน้า
อินเดียมีการนาเข้าถ่านหินมากเป็ นอันดับสองของโลกโดยในปี 2562 มีการนาเข้าประมาณ 169 ล้านตัน
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 5.5 ถ่านหินที่นาเข้าส่วนใหญ่เป็ นถ่านคุณภาพต่าจากอินโดนีเซีย
เนื่องจากเป็ นถ่านหินทีม่ ีราคาถูก โดยในปี ที่ผา่ นมามีสดั ส่วนการนาเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียร้อยละ 62
รองลงมาเป็ นการนาเข้าจากแอฟริกาใต้มีสดั ส่วนร้อยละ 24 ที่เหลือเป็ นการนาเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา
ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็ นต้น โดยในปี ที่ผา่ นมา
การนาเข้าถ่านหินจากอเมริกาลดลงจากปี ก่อน
หน้าค่อนข้างมากเนื่องจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดต่าลงทาให้ถา่ นหินจากอเมริกาไม่
สามารถแข่งขันได้
การนาเข้าถ่านหินของกลุม่ ประเทศใน
เอเชียเหนือในปี 2562 ประมาณ 302 ล้านตัน
ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 3.8 เกาหลีใต้มกี าร
นาเข้าถ่านหินลดลงมากที่สดุ ในกลุม่ นีจ้ ากการที่
รัฐบาลจากัดการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อ
ลดปั ญหาฝุ่ นในช่วงฤดูหนาว ไต้หวันก็ประสบปั ญหามลพิษทางอากาศเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ และรัฐบาลได้จากัด
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การเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่นเดียวกัน แต่การนาเข้าถ่านหินลดลงน้อยกว่าเกาหลีใต้เนื่องจากมีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าต่ากว่า
การนาเข้าถ่านหินลดลงของกลุม่ ประเทศในเอเชียเหนือส่งผลให้ตลาดถ่านหินคุณภาพสูงอยูใ่ นภาวะล้น
ตลาด ทาให้มกี ารแข่งขันมากขึน้ ญี่ปนซื
ุ่ อ้ ถ่านหินจากรัสเซียและแคนาดามากขึน้ และลดการพึง่ พาถ่า นหินจาก
ออสเตรเลียและอินโดนีเซียลง เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง ในขณะที่เกาหลีใต้และไต้หวันหันมาซือ้ ถ่านหิน
คุณภาพสูงมากขึน้ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ปริมาณการใช้ลดลง ในขณะเดียวกัน
ผูผ้ ลิตถ่านหินจากรัสเซีย อเมริกา แอฟริกาใต้และโคลอมเบีย พยายามขายถ่านหินเข้ามาในตลาดนีม้ ากขึน้ เพื่อ
ชดเชยการลดลงของตลาดยุโรป ทาให้การแข่งขันในตลาดนีค้ อ่ นข้างรุนแรง
การนาเข้าถ่านหินของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2562 มีการ
เติบโตสูงมาก
ปริมาณการนาเข้า
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าประมาณ 25
ล้านตัน หรือเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ
23.5 จากการนาเข้าของเวียดนามที่
เพิ่มขึน้ เกือบเท่าตัว อินโดนีเซียเป็ น
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายถ่านหินหลักของ
ภูมิภาคนีเ้ นื่องจากอยูใ่ กล้ประเทศ
ผูใ้ ช้ แต่การแข่งขันกันเองระหว่าง
ผูผ้ ลิตถ่านหินในอินโดนีเซียมีความรุนแรงเนื่องจากอุปทานล้นตลาด และในปี ที่ผา่ นมาได้มีผผู้ ลิตและจาหน่าย
ถ่านหินจากรัสเซีย และออสเตรเลียเข้ามาในตลาดนีม้ ากขึน้ ทาให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึน้ การนาเข้าถ่าน
หินของยุโรปในปี 2562 ลดลงจากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 19.7 โดยเฉพาะการนาเข้าของสเปน สหราช
อาณาจักร อิตาลีและฝรั่งเศสลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาก๊าซลดลง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึน้ ความต้องการถ่านหินที่ลดลงมากทาให้ตลาดยุโรปมีอปุ ทานล้นตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงและ
ราคาถ่านหินลดลงมาก ส่งผลให้ผผู้ ลิตและจาหน่ายถ่านหินหลักให้กบั ผูใ้ ช้ในยุโรปต้องหาทางจาหน่ายถ่านหินไป
ตลาดอื่นโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีการเติบโตสูง
ด้านการส่งออกถ่านหินชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนในปี 2562 มีปริมาณรวมประมาณ 1,041 ล้านตัน เพิ่มขึน้
จากปี ก่อนหน้าประมาณร้อยละ 2.1 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มการส่งออกของอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็ นประเทศส่งออกถ่านหินชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ที่สดุ ของโลก
ในปี ที่ผา่ นมามี
ปริมาณการส่งออกประมาณ 458 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี กอ่ นหน้าร้อยละ 8.4 เนื่องจากมีการเพิม่ กาลังการผลิต
จากเหมืองใหม่เป็ นจานวนมาก โดยถ่านหินที่เพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพต่าเพราะมีปริมาณสารองมาก
ถ่านหินที่ผลิตในอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีตน้ ทุนต่าประกอบกับอยูใ่ กล้กบั ตลาดที่มกี ารเติบโตสูง
ทาให้ผผู้ ลิตใน
อินโดนีเซียส่วนใหญ่มคี วามได้เปรียบเรือ่ งต้นทุนเหนือผูผ้ ลิตจากประเทศอื่นๆ

หน้า 80

ประเทศออสเตรเลียเป็ นผูส้ ง่ ออกถ่านหินชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนอันดับสองของโลก รองจากอินโดนีเซียมี
ปริมาณการส่งออกในปี 2562 ประมาณ 210 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าประมาณ ร้อยละ 1.1 ในปี ที่ผา่ นมา
ผูผ้ ลิตถ่านหินของออสเตรเลียประสบปั ญหาการส่งออกถ่านหินไปจีนเนื่องจากศุลกากรจีนใช้เวลาดาเนินพิธีการ
ศุลกากรในการนาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียนานกว่าถ่านหินจากแหล่งอื่นมาก
ทาให้ถา่ นหินออสเตรเลียมี
ต้นทุนเพิ่มขึน้ และทาให้ความสามารถในการแข่งขันของออสเตรเลียในตลาดจีนลดลง ผูผ้ ลิตออสเตรเลียจึงได้
พยายามส่งถ่านหินไปขายที่อื่นมากขึน้ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
รัสเซียส่งออกถ่านหินชนิด
เชือ้ เพลิงให้ความร้อนไปยังประเทศ
นอกกลุม่ สมาชิกอดีตสหภาพโซ
เวียต (Non-CIS Country) ในปี
2562 ประมาณ 163 ล้านตัน
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 2.7
รัสเซียพยายามส่งออกถ่านหินมา
เอเชียเพิ่มขึน้ เนื่องจากตลาดยุโรป
หดตัวลง โดยในปี ที่ผา่ นมารัสเซีย
ได้ขยายท่าเรือขนถ่ายถ่านหินแล้ว
เสร็จทาให้สามารถส่งถ่านหินมาเอเชียได้มากขึน้ โดยสามารถจาหน่ายไปยังตลาดเวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์และไทย
ได้มากขึน้ ในขณะเดียวกันการทีร่ สั เซียปรับปรุงท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบริเวณทะเลดาแล้วเสร็จ โดยให้สามารถรับ
เรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่ขนึ ้ ได้ ทาให้ตน้ ทุนค่าระวางเรือลดลงและทาให้ถ่านหินรัสเซียมีความสามารถในการ
แข่งขันเพิม่ ขึน้ ในตลาดตุรกี เมดิเตอเรเนียน อินเดียและปากีสถาน
อเมริกาส่งออกถ่านหินชนิดเชือ้ เพลิงให้ความร้อนในปี 2562 ประมาณ 33 ล้านตัน (ไม่รวมการส่งออกไป
ประเทศแคนาดา) ลดลงจากปี กอ่ นหน้าร้อยละ 31.3 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องในปี
ที่ผา่ นมา ทาให้ถา่ นหินจากอเมริกาไม่สามารถแข่งขันได้โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย
โคลอมเบียส่งออกถ่านหินในปี 2562 ประมาณ 73 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 8.8 เนื่องจากการใช้
ถ่านหินในตลาดยุโรปซึง่ เป็ นตลาดหลักของโคลอมเบียหดตัวลงมาก
ผูผ้ ลิตถ่านหินในโคลอมเบียพยายามส่ง
ถ่านหินมาขายในเอเชียมากขึน้ แต่เนื่องจากโคลอมเบียอยูไ่ กลจากผูใ้ ช้ในเอเชียมากประกอบกับราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดลง ทาให้ถา่ นหินจากโคลอมเบียไม่สามารถแข่งขันในตลาดเอเชียได้ ผูผ้ ลิตถ่านหินโคลอมเบียจึงต้อง
ลดการผลิตลง
แอฟริกาใต้สง่ ออกถ่านหินในปี 2562 ประมาณ 77 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 3.5 เนื่องจากความ
ต้องการถ่านหินภายในประเทศเพิ่มขึน้
และการไฟฟ้าแอฟริกาเพิ่มราคารับซือ้ ถ่านหินทาให้ผผู้ ลิตหันจาหน่าย
ถ่านหินในตลาดในประเทศมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามผูส้ ง่ ออกถ่านหินหลักมีภาระผูกพันที่จะต้องขนถ่ายถ่านหินให้
ได้ในปริมาณขัน้ ต่าทีต่ กลงไว้กบั ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินเพื่อไม่ให้ถกู ปรับ ทาให้การส่งออกถ่านหินลดลงไม่มากนัก
ทัง้ ๆ ที่มีปริมาณฝนตกหนักในช่วงปลายปี ถ่านหินที่สง่ ออกจากแอฟริกาใต้มคี ณ
ุ ภาพต่าลง เนื่องจากปริมาณ
ถ่านหินคุณภาพสูงมีจากัด ทาให้อปุ ทานถ่านหินคุณภาพสูงตึงตัวและราคาถ่านหินคุณภาพสูงอยูใ่ นระดับสูง
ในช่วงปลายปี
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ราคาถ่านหินในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี จากภาวะอุปทานล้นตลาด และความ
ต้องการถ่านหินคุณภาพสูงหดตัวลง ราคาถ่านหินที่ทา่ เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) เฉลีย่ ทัง้ ปี อยูท่ ี่ 77 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 28 ในปี ที่ผา่ นมาผูซ้ ือ้ ถ่านหินในญี่ปนได้
ุ่ ตกลงราคากับผูผ้ ลิตรายใหญ่
จากออสเตรเลียที่ 94.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึง่ ใช้เป็ นราคาอ้างอิง (Australia-Japan Reference Price) สาหรับ
การส่งมอบถ่านหินในปี 2562 (เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2563) ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 14 แต่อย่างไรก็ตาม
ราคาถ่านหินในตลาดจรมีราคาต่ากว่าราคาอ้างอิงมาก ทาให้ผซู้ อื ้ ส่วนใหญ่หนั มาอิงกับราคาในตลาดจรมากกว่า
ราคาอ้างอิง
ในขณะที่ราคาถ่านหินคุณภาพสูงปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในปี ที่ผา่ นมา แต่ราคาถ่านหินคุณภาพต่าซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินที่ผลิตในอินโดนีเซียกลับปรับตัวลดลงน้อยกว่า โดยราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ของถ่านหินอินโดนีเซีย
ชนิดที่มีคา่ ความร้อน 4,200 kcal/kg GAR ปรับลดลงจากปี ก่อนหน้าเพียงร้อยละ 14 และความเคลือ่ นไหวราคา
ตลอดทัง้ ปี ที่ผา่ นมาค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับราคาถ่านหินคุณภาพสูง เนื่องจากความต้องการจากจีน
อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตค่อนข้างมาก
แนวโน้มความต้องการถ่านหินนาเข้าในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตเพียงเล็กน้อย ความต้องการถ่านหินใน
เอเชียคาดว่าจะเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียที่
อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง ชดเชยความต้องการถ่านหินในยุโรปที่ลดลงเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่คาดว่า
จะอยูใ่ นระดับต่าและราคาคาร์บอนที่นา่ จะปรับตัวสูงขึน้ ตามนโยบายการยกเลิกการใช้ถ่านหินของยุโรป
ภาวการณ์แข่งขันในปี 2563 คาดว่าจะมีความรุนแรงต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดยังอยูใ่ นภาวะอุปทานล้นตลาด
ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน จะทาให้ตลาดยังมี
ความผันผวนสูงอยู่
ความต้องการถ่านหินคุณภาพสูงคาดว่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากเกาหลีใต้และไต้หวันจะ
ยังคงจากัดการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศต่อไป
ในขณะที่ความต้องการ
ถ่านหินในญี่ปนคาดว่
ุ่
าจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ จะไปชดเชยกับความต้องการ
ถ่านหินที่ลดลงของยุโรป ในด้านการผลิตถ่านหินคุณภาพสูงคาดว่าจะสามารถผลิตได้มากกว่าความต้องการ แต่
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ผูผ้ ลิตในอเมริกาและโคลอมเบียจะไม่สามารถเพิม่ การผลิตได้ หรืออาจจะต้องลดการผลิตลงเพราะความต้องการ
ถ่านหินในตลาดยุโรป ซึง่ เป็ นตลาดหลักลดลงและแหล่งถ่านหินอยูไ่ กลจากประเทศผูใ้ ช้ในเอเชียทาให้แข่งขันใน
ตลาดเอเชียได้ยาก
ความต้องการถ่านหินคุณภาพต่าคาดว่าจะเติบโตขึน้ จากการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และในอินโดนีเซียเอง แต่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจน่าจะจากัดการเติบโตของถ่านหิน
นาเข้าของอินเดีย ในขณะที่มาตรการจากัดการนาเข้าของจีนน่าจะชะลอการนาเข้าถ่านหินของจีนลง ในด้านการ
ผลิตถึงแม้กาลังการผลิตจะเพียงพอต่อความต้องการ แต่มคี วามเสีย่ งที่รฐั บาลอินโดนีเซียจะจากัดการผลิตเพื่อ
เก็บถ่านหินไว้ใช้ในประเทศ ซึง่ มีโอกาสทาให้อปุ ทานถ่านหินคุณภาพต่าอยูใ่ นภาวะตึงตัวได้
ในระยะยาวการการลงทุนในเหมืองถ่านหินใหม่ยงั มีขอ้ จากัดมากเนื่องจากหาแหล่งเงินกูไ้ ด้ยากขึน้ เพราะ
สถาบันการเงินหลายแห่งงดการปล่อยกูใ้ ห้กบั ธุรกิจถ่านหิน ในขณะที่การพัฒนาแหล่งถ่านหินใหม่ๆ มีความ
เข้มงวดเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากขึน้ และมีการต่อต้านจากสาธารณชนมากขึน้
ดังนัน้ ถ้าปริมาณสารองของแหล่ง
ถ่านหินที่กาลังผลิตอยูท่ ยอยหมดลงและไม่สามารถเพิม่ การผลิตจากแหล่งใหม่มาชดเชยได้ทนั จะทาให้เกิดภาวะ
อุปทานตึงตัวขึน้ ได้ในอนาคต
1.2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจถ่านหินประเทศออสเตรเลีย
ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
 อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) สาหรับการใช้ในประเทศ
ออสเตรเลียคือใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้างอิงตามราคา
ตลาดโลก โดยจะเป็ นราคาที่สะท้อนคุณภาพค่าพลังงานและคุณสมบัติของถ่านหิน อุปสงค์และอุปทานใน
โลกอันเป็ นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นผูส้ ง่ ออกถ่านหิน
รายใหญ่จึงมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึง่ เป็ นราคา Spot Market จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนราคาซือ้ ขายถ่านหินภายในประเทศจะใช้การเจรจาระหว่าง
บริษัทถ่านหินและลูกค้า โดยอาจใช้ราคาที่อา้ งอิงกับราคาส่งออก (Export Parity) อย่างไรก็ตามหากว่า
บริษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขายถ่านหินให้ลกู ค้าเป็ นระยะยาว ราคาทีแ่ ต่ละบริษัทได้รบั จริง อาจต่างไปจากราคา
ของตลาดโลก
 อุปทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ท่วั ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ New
South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดา (Black Coal) ซึง่ ประกอบด้วยถ่านหินซับบิทมู ินสั ถ่านหินบิทมู ินสั และ
ถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่ นช่วงพัฒนามากกว่า 35
เหมืองประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ถ่านหินจากประเทศ
ออสเตรเลียก็ถือได้วา่ เป็ นถ่านหินคุณภาพดีให้คา่ ความร้อนสูง และมีซลั เฟอร์ต่า
 การเข้าถึงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพืน้ ฐานที่ดเี ป็ นปั จจัยสาคัญในการเป็ นผูน้ าการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลีย
โดย
โครงสร้างพืน้ ฐานสาหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้วยท่าเรือ ถนน สายพานลาเลียง และทางรถไฟ ทัง้ นีเ้ หมือง
ถ่านหินที่ผลิตมานานและตัง้ อยูใ่ กล้ชายฝั่งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้อมให้บริการ
แต่เหมือง
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ถ่านหินที่คน้ พบใหม่อาจจะอยูใ่ นแหล่งที่หา่ งไกลจากท่าเรือ
และจะต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานสาหรับ
เคลือ่ นย้ายถ่านหินมายังท่าเรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาขีดจากัดในการส่งออก ซึง่ รัฐบาลได้
พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างท่าเรือเพิม่ เติม และให้บริษัทต่างๆ ร่วมถือหุน้
หนึง่ ในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพร้อมของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะส่งถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลาเลียงทางบก ซึง่ ทาให้
มีคา่ ขนส่งต่า
 สินค้าทดแทน
จากการที่โรงไฟฟ้าเป็ นผูบ้ ริโภครายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่านหินที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อน (Thermal
Coal) ในปัจจุบนั การค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชัน้ หินดินดาน
(Shale gas) ซึง่ ทาให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกลง กอปรกับประเทศสหรัฐอเมริกามี
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลุมอยูแ่ ล้ว ทาให้ผผู้ ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่มกาลังการผลิตในโรงที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ และลดการใช้ถ่านหิน ตลาดจะเป็ นเช่นนีต้ อ่ ไปได้ก็ตอ่ เมื่อก๊าซธรรมชาติที่พบมีปริมาณมากพอ
และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทพี่ ร้อมแล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่ นระดับต่า ดังนัน้ สภาวะตลาดเช่นนีจ้ ึง
เป็ นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก นอกจากนีก้ ารติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ (Solar rooftop)
เพิ่มขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าจาก National Electricity Market (NEM)
ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสัดส่วนที่เล็กมากและไม่มีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับความต้องการไฟฟ้าทัง้ หมด
2.2 ตลาดถ่านหินส่งออกของประเทศออสเตรเลีย
 สาหรับลูกค้าต่างประเทศ Centennial ใช้การขนส่งถ่านหินผ่านท่าเรือ Kembla และท่าเรือนิวคาสเซิล
ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรือที่ Newcastle เป็ นปั ญหาที่ผผู้ ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในเดือนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และท่าเรือ
สองท่า คือ ท่าเรือ Waratah Coal Services และท่าเรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG)
เห็นพ้องกับโครงร่างข้อตกลงกาลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ทีม่ ีไว้สาหรับดูแลการ
ขยายท่าเรือซึง่ มีความจาเป็ นมากขึน้ เพื่อให้ทนั การเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์
 ท่าเรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ทาการขยายกาลังการขนส่งออกจากเดิม 133 ล้านตันต่อปี
เพิ่มขึน้ เป็ น 145 ล้านตันต่อปี
 ปั จจุบนั ท่าเรือ NCIG มีการขยายกาลังการขนส่งของท่าเรือ 66 ล้านตันต่อปี ซึง่ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จตัง้ แต่
เดือนมิถนุ ายน 2556
 ท่าเรือ Kembla ถูกก่อสร้างขึน้ เพื่อรองรับการส่งออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใต้และภาคตะวันตก
ของรัฐ New South Wales ปั จจุบนั สามารถรองรับปริมาณถ่านหินสาหรับการส่งออกประมาณ 15 ล้านตัน
ต่อปี
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1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกิจถ่านหินในประเทศไทย
ถ่านหินที่ใช้ในภาคเอกชนของไทยส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ การใช้ถ่านหินที่ผลิตใน
ประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณเพียง 0.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14.0 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 1.5 ของถ่านหินที่ใช้ในภาคเอกชนทัง้ หมด
เนื่องจากมีแหล่งถ่านหินจากัด ปริมาณการใช้ถ่านหินนาเข้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 19.3
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
การแข่งขันในตลาดถ่านหินในไทยมีความรุนแรงเนื่องจากมีผปู้ ระกอบการเป็ นจานวนมาก และตลาดส่วน
ใหญ่เป็ นถ่านหินนาเข้าทาให้มีผปู้ ระกอบการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันได้งา่ ย
โดยเฉพาะในภาวะทีม่ ี
อุปทานมากเกินความต้องการ ตลาดที่มีการแข่งขันสูงจะเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าราย
เล็ก (Small Power Producer: SPP) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพราะเป็ นกลุม่ ทีม่ ีการทาสัญญาซือ้ ถ่านหินระยะ
สัน้ หรือซือ้ ในตลาดจร ในขณะทีก่ ลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระจะมีสญ
ั ญาซือ้ ถ่านหินระยะยาวกับผูผ้ ลิตในต่างประเทศ
จึงไม่ได้ออกมาซือ้ ถ่านหินในตลาดจรมากนัก
ภาวะการแข่งขันในปี 2563 คาดว่าจะรุนแรงเช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมา เพราะความต้องการใช้ถ่านหินน่าจะ
อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึง่ คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องในปี
2563
รวมทัง้ มีความผันผวนจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน ในขณะที่การผลิตถ่านหินของโลกน่าจะทรงตัว
อยูใ่ นระดับสูง ผูป้ ระกอบการค้าถ่านหินจึงมีทางเลือกในการจัดหาถ่านหินค่อนข้างมาก

2. การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ า
2.1 การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไทย
บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP) ซึง่ ดาเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็ นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอตั ราการจ่ายกาลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 98.4 ในปี
2562 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครือ่ งของโรงไฟฟ้า ทัง้ นี ้
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็ นจานวนร้อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซือ้ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้ า
บริษัทฯ ได้ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพโรงไฟฟ้าและบารุ งรักษาอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนงาน
เพื่อให้มีค่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: AF) และมีจานวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กาหนด
ไว้ในสัญญา(Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญาซือ้ ขายไฟ (Power Purchase Agreement:
PPA) โดยในปี 2562โรงไฟฟ้า บีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor:
EAF) ร้อยละ 90.5
หน้า 85

2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ โดย
มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561 – 2580 (Power Development
Plan: PDP 2018) ที่ได้รบั มติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2562 โดยมีอตั ราส่วนที่เพิ่มขึน้ ของกลุ่มผูผ้ ลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power Supply:
IPS) รวมถึงนโยบายประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้ม
ลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีใ้ นปั จจุบนั การพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทงั้ จากพลังงานหลักและ
พลังงานหมุนเวียนจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ ในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ
จึงได้จดั เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตามนโยบายของ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐ จะเปิ ดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนอง
ของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า แบบผลิตใช้เอง
(Independent Power Supply: IPS) จากพลังงานทดแทน
3.) การบริหารความสัมพันธ์กับผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ฯ ให้ก ารสนับ สนุน กิ จ กรรมและการท าความเข้า ใจกับ ชุม ชนในพื น้ ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ง ผลให้มี
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนอยูใ่ นระดับที่ดี
คู่แข่งขันที่สาคัญ
o สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้
ว่าไม่มกี ารแข่งขันโดยตรงกับผูป้ ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
o ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮ
ลดิง้ จากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ

2.2 การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ถือหุน้ ในบริษัท Hongsa Power Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึง่ ดาเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าหงสาซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตงั้ อยูใ่ น สปป.ลาว มีกาลังผลิตไฟฟ้าทัง้ สิน้
1,878 เมกะวัตต์ และเป็ นกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ 751 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าหงสาจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทการรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิต
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ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) และจาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กบั สปป.ลาว ทัง้ นี ้
โรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าเป็ นจานวน ร้อยละ 29 ของไฟฟ้าทัง้ หมดที่ สปป.ลาว ส่งให้ไทย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ หมด 3 หน่วยการผลิต ตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีอตั รา
การจ่ายกาลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครือ่ ง และมี
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่อยูใ่ นระดับต่า ซึง่ มีความสาคัญต่อระบบไฟฟ้าของทัง้ 2 ประเทศ
2) การบริหารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้องถิน่ และชุมชน
บ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยมุง่ เน้นด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
พืน้ ที่ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในชุมชนเหล่านัน้ ซึง่ มาตรการดังกล่าว
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริม่ แผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยูอ่ าศัยใหม่
ทดแทนให้ในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อทางานใน
โรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซือ้ อุปกรณ์
3) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
ในปี 2562 บริษัทฯ ผลักดันให้โรงไฟฟ้าหงสาดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความพร้อม
ของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ทัง้ ในส่วนของการปรับปรุงเครือ่ งจักรและกระบวนการ
ลาเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า
โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า
(Equivalent
Availability Factor: EAF) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 80.8 นอกจากนีย้ งั มีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ซอ่ ม
บารุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซ่อมบารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าหงสา
สามารถเดินเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
คู่แข่งขันที่สาคัญ
สาหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ ไม่มกี ารแข่งขันโดยตรงกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจ
2.3 การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ ีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จึงได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้
สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ได้แก่ ได้รบั การประกันการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รบั สิทธิพิเศษในการเป็ น
ผูผ้ ลิตและส่งไอนา้ และความร้อนในเขตพืน้ ที่ที่ได้รบั อนุญาตแต่เพียงผูเ้ ดียว และได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ท้องถิ่น

หน้า 87

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
ในปี 2562 รัฐบาลจี นมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอนา้ มาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึง
นโยบายที่เกี่ ยวข้อง ทัง้ นี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ จึง ทาการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซือ้ ขายที่
กาหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ได้
ตกลงราคาขายไอนา้ ให้กับลูกค้าหลักที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทัง้ นี ้ เมื่อราคาต้นทุนถ่านหิน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อกิโลแคลอรี่ (รวมภาษี และค่าขนส่ง) ราคาไอนา้ จะปรับ
เพิ่มขึน้ หรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็ นการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของต้นทุนค่าเชือ้ เพลิงที่สงู ขึน้
ได้ บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทากาไรจากการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการ
ควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซือ้ ถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสารองไว้ใช้
ในช่วงเวลาที่ถ่านหินราคาเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังมีแผนขยายกาลังผลิตไฟฟ้าและไอนา้
ในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอนา้ ที่เพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นนัน้
2) การบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ โดยจากัดการใช้ถ่านหินเป็ น
เชือ้ เพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทัง้ นี ้ กระบวนการผลิตของบ้านปู เพาเวอร์ฯ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั และมีการบารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่า งสม่าเสมอ รวมถึงมี
แผนปรับปรุ งอุปกรณ์ควบคุมสิง่ แวดล้อม นอกจากนี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังติดตามผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงระบบ Ultra-Supercritical (USC)
ซึ่ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพสูง และเป็ น มิ ต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม (High Efficiency, Low Emissions:
HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ ตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดงั กล่าว สามารถกาจัดฝุ่ นละออง
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่น ๆ ก่อนจะถูก
ปล่อยออกสูส่ ภาพแวดล้อมภายนอก
3) ความพร้อมในการปรับตัวสูง
บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดาเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนัน้ ๆ เพื่อให้สามารถเปิ ดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทัง้ นี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทงั้
ไฟฟ้า ไอนา้ นา้ ร้อน และนา้ เย็นตามปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วมเจิง้ ติง้ (Zhengding) จะผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ไอนา้ และนา้ ร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่ และจะ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการเพื่อผลิตนา้ หล่อเย็น (Chilled Water) เพื่อจาหน่ายในฤดูรอ้ น เพื่อให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สงู ขึน้ และช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอนา้ ที่ลดลง
ตามฤดูกาล
4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญ กับ คุณ ภาพและบริ ก าร จึ ง จัด ให้มี ค วามพร้อ มและความมั่น คงในการผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้าและไอนา้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
การจ่ายไอนา้ และนา้ ร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าบนพืน้ ฐานของความ
ซื่อตรงและผลประโยชน์รว่ มกัน ทาให้ได้รบั ความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า
ในการบริหารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพืน้ ฐานของความเป็ นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (ไฟฟ้า และไอนา้ ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและความเสมอ
ภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็ น
บริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บา้ นปู เพาเวอร์ฯ ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก บริษัทฯ ยังคง
ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รบั เงินสนับสนุนหรืออนุมตั ิให้ขนึ ้ ราคา
ไอนา้ เมื่อราคาถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึน้
5) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึน้ เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ รวมถึงมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการขยายการลงทุนสู่
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยคานึงถึงต้นทุนของเชือ้ เพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีทาเลที่ตงั้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ทาให้มีความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเป็ นผูใ้ ห้บริการไอนา้ รายเดียว ทัง้ นี ้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ขยายฐานลูกค้าไปสูเ่ ขตอุตสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof) นอกจากนี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
คู่แข่งขันที่สาคัญ
 ผูผ้ ลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ
2.4 การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปนุ่ ซึ่งปั จจุบนั มี กาลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วน
การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 63 เมกะวัตต์ และยังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนากว่า 177
เมกะวัตต์ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ขยายการลงทุน ไปยังญี่ ปุ่น โดยเริ่มจากการลงทุน ในธุรกิ จโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพัฒนา
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทัง้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนั ธมิตรทาง
ธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในญี่ ปนุ่ นอกจากนี ้ การสนับสนุนของรัฐบาลและการ
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ส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้บา้ นปู เพาเวอร์ฯ สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุน
ทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและ
บรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว
2) การพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากรัฐบาลญี่ ปนที
ุ่ ่เกี่ยวข้อง
ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ตามแผน
3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญี่ ปุ่นที่มีการกาหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ทาให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลด
ราคารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff:
FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั รัฐบาลได้กาหนดอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าแบบเปิ ดประมูล (Auction Scheme)
เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุน
ให้มีความรัดกุม ด้วยการจัดหาอุปกรณ์สาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน รวมถึงจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รบั อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าแบบคงที่
ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเข้าซือ้ โครงการที่เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง แสวงหาโอกาสในการลงทุน ในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยต่ อ ยอดจากธุ ร กิ จ ไฟฟ้า
ที่ดาเนินการอยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจ ค้า
ปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการทาธุรกิจกับกลุม่ ลูกค้ารายย่อย
และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้า
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุม่ ลูกค้าที่ตอ้ งการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
คู่แข่งขันที่สาคัญ
 ผูผ้ ลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญี่ปนและจากต่
ุ่
างประเทศ
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2.5 การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้ าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตัง้ แต่ปี 2559 โดยได้ลงนามใน
สัญญาความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด
200 เมกะวัตต์ กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Province People’s Committee) ต่อมา
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบั การอนุมตั ิการลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC) จัดตัง้ บริษัทย่อย ณ
จังหวัดซ็อกจัง ในเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้จดั เตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจ
ในเวียดนาม จึงมีความสามารถในการพัฒนาโครงการให้เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน และแสวงหา
โอกาสการลงทุนเพิ่มเติม โดยโครงการอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และ มีการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ใน
การลงทุนในโครงการโดยละเอียด (Feasibility Study) เพิ่มเติมเพื่อขยายกาลังการผลิตตามแผน
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิน่ และชุมชน
บริ ษั ท ฯ สร้า งความสัม พัน ธ์กับ หน่ว ยงานราชการในท้อ งถิ่ น บนพื น้ ฐานของความเข้า ใจในความแตกต่า ง
ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุง่ เน้นการเป็ นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแล
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาและบริหารโครงการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงปั จจัยที่สาคัญในการตัดสินใจลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นและประเมินความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียด ด้วยการจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกร ที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิ น และที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษี เป็ นต้น เพื่อให้
สามารถประเมินความเป็ นไปได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับ
กฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนีย้ งั เป็ นการช่วยติดตามขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการและ
งานก่อสร้างโครงการให้เป็ นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เวียดนามมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม
(Gross Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า จะมีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 6-7 ซึง่ ส่งผล
ให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิ่มมากขึน้ อีกทัง้ รัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน
โดยมีแผนที่จะเพิม่ สัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าในประเทศจากเชือ้ เพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน
มากกว่าใน
ปั จจุบนั ซึง่ บ้านปู เพาเวอร์ฯ มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุน โดยจะนาจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้ เพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน
รวมทัง้ ความสามารถในการจัดซือ้
เชือ้ เพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน
คู่แข่งขันที่สาคัญ
 ผูผ้ ลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจากต่างประเทศ

หน้า 91

3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ แบ่งได้ดงั นี ้
1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถิน่
การแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตท้องถิ่นในอุตสาหกรรมต้นนา้ ซึ่งผลิตนา้ มันและก๊าซธรรมชาติในแหล่งเดียวกัน เกิด
ภาวะอุปทานล้นตลาดกดดันให้ผผู้ ลิตก๊าซต้องแข่งขันกันเอง โดยผูผ้ ลิตพยายามจาหน่ายก๊าซให้ได้มากที่สดุ ด้วย
ต้นทุนต่าที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ในพืน้ ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเพนซิ ลเวเนีย บริษัท BKV ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบ้านปูฯ มีค่แู ข่งที่เป็ นผูผ้ ลิตก๊าซรายสาคัญ 8 รายเมื่อเทียบด้านผลประกอบการ คู่แข่งเหล่านีเ้ ป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จานวนมากในเขตแอปพาเลเชีย (Appalachia) ซึ่งเน้นการประกอบ
ธุรกิจในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) หรือยูติกา้ (Utica) BKV มีความได้เปรียบในด้านต้นทุนเงิน
สดหรือ Cash Costs และกาไรจากส่วนต่าง (Margin) ของราคาขายกับต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ที่
ครอบครองกิจการขนาดใหญ่และมีปริมาณการผลิตจานวนมาก
2. การผลิตก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตก๊าซธรรมชาติ ที่เกิดจากการผลิตก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
โดยเป็ นการผลิตก๊าซธรรมชาติซงึ่ เป็ นผลพลอยได้จากแหล่งที่มงุ่ เน้นการผลิตนา้ มันเป็ นเป้าหมายหลัก เนื่องจาก
การผลิตก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เป้าหมายการลงทุนของพืน้ ที่เหล่านี ้ ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงอาจติดลบ
ส่ง ผลให้ก าลัง การผลิต ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากแหล่ง เหล่า นี ม้ ี ป ริม าณต่ า ที่ สุด โดยแหล่ง ผลิต ก๊ า ซธรรมชาติ ใ น
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่ใหญ่ที่สดุ ในสหรัฐอเมริกาคือแหล่งเพอร์เมียน (Permian) ในปี 2562 โครงการท่อส่ง
ก๊ า ซส าคั ญ Gulf Coast Express Pipeline Project ได้เ ปิ ดด าเนิ น การส่ ง ก าลัง การผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ข อง
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจานวน 2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (Bcfd) ไปยังตลาดในเขตพืน้ ที่ชายฝั่ง นักวิเคราะห์
หลายคนคาดการณ์ว่า ราคาน า้ มัน ที่ ยัง คงทรงตัว อยู่ใ นระดับ สูง จะท าให้ก าลัง การผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ใ น
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว และนาไปสูก่ ารแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาติแห้ง
อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาพบว่าแหล่งเพอร์เมียนมีขอ้ จากัดเรื่องการขนส่งก๊าซ และยังต้องลงทุนเพิ่มอีก
มากเพื่อสร้างท่อส่งก๊าซไปยังพืน้ ที่ที่เป็ นศูนย์กลางของอุปสงค์ ได้แก่ พืน้ ที่ชายฝั่ งอ่าวเม็กซิโกและตลาดส่งออก
เม็กซิโก จึงทาให้ในปั จจุบนั มีโครงการพัฒนาการขนส่งก๊าซจากอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหลายโครงการ อย่างไรก็
ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 โครงการ Permian Highway ซึ่งเดิมมีกาหนดเริม่ ดาเนินการขนส่งในปี
2563 ได้เลื่อนกาหนดออกไปเป็ นปี 2564 เนื่องด้วยข้อจากัดด้านกฎระเบียบและเศรษฐกิจในการสร้างท่อก๊าซ
เพิ่มเติม ในขณะที่การผลิตก๊าซในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อ งทาให้มีแหล่งก๊าซราคาถูกเพิ่มขึน้ แต่ขอ้ จากัดด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานในการขนส่งและระยะทางที่ไกลจากตลาดหลักซึ่งมีความต้องการสินค้าทาให้ก๊าซธรรมชาติ
แห้ง (dry gas) ยังคงเป็ นสินค้ารอง และทาให้ผผู้ ลิต dry gas ไม่ใช่ผผู้ ลิตหลักในตลาด ดังนัน้ ปั จจัยกาหนด
แนวโน้มราคาก๊ าซ Henry Hub ในระยะยาวที่แท้จริงจึงเป็ นต้นทุนการขนส่ง dry gas ไม่ใช่การผลิตก๊ าซใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
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3. แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตพลังงานหลัก
สถานการณ์การแข่งขันเกิดจากการที่แหล่งพลังงานหลักในสหรัฐอเมริกาเป็ นการแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้พลังงานของตลาดท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้า การแข่งขันยังรุนแรงขึน้ ในภาคการผลิตถ่าน
หินและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 18 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติยงั คงเติบโตและมีศกั ยภาพในการแข่งขันสูงมากเมื่อเทียบกับถ่านหินและพลังงานหมุนเวียนจาก
ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน นโยบายและกฎระเบียบ และโครงสร้างพืน้ ฐานในภาพรวม แผนภูมิดา้ นล่างชีใ้ ห้เห็นถึง
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาที่เติบโตอย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบกับถ่าน
หินและพลังงานหมุนเวียน
สหรัฐอเมริกา – กาลังการผลิตรวม

สหรัฐอเมริกา – กาลังผลิตสุทธิ

United States – Total Nameplate Capacity
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ในระยะยาว บ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าก๊าซธรรมชาติยงั สามารถแข่งขันได้ในฐานะแหล่งพลังงานหลักที่สาคัญในการ
ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีศกั ยภาพในการแข่งขันสูงและมีประโยชน์
หลากหลาย
กลยุทธ์การแข่งขัน
การลงทุนในสหรัฐอเมริกาและตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิน่
บ้า นปูฯ มุ่ง เน้น การขยายสัด ส่ว นการลงทุน ในธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นสหรัฐ อเมริก าจ านวน 2 แหล่ง ผลิต ซึ่ง มี
สถานการณ์อปุ สงค์-อุปทานที่แตกต่างกัน
1. เพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ
บ้านปูฯ ได้เข้าลงทุนในเขตที่ราบแอ่งกระทะแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยเฉพาะในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมลรัฐเพนซิลเวเนีย ทางตอนเหนือของแหล่งมาร์เซลลัส หรือเพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ (NEPA) ในปี
2562 บ้านปูฯ มีกาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติสทุ ธิ 69.1 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ (Bcf) หรือกาลังการผลิตเฉลีย่ 189
ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน (MMcfd) จากสัดส่วนการลงทุนใน NEPA และจากหลุมผลิตทัง้ ทีด่ าเนินการแล้วและยัง
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ไม่ได้ดาเนินการรวม 378 หลุม ในปี 2562 กาลังการผลิตจาก NEPA สูงขึน้ เป็ นประวัตกิ ารณ์เช่นเดียวกับพืน้ ที่
อื่นๆ ในภูมิภาคแอปพาเลเชีย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกาลังการผลิตจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ในสหรัฐฯ อย่าง Cabot และ
Chesapeake โดยรวมแล้ว ภูมภิ าคแอปพาเลเชียมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติชว่ งฤดูรอ้ นปี 2562 สูงถึงราว
3.6 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 51 ของอุปทานใหม่ทเี่ ข้าสูต่ ลาดเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

การเติบโตของอุปทานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ช่วงฤดูร้อน ปี 2561 เทียบกับปี 2562
U.S Natural Gas Summer Supply Growth, (2018 versus 2019)
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Source: BTU Analytics Report, Henry Hub Outlook, December 2019

ที่มา: รายงานของ BTU Analytics, สถานการณ์ตลาด Henry Hub, ธันวาคม 2562
สัดส่วนของอุปทานใหม่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ และมีการส่งมอบผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสร้างใหม่ซึ่ง
เปิ ดดาเนินการในปี 2561 ได้แก่ ระบบท่อส่งก๊าซ Rover ที่มีสมรรถนะในการส่งก๊าซ 3.25 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน และระบบท่อส่งก๊าซ Nexus ที่มีสมรรถนะ 1.5 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ซึง่ เปิ ดใช้ในปี 2561 นอกจากนี ้
ยังมีระบบท่อส่งก๊าซระหว่างรัฐที่จะเปิ ดดาเนินการในอีกไม่กี่ปีขา้ งหน้านี ้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากภูมิภาคแอปพาเลเชียน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวนัน้ การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซระหว่างรัฐ
เพื่อส่งก๊าซจากภูมิภาคแอปพาเลเชียนไปยังตลาดที่เติบโตยังคงต้องเผชิญความท้าทายและกระแสต่อต้านอย่าง
หนัก ดังนัน้ บรรดานักวิเคราะห์จึงคาดการณ์ว่ าสมรรถนะของการขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อก๊าซระหว่างรัฐจาก
ภูมิภาคแอปพาเลเชี ยนจะมีจากัด และอุปทานก๊ าซจากแอปพาเลเชี ยจะไม่เติบโตไปกว่าระดับที่เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั
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ราคาก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคแอปพาเลเชียถือเป็ นราคา "เปรียบต่าง" (differential) หรือราคา "พืน้ ฐาน" (basis)
ให้กับราคาอ้างอิง Henry Hub ซึ่งสะท้อนสถานการณ์อุปสงค์-อุปทานในตลาดท้องถิ่ น ในช่วงครึ่งแรกของปี
2562 ราคาพืน้ ฐานในตลาดท้องถิ่นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่กลับดิ่งลงอย่างหนักในช่วงครึ่งปี หลัง แผนภูมิ
ด้านล่างแสดงราคาพืน้ ฐาน Leidy เปรียบเทียบกับราคาอ้า งอิง Henry Hub ในปี 2562 ราคาพืน้ ฐาน Leidy
เป็ นราคาขายในตลาดท้องถิ่นที่ BKV Oil and Gas Capital Partners บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ใช้กบั NEPA มาก
ที่สดุ
ราคาเฉลี่ยรายเดือน Leidy- Henry Hub (ราคาตลาด Leidy- Henry Hub)
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ที่มา: รายงานของ BTU Analytics, สถานการณ์ก๊าซ, ไตรมาส 4/2562

2. แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ในมลรัฐเท็กซัส
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บ้านปูฯ ประกาศว่าบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพื่อทาการ
เข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ทงั้ หมดในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์จาก Devon Energy Corporation
ถือเป็ นสัดส่วนการลงทุนสาคัญในพอร์ตธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบ้านปูฯ คาดว่าการซือ้ ขายจะเสร็จสิน้ ราวไตร
มาสที่ 2/2563 การถือครองสินทรัพย์ในแหล่งก๊าซบาร์เน็ตต์ทาให้บา้ นปูฯ ได้กา้ วเข้าสูต่ ลาดที่มีความสาคัญและ
ขยายการลงทุนไปในตลาดผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน ตลาดท้องถิ่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบาร์เนตต์ยงั อยู่
ใกล้กบั พืน้ ที่ที่เป็ นศูนย์กลางของความต้องการใช้ก๊าซ LNG ในมลรัฐชายฝั่ งทะเล การส่งออกไปยังเม็กซิโก และ
มีความต้องการใช้จากธุรกิจปิ โตรเคมีในท้องถิ่นเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ราคาท้องถิ่นของก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดบาร์เนตต์จึงใกล้เคียงกับราคาอ้างอิง Henry Hub แผนภูมิดา้ นล่างแสดงราคาท้องถิ่นในตลาดบาร์เนตต์
เปรียบเทียบกับราคาอ้างอิง Henry Hub ในปี งบประมาณ 2562
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ตลาดค้าก๊าซธรรมชาติ (ราคาท้องถิน่ ต่ากว่าราคาอ้างอิง Henry Hub) ของแหล่งบาร์เน็ตต์
Natural Gas Sales Hubs (Local price less Henry Hub price) accessed by
Barnett Transaction
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ที่มา: การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในโดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบทานธุรกิจ

4. สภาพการแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตโี้ ซลูชนั แบบครบวงจร
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
จากการที่ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีความต้องการในตลาดสูงขึน้ รวมถึงการ
ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้มีผเู้ ล่นในตลาดสูงขึน้ บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความ
แตกต่างในเรือ่ งของการบริการด้านพลังงานที่ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูก่ ารใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและผลักดันประเทศไทยสูส่ มาร์ทซิตติ ้ อ่ ไปในอนาคต โดยกลยุทธ์หลักๆ
ของบริษัทฯ มีดงั นี ้
o

การเป็ นผู้ให้ บริการด้ านพลังงาน สาหรับสมาร์ทซิตอี ้ ย่างครบวงจร
บริษัทฯ ไม่เพียงแต่เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเท่านัน้ แต่
ยังให้บริการโซลูช่นั พลังงานด้านอื่นๆ เช่น ระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการบริหารจัดการพลังงาน
(Energy Management System: EMS) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) สาหรับ
ใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงการให้บริการโซลูช่นั ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และอุปกรณ์เสริมด้านพลังงาน เช่น
เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Pole) โซลาร์คีออส ระบบออนกริดและออฟกริด ที่ใช้ได้ทงั้ ไฟบ้านและพลังงาน
แสงอาทิตย์ และโซลาร์เฟอร์นเิ จอร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่หลากหลายในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม
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o

คุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เลือกใช้อปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นแบรนด์ชนั้ นาในตลาดที่ได้รบั การจัดอันดับเป็ นอุปกรณ์ระดับ
TIER 1 รวมถึ งได้ร ับ การรับรองมาตรฐานอุต สาหกรรม บริษั ท ฯ มี ที ม วิ ศวกรที่ มีความเชี่ ยวชาญในการ
ออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่โครงการ และการติดตัง้ ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการตรวจสอบ เช่น การใช้โดรนสแกนความ
ร้อนของแผงโซลาร์หลังการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อให้ลกู ค้าได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัย คุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพที่สดุ

o

คุณภาพการให้ บริการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในเรื่องของการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
ลูกค้า ได้แก่ การสร้างและพัฒนาห้องควบคุมและตรวจสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็ นระบบ
ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Control Room) เพื่อให้ทีมวิศวกรที่มคี วามเชี่ยวชาญและฝ่ ายบริการลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบปั ญ หาของระบบและแก้ไ ขได้ทัน ที การพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน อิ น ฟิ เนอร์จี บ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
(INFINERGY Application) ที่ลกู ค้าสามารถตรวจสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ และผลการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าฯ ได้ทงั้ แบบเรีย ลไทม์ และข้อมูลย้อนหลัง รวมถึง
การแจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายบริการลูกค้า ที่ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูล รับแจ้งปั ญหา
และตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ลกู ค้า ผ่านช่องทางต่างๆ โดยลูก ค้าสามารถแจ้งปั ญหาระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้อง
ต่อฝ่ ายบริการลูกค้าได้ทกุ วันตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปั ญหาการทางานของระบบผลิต
ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว

o

การทาแบรนด์ดิ้ง
ในปี 2562 บริษัทฯ เน้นสร้างการรับรู แ้ บรนด์และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานที่ดาเนินงานภายใต้กลยุทธ์
Greener & Smarter ของกลุม่ บ้านปูฯ และมีความพร้อมให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรและเป็ นมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและ
ทันสมัย เพื่อให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างง่ายดาย ในราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพและ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยและช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่
สมาร์ทซิตีไ้ ด้เร็วขึน้ อีกทัง้ ช่วยตอกยา้ ภาพลักษณ์การเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย แปซิฟิก ของบริษัท บ้านปูฯ (Integrated energy solution company in Asia-Pacific) ผ่านการสือ่ สารในทุก
ช่องทางและการจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบกับกลุม่ เป้าหมายและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพื่อก่อให้เกิด
ประสบการณ์การใช้พลังงานสะอาดและเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างอย่างต่อเนื่องทัง้ ปี ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าร่วม
เป็ นผูส้ นับสนุนโซลูชนั พลังงานสะอาดให้แก่งานระดับประเทศ รวมถึงจัดทาบทความ สือ่ ประชาสัมพันธ์ และ
จัดสัมมนา เพื่อให้ความรู เ้ กี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีพลังงาน การติดตัง้ ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร รวง
ถึงโซลูชนั พลังงานอื่นๆ ให้แก่คนไทย ดังนี ้
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 ร่ว มสนับ สนุน งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน
เล่ น ไฟ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ประจ าปี 2562 ที่ จั ด ขึ น้
ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิกายน ณ บริเวณอุทยาน
ประวัติ ศ าสตร์สุโ ขทัย โดยน านวัต กรรมพลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ร ะบบไมโครกริด ที่ม าพร้อ มกับตูผ้ ลิต
ไฟฟ้า ด้ว ยโซลาร์เ ซลล์ และตู้กัก เก็ บ พลัง งานที่ มี
แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออนในตัว มาให้บ ริ ก ารเพื่ อ
สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ 100% โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น พร้อม
จัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ผรู้ ว่ มงานได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น ทดลอง
ปั่ นจักรยานผลิตไฟฟ้า จุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์จากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงยังมีผเู้ ชี่ยวชาญ
จากบ้านปูฯ คอยให้คาปรึกษา และให้ความรูเ้ กี่ยวกับระบบโซลาร์โซลูชนั ด้วย
 นานวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริดที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เข้ า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการ
สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศไทย “Pepsi presents Big Mountain
Music Festival X โดยจัดขึน้ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม
ที่ผา่ นมา ณ ดิโอเชี่ยน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ง เป็ น การสนับ สนุน ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 2 เนื่ องจาก
บ้านปูฯ และผูจ้ ดั งานมีแนวคิดที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการกระตุน้ และส่งเสริมให้คนรุ น่ ใหม่หนั มาใช้
พลังงานสะอาดกันมากขึน้
 ร่วมกับ “ซิเคด้า มาร์เก็ต” สถานที่ทอ่ งเที่ยวสุดฮิปที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ นาเทคโนโลยี
โซลาร์โซลูชนั มาผสานกับงานศิลปะ ภายใต้แนวคิด “เอเนอร์จี ออฟ อาร์ต ” ไม่ว่าจะเป็ น โรงละคร
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตัง้ ระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบออฟกริดสาหรับแสงไฟของ
เวทีแสดงละครแบบมิวสิคลั พร้อมถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นเนือ้ หาในละครเวที
และใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อตกแต่งจุดพักผ่อนแบบถาวร (BANPU Solar Rest Area) ที่มาพร้อมกับจุด
บริการชาร์จแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานโซลาร์เพื่อให้ประชาชนคนรุ น่ ใหม่ได้เข้ามาใช้บริการ
และมีประสบการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบใกล้ชิด
 จัดงานสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม
ในเขตพืน้ ที่หวั หิน-ชะอา ณ โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
โรงแรมมี ค วามรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับกลยุท ธ์ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จโรงแรมอย่างยั่งยื น ด้ว ยการนา
เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดมาช่วยในการบริหารจัดการโรงแรมให้มีประสิทธภาพมากขึน้ พร้อมช่วย
ลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจและใส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยมีนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน -ชะอา
และสมาชิ ก ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเขตพืน้ ที่หวั หิน -ชะอา สนใจเข้า
ร่วมงานกว่า 100 คน
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คู่แข่งขันที่สาคัญ
ในปั จจุบนั ยังไม่มีคแู่ ข่งขันสาคัญที่นาเสนอการบริการรูปแบบเดียวกับบริษัทฯ โดยตรง คือบริการด้านพลังงานสาหรับ
สมาร์ทซิตีแ้ บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการติดตัง้ และวางระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็ นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาดออกเป็ น 3 กลุม่
คือ กลุม่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ให้บริการติดตัง้ ระบบ กลุม่ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่ให้บริการติดตัง้ ระบบและเป็ นผู้
ลงทุนติดตัง้ ระบบให้แก่ลกู ค้า และกลุม่ ผูล้ งทุนจากต่างประเทศ ทัง้ นีส้ ดั ส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็ นกลุม่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่มีมากกว่าร้อยละ 50
สาหรับคูแ่ ข่งขันของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ได้แก่ กลุม่
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่เป็ นทัง้ ผูใ้ ห้บริการติดตัง้ ระบบและเป็ นผูล้ งทุนติดตัง้ ระบบให้แก่ลกู ค้า เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มี
ความมั่นคงในด้านการเงิน และมีขอ้ เสนอในการให้บริการหลากหลายรู ปแบบ รวมถึงผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ได้รบั
การสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากกลุ่มผูล้ งทุนจากต่างประเทศ ทาให้สามารถนาเสนอการให้บริการในลักษณะการ
ลงทุนให้แก่ลกู ค้าได้เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขันในตลาดลูกค้า Residential ที่หลายๆ
บริษัทรุกเข้ามาเจาะตลาด เพื่อต้องการที่จะถือครองสัดส่วนใหญ่ของกลุม่ นีเ้ ป็ นรายแรกๆ
นโยบายด้านราคา
บริษัทฯ มีขอ้ เสนอด้านราคาหลากหลายรู ปแบบ ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยในส่วนของ
บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีการนาเสนอทางเลือกด้านราคาให้แก่ลกู ค้า
3 รูปแบบ ได้แก่ การติดตัง้ ระบบโดยบริษัทฯ เป็ นผูล้ งทุนให้ทงั้ หมด การติดตัง้ ระบบโดยลูกค้าเป็ นผูล้ งทุนค่าอุปกรณ์
และค่าติดตัง้ ระบบเอง และการติดตัง้ ระบบโดยลูกค้าผ่อนชาระค่าอุปกรณ์และค่าติดตัง้ เป็ นรายเดือน ซึ่งมูลค่าเงิน
ลงทุนหรือราคาจะขึน้ อยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตัง้ ขนาดการติดตัง้ และรู ปแบบการบริการที่ลกู ค้าเลือก โดย
บริษัทฯ มีการสารวจราคาตลาดและต้นทุนในการติดตัง้ ระบบอยู่เสมอ ในปี 2561-2562 ต้นทุนของอุปกรณ์และค่า
ติดตัง้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้วยความรวดเร็วของ PV Panel ให้มีกาลังการผลิตต่อแผงที่
สูงขึน้ บริษัทฯ จึงมีการปรับราคาลดลงตามต้นทุนอุปกรณ์และค่าติดตัง้ พร้อมด้วยการนา PV Panel ที่มีกาลังการ
ผลิตต่อแผงที่สงู ขึน้ มาใช้ในโครงการที่มีขนาดพืน้ ที่การติดตัง้ น้อย เพื่อให้ลกู ค้าได้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างคุม้ ค่าที่สดุ
ลักษณะของลูกค้า
กลุม่ ลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ตอ้ งการทางเลือกด้านการบริหารจัดการพลังงาน หรือผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางวันเป็ นส่วนใหญ่ เช่น กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
พาณิชย์ต่างๆ โดยลูกค้าร้อยละ 80 ของบริษัทฯ จะเลือกบริการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาแบบที่บริษัทฯ เป็ นผูล้ งทุนให้ ลูกค้าได้รบั ผลประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดย
ไม่ตอ้ งลงทุนเอง ลูกค้าอีกร้อยละ 20 ของบริษัทฯ เลือกบริการการติดตัง้ ระบบแบบที่ลกู ค้าเป็ นผูล้ งทุนค่าอุปกรณ์และ
ค่าติดตัง้ ระบบเอง โดยลูกค้าจะสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตบนหลังคาของโรงงานหรืออาคารของ
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ลูกค้าได้ฟรี ทัง้ นี ้ ลูกค้ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นราคาติดตัง้ หรือส่วนลด ระยะเวลาสัญญา รวมถึง
บริการต่างๆ บริษัทฯ จึงปรับเปลีย่ นรูปแบบการนาเสนอให้เหมาะสมตรงกับความต้องการและลักษณะของลูกค้ามาก
ยิ่งขึน้
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ จะนาเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ผ่านช่องทางการประมูลที่ลกู ค้าประกาศ
รับ การเจรจากับลูกค้าโดยตรง และการนาเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์ กรที่ดูแลเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดย
บริษัทฯ จะติดต่อเข้าพบลูกค้าที่สนใจ เพื่อแนะนาบริษัทและรับฟั งความต้องการของลูกค้า จากนัน้ ทีมวิศวกรจะเข้า
สารวจพืน้ ที่ เพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าฯ หรือการจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับโครงการของลูกค้า และทา
ข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ทัง้ นี ้ มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านงานอีเว้นท์และกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการบอกต่อจากลูกค้าที่มีความประทับใจในบริการของเรา
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ตงั้ ของเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้า และแหล่งก๊าซ
เหมืองถ่านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province
แหล่งถ่านหิน TIS, East Kalimantan Province
แหล่งถ่านหิน NPR, Central Kalimantan Province

ประเทศออสเตรเลีย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เหมือง Airly, รัฐ New South Wales
เหมือง Angus Place, รัฐ New South Wales
เหมือง Charbon, รัฐ New South Wales
เหมือง Clarence, รัฐ New South Wales
เหมือง Ivanhoe North, รัฐ New South Wales
เหมือง Mandalong, รัฐ New South Wales
เหมือง Myuna, รัฐ New South Wales
เหมือง Newstan, รัฐ New South Wales

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1. เหมือง Hebi, Henan Province
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province

ประเทศมองโกเลีย

1. แหล่งถ่านหิน Unst Khudag
2. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul
3. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานหลัก
ประเทศไทย

1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

1. โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.
2.
3.
4.

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ ย
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิง้ ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ ย
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง มณฑลซานซี

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮยุ่ เหนิง เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน เมืองไทอัน มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮยุ่ เอิน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซงิ หยู๋ เมืองไทอัน มณฑลซานตง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ๋ซี นิ เมืองจินหู มณฑลเจียงชู

ประเทศญี่ปุ่น

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปี ย ประกอบไปด้วย
1. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จังหวัดอิบารากิ
2. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จังหวัดอิบารากิ
3. โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ จังหวัดกุนมะ
4. โรงไฟฟ้าซากุระ 1 จังหวัดโทชิงิ
5. โรงไฟฟ้าซากุระ 2 จังหวัดโทชิงิ
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จังหวัดชิงะ
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มกุ ะวะ จังหวัดฮอกไกโด
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Tenzan จังหวัดซากะ
7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroran I จังหวัดฮอกไกโด
8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Muroran II จังหวัดฮอกไกโด
9. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II จังหวัดซากะ
10. โครงการยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ
11. โครงการยาบูกิ จังหวัดฟุกชุ ิมะ

โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
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โรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
ประเทศญี่ปุ่น
12.
13.
14.
15.
16.
17.
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

1.

โครงการคุโรคาวะ จังหวัดมิยางิ
โครงการชิราคาวะ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
โครงการเคซเซนนุมะ จังหวัดมิยางิ
โครงการฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา
โครงการโอนามิ จังหวัดฟุกชุ ิมะ
โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จังหวัดยามางาตะ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดซอกจัง

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
มลรัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-2 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-3 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 JEA, Marcellus
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 JEA, Marcellus
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แผนที่แสดงธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจโรงไฟฟ้ าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท
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2. กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทฯ มีกาลังการผลิตถ่านหินและปริมาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2560 – 2562 ดังนี ้
เหมืองถ่านหิน
เหมืองถ่านหิน Indominco*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Trubaindo*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Bharinto*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Jorong*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต

หน่วย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2562
2561
2560

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

15,000
12,591

15,000
12,528

15,000
13,013

83.94
0.50

83.52
-3.73

86.75
-15.97

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

7,000
4,708
58.86
-24.23

8,000
6,214
77.68
28.02

8,000
4,854
60.67
-15.89

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

3,000
2,858
95.27
-4.83

3,000
3,003
100.10
25.92

3,000
2,385
79.49
-6.70

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

2,000
1,554
77.72
6.54

2,000
1,459
72.95
63.00

1,000
895
89.51
-9.95

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

1,000
1,386
69.28
23.48

2,000
1,122
56.10
19.74

1,000
937
93.70
15.83

พันตัน
พันตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

15,000
10,500
70.00
-10.29

15,000
11,705
78.03
-4.98

15,000
12,318
82.41
-0.35

หมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้อยละ 100 (100% basis)
** ตามวิธีสดั ส่วนการถือหุน้ (equity basis)
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บริษัทฯ มีกาลังการผลิตและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอนา้ ในช่วงปี 2560 – 2562 ดังนี ้
โรงไฟฟ้ า
1.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม Luannan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอนา้ ที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอนา้ ขาย
2.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม Zhengding
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอนา้ ที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอนา้ ขาย
3.) โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม Zouping
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
ปริมาณไอนา้ ที่ขาย
อัตราการเพิ่มของปริมาณไอนา้ ขาย
4.) โรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
5.) โรงไฟฟ้ าหงสา
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
6.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Jinshan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2560

175.00
52.63
691,529
13.53
1,722,095
20.27

123.00
85.72
609,103
19.53
1,431,905
16.65

123.00
70.10
509,598
1.20
1,227,565
1.44

139.00
65.76
420,492
1.05
1,668,899
1.66

139.00
83.28
416,111
-0.86
1,641,644
16.84

139.00
71.60
419,738
-1.03
1,405,050
3.41

173.00
35.04
383,733
-17.63
1,929,305
-26.97

173.00
77.68
465,877
-17.83
2,641,690
-18.81

173.00
65.30
566,984
3.06
3,253,796
10.95

1,434.00
91.99
10,912,011
10.14

1,434.00
88.70
10,383,581
2.89

1,434.00
85.96
10,091,687
-7.69

เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

1,878.00
79.55
11,406,241
-8.84

1,878.00
86.52
12,511,709
9.84

1,878.00
80.84
11,390,889
25.70

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

28.95
15.52
39,432
-0.04

28.95
15.61
39,594
0.07

28.95
15.60
39,567
1,821.66

เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ
เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
ตัน
ร้อยละ
เมกะวัตต์

ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ
เมกะวัตต์

ร้อยละ
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โรงไฟฟ้ า
7.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Hui’en
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
8.1) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Huineng 1
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
8.2) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Huineng 2
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
9.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Haoyuan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
10.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Deyuan
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
11.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
Xingyu
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
12.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin
เริ่มขายไฟ เดือน ก.ค. 2562
กาลังการผลิตติดตัง้
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2560

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

19.7
16.13
28,025
0.95

19.70
16.01
27,760
45.20

19.70
15.61
19,118
-

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

10.43
15.55
14,206
-0.43

10.43
15.62
14,267
8.07

10.43
14.45
13,201
1,480.96

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

11.08
15.84
15,374
-1.84

11.08
16.13
15,662
11.75

11.08
14.44
14,015
1,480.05

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

20.00
15.44
27,103
5.89

20.00
15.35
25,595
-4.84

20.00
15.35
26,898
1,989.98

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

51.64
13.22
59,999
-3.38

51.64
13.73
62,095
9.04

51.64
13.82
56,949
-

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

10.30
15.19
13,727
0.51

10.30
15.14
13,658
126.84

10.30
13.87
6,021

เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

25.2
14.4
16,042
-
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โรงไฟฟ้ า
13.1) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Hitachi 1)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.2) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Hitachi 2)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.3) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Sakura 1)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.4) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Sakura 2)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
13.5) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia
(Katashina)
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
14.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2560

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.12
2.00
14.08
2,619
2.38

2.12
2.00
13.75
2,558
-4.34

2.12
2.00
14.37
2,674
2.29

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

3.00
2.00
13.31
3,498
-3.10

3.00
2.00
13.74
3,610
1.35

3.00
2.00
13.56
3,562
0.59

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.39
2.00
13.80
2,892
-2.56

2.39
2.00
14.16
2,968
-0.57

2.39
2.00
14.25
2,985
1.91

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.67
2.00
13.95
3,259
-1.12

2.67
2.00
14.10
3,296
-0.03

2.67
2.00
14.11
3,297
2.49

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

2.31
2.00
14.63
2,956
-2.36

2.31
2.00
14.66
2,963
3.75

2.31
2.00
14.14
2,856
-4.93

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

4.59
3.50
12.53
5,037
-5.35

4.59
3.50
13.23
5,322
7.21

4.59
3.50
12.34
4,964
43.80

หน้า 108
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15.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
16.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
17.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Nari Aizu
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย
18.) โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Kurokawa
เริ่มขายไฟ เดือน ธ.ค. 2562
กาลังการผลิตติดตัง้ (DC)
กาลังการผลิตติดตัง้ (AC)
อัตราการใช้กาลังการผลิต*
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้ หมด**
อัตราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย

หน่วย

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2560

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

9.87
7.92
14.72
12,723
-1.84

9.87
7.92
14.99
12,962
48.34

9.87
7.92
15.50
8,738
-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

22.00
17.00
12.64
24,361
217.53

22.00
17.00
9.50
7,672
-

-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

26.20
20.46
13.40
30,745
3,177.71

26.20
20.46
4.81
938
-

-

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
ร้อยละ
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ร้อยละ

28.81
18.90
6.21
1,332
-

-

-

-

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en
Huineng1,Huineng2, Haoyuan, Deyuan , Xingyu และ Jixin) ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญี่ปนุ่ ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ
โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu, โรงไฟฟ้า Kurokawa)
* อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ และ
จานวนชั่วโมงทัง้ หมดในหนึ่งปี
**ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อตุ สาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
 บริษัทฯ ดาเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง้ 5 เหมือง ได้แก่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin)
และเหมืองบารินโต (Bharinto) ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly เหมือง Charbon
เหมือง Clarence เหมือง Mandalong และเหมือง Myuna และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 เหมือง ได้แก่ เหมืองเฮ่อปี ้ (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe)
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ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสารวจแหล่งถ่านหินที่มคี ณ
ุ ภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า

บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานจัดซือ้ ถ่านหินขึน้ มาเพื่อทาการซือ้ ถ่านหินจากบริษัทอื่นมาจาหน่ายเพิม่ เติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็ นการเพิม่ ความมั่นคงในการส่ง
มอบถ่านหินของบริษัทฯ
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิต
บริษัทฯ ได้ตกลงข้อกาหนดคุณสมบัติของถ่านหินกับลูกค้าแล้ว ข้อมูลคุณสมบัติของถ่านหิน เช่น ค่าความร้อน ค่า
กามะถัน และค่าความชืน้ เป็ นต้น จะถูกส่งไปให้หน่วยงานเหมืองเพื่ อวางแผนการผลิตให้ได้ทงั้ ปริมาณและคุณภาพ
ตามข้อกาหนด บริษัทฯ จะทาการสุม่ ตรวจคุณภาพถ่านหินที่ผลิตในทุกๆ ขัน้ ตอนการผลิตตัง้ แต่ที่เหมืองจนถึงลาน
กองเก็บถ่านหินที่ทา่ เรือก่อนส่งมอบแก่ลกู ค้า เพื่อให้แน่ใจว่าถ่านหินที่เตรียมพร้อมส่งมอบให้ลกู ค้ามีคณ
ุ สมบัติตรง
ตามข้อตกลง
และในการส่งมอบสินค้าแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
เพื่อให้ได้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ บริษัทฯ จึงได้รบั ใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ


(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายขึน้ กับผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็ น
แบบเหมืองเปิ ด (Open pit mine) และแบบเหมืองใต้ดิน (Underground mine) กระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้ จากที่ใช้
เชื อ้ เพลิงถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิ จก๊ าซธรรมชา ติซึ่งเป็ นการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนี ้
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิง และไฟฟ้า รวมถึงก๊าซมีเทนที่อยูใ่ นชัน้ ถ่านหิน
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทศั น์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง
และธุรกิจไฟฟ้าจากการใช้พนื ้ ที่ในการติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
 การทรุ ด ตั ว ของชั้น ดิ น (subsidence) จากการท าเหมื อ งใต้ดิ น และการชะล้า งผิ ว หน้า ดิ น จาก
กระบวนการเปิ ดหน้าดินเพื่อขุดถ่านหิน
 การใช้นา้ ในกระบวนการทาเหมือง การผลิตไฟฟ้าและไอนา้ และการผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน
 คุณภาพนา้ เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid :
TSS) จากนา้ ชะล้างในเหมือง อุณหภูมิของนา้ หล่อเย็นโรงไฟฟ้า และความปนเปื ้อนของนา้ ใต้ดินใน
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
 คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิ ดหน้าดิน การเก็บกอง และการขนส่งถ่านหิน และ
การปลดปล่อยอากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้วย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์
 ขยะที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งาน ประกอบด้ว ยขยะทั่ว ไป (Non-hazardous waste) และขยะอัน ตราย
(Hazardous waste) และขยะที่เกิ ดจากกระบวนการผลิต โดยเป็ นขยะที่เกิ ดขึน้ จากกระบวนการท า
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เหมือง เช่นดินจากการเปิ ดหน้าดิน (overburden) ตะกอนดิน (tailings) และขยะจากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า เช่น การเกิ ดเถ้าหนัก (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) ยิปซัมสังเคราะห์ (Synthetic Gypsum)
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมที่บงั คับใช้
และข้อกาหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพนา้ คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้ อ งกัน และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขที่ ก าหนดในรายงานวิ เ คราะห์ผ ลกระทบด้า น
สิ่ ง แวดล้อ ม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี ้บ ริ ษั ท ฯ ได้จั ด ท ามาตรฐานการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศใช้ท่วั ทัง้ องค์กร และมีการนาไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับแต่ละหน่วย
การผลิต รวมถึงมีการนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพืน้ ที่ที่มีความ
เสีย่ งเรือ่ งคุณภาพสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย
บริษั ท ฯ ได้มี ก ารจัด ท ามาตรฐานขึน้ มาใช้ เ ป็ น การเฉพาะในแต่ละพื น้ ที่ คัด เลือ กเทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสูง และติ ด ตั้ง ระบบเฝ้า ระวัง คุ ณ ภาพอย่า งต่อ เนื่ อ ง เช่ น ระบบบ าบัด และเฝ้า ระวัง คุณ ภาพน า้
แบบต่อเนื่อง (real time) ในประเทศออสเตรเลีย และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องในโรงไฟฟ้าในประเทศ
ไทย และประเทศจีน เป็ นต้น
บริษัทฯ ดาเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลด
การใช้พลังงาน โดยตัง้ เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ
ธุรกิจไฟฟ้า 15% ต่อหน่วยการผลิตภายในปี 2563 โดยนับจากปี ฐานในปี 2555 นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการนาก๊าซมีเทนที่เกิดจากการทาเหมืองใต้ดินมาเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่เหมือง และลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย ซึง่ คาดว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะสามารถดาเนินการในปี 2563
ผลการปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนที่มีนยั สาคัญ
ทางด้านสิง่ แวดล้อมจากหน่วยงานราชการและชุมชนในทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้จดั ทาแผนการฟื ้ นฟูสภาพเหมืองและงบประมาณในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อให้สามารถคืน
พืน้ ที่ที่สมบูรณ์ภายหลังเสร็จสิน้ การทาเหมือง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลังการ
ปิ ดเหมืองในทุกพืน้ ที่ของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสาหรับเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย
ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใต้ดินในประเทศ
ออสเตรเลีย ประกอบด้วย เหมืองแอร์ลี เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ์ เหมืองแมนดาลอง และเหมืองไมยูนา โดยมี
มาตรการหลีกเลีย่ ง (Avoidance) ฟื ้ นฟู (Rehabilitation) และชดเชยนอกพืน้ ที่เหมือง (Offset) และมีแผนการติดตาม
การดาเนินงานและประเมินผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตงั้ ไว้
2.4 งานที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบ - ไม่มี –
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3. ปั จจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ นั่นคือการเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก โดยลดโอกาสที่
ความเสี่ยงจะเกิ ดขึน้ หรือลดผลเสียหายกรณี ความเสี่ยงเกิ ดขึน้ และให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุร กิ จ อันจะนาไปสู่การสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทัง้ นีก้ ารบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษั ทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผูบ้ ริหารในทุกระดับ
และการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC)
ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง การประชุมของ
คณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee: FMC) เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน การประชุม Commodity Risk Management Committee ทุกเดือน เพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งของราคาถ่านหินและ
นา้ มันซึ่งเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดให้มีการรายงานผลการสอบ
ทานการบริหารความเสีย่ งแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส ในปี
2562 บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาเครื่องมือเพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การพัฒนา Compliance Risk
Management (C-RiM) Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับในประเทศต่างๆ การกาหนดตัวชีว้ ดั ปั จจัยเสีย่ ง (Key Risk Indicator) และแผนบรรเทาความเสีย่ ง เป็ นต้น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 ความเสี่ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการนาไปปฏิบัติ
ภายใต้ส ภาวะการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ สงครามทางการค้า ระหว่ า งสาธารณรัฐ ประชาชนจี น และ
สหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งทางภูมิรฐั ศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
พลังงาน การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับ แนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็ นไป
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการใน
การบริหารความเสีย่ งจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกปี เพือ่ กาหนด
และทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนบริหารความ
เสี่ยงสาหรับแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมี การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน
รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่ง ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
การใช้พลังงานเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดาเนินงานธุรกิจในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเติ บ โตของธุ รกิ จตามแผนกลยุท ธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ ได้ปรับปรุ ง
กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้ างองค์กร และวิเคราะห์แผนความ
ต้องการกาลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศที่อตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไว้สาหรับเงินเดือน
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พนักงาน พร้อมทัง้ พัฒนากรอบการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) ซึ่ง
ระบุแนวทางการพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน โดยคานึงถึงความสามารถของพนักงาน (CompetencyBased) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ ให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการด้าน
ศักยภาพที่หลากหลายจากการขยายตัวทางธุรกิ จของบริษั ทฯ ทัง้ นีแ้ นวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานดังกล่า ว
ประกอบไปด้วยรู ปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนรู ้จากการทางานจริง (On the Job Training)
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู ผ้ ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปั น
ประสบการณ์โดยผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงและตาแหน่งที่ความสาคัญ บริษัทฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning Committee) ที่มีหน้าที่กากับดูแลการวางแผนและพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่งสาคัญ (succession
planning and high potential management) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาเชิงรุ ก เพื่อปรับตัวให้ทนั ต่อ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย
จัด ตั้ง Digital Academy เพื่ อ เสริม สร้า งทัก ษะด้า นการท างานแบบใหม่ เพิ่ ม เติ ม จากที่ มี อ ยู่ภายใต้แ นวคิ ด Digital
Transformation
1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสีย่ งด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ สามารถส่งผลกระทบที่
รวดเร็วและรุ นแรงทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้ม่งุ เน้นนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลัก Environmental, Social, and Governance (ESG)
เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้นากรอบการบริหารจัดการวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสีย (Management Framework: Stakeholder
Analysis) ที่ อ ้า งอิ ง จากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้ใ นการ
พิจารณาประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียให้ความสนใจภายใต้หลักการสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนยั สาคัญต่อบริษัทฯ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Materiality) และการบริหาร
จัดการที่เป็ นระบบและการเปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส (Responsiveness) ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้รบั การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG ratings จากระดับ BBB สู่ระดับ A จากการจัดอันดับโดย MSCI
ESG Research ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านดัชนี ESG
บริษัทฯ กาหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร โดย
พัฒนากลยุทธ์การสือ่ สารให้สามารถสือ่ สารกับผูม้ ีสว่ นได้เสียได้ถกู ต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุม่ เช่น จัดงานแถลงผลการดาเนินงานบริษัทฯ ประจาไตรมาสแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการสือ่ สารการดาเนินงานที่
แสดงความรับ ผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่า งต่อเนื่อ ง การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน และการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียที่มีต่อบริษัท ฯ อย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงการทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า และการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อ
องค์กร การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อนาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทฯ
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1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณสารองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีปริมาณสารองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจานวนรวม 771.05 ล้านตัน แบ่งเป็ นปริมาณสารองถ่านหิน จากเหมืองในอินโดนีเซียจานวน
330.74 ล้านตัน จากเหมืองในออสเตรเลียจานวน 299.09 ล้านตัน และจากเหมืองในจีนจานวน 141.19 ล้านตัน ปริมาณ
สารองถ่านหินดังกล่าวได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทที่ปรึกษาที่อิงตามมาตรฐานการจัดทารายงานของ The
Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “2012 JORC Code” บริษัทฯ
มีแผนในการตรวจสอบประเมินปริมาณสารองถ่านหินในกรณีที่ปัจจัยเชิงพาณิชย์มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญและ
มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณสารองถ่านหินที่มีอยู่ ปั จจัยเชิงพาณิชย์ดงั กล่าวรวมถึงแนวโน้มราคาถ่านหิน
ปั จจัยด้านต้นทุน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่ านหิน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณสารองถ่านหินด้วยการเจาะสารวจพืน้ ที่เพิ่มเติมและปรับปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังซือ้
ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ มาผสมกับถ่านหินของบริษัทฯ (Coal Blending) เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงการซือ้ ขายถ่านหินในรูปแบบซือ้ มาขายไป (Coal Trading) และศึกษาแผนการซือ้ เหมืองแหล่งใหม่ เพื่อ
เพิ่มปริมาณสารองถ่านหิน หรือเพื่อให้เหมืองมีอายุการดาเนินงานยาวขึน้
1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่า ธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กบั องค์กรไม่
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพัฒนาหรือเข้าซือ้ ธุรกิจนัน้ โดยกาหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ ตอน มี
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารและผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเพือ่
พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทัง้ มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ที่อาจจะทาให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ จะส่งผลให้การลงทุนในกิจการใหม่นนั้ เป็ นไปอย่างราบรืน่ สามารถสร้างความเติบโตในระยะยาว และให้
ผลตอบแทนตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิ จพลังงานสะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุง่ ดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผูบ้ ริโภค ชุมชน และ
สังคมได้อย่างยั่งยืนตามพันธสัญญา “พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ย่งั ยืน” หรือ “Our Way in Energy” เช่น การลงทุนใน
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในสหรัฐอเมริกา การให้บริการติดตัง้ และดูแลรักษาระบบโซลาเซลล์โดย
เสนอบริการด้านการวางระบบแบบครบวงจร (one stop service) ตลอดจนนาเสนอเทคโนโลยีพลังงานที่หลายหลาย เช่น
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ระบบการบริหารจัดการและกักเก็บพลังงานเพื่อเป็ นทางเลือกให้องค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
พลังงานสะอาดที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
บริษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง ความเสี่ย งที่ จ ะเกิ ด การเปลี่ย นแปลงสภาพทางภูมิ อ ากาศ ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานและการเติบโตของบริษัท เช่น พายุ นา้ ท่วม การเก็บภาษี การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่เข้มงวดมากขึน้ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนรู ปแบบการใช้พลังงานที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้ แต่ปี 2553 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี พลังงานสะอาด ปั จจุบนั บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 – 2563 จากปี ฐานในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่บริษัทฯ มีการผนวกผลการดาเนินงาน
จากหน่วยธุรกิจในออสเตรเลีย โดยกาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่
ร้อยละ 25 และการผลิตไฟฟ้าที่รอ้ ยละ 15 นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังเฝ้าติดตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับวิธีการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงข้อตกลงปารีส (Paris
Agreement) อันเป็ นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศสมัย
ที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่นๆ ที่ตามมาจากการประชุม COP และนโยบายด้านการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือน
กระจกในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน
บริษั ท ฯ ได้จัด ท ากลยุท ธ์ดา้ นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศและแนวทางปฏิ บัติ ของบริษั ทฯ โดยเน้นการ
ดาเนินงานใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์บอนต่า (Being a Part of Low-Carbon Society) และ
การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Participation in Climate Change Community) ซึง่
ในแต่ละด้านได้มีการกาหนดแนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาต้นทุนจากราคาคาร์บอนของโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผูบ้ ริหาร ซึ่งเป็ นหนึง่ ในเครือ่ งมือที่จะช่วยขับเคลือ่ นให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการ
ลดก๊ าซเรือนกระจกในปี 2563 สอดรับกับกลยุทธ์ Greener & Smarter นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มองหาโอกาสลงทุนใน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
คาร์บอนต่า โดยในปี 2562 บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด ได้ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบ
วงจร (Solar Solution) ให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมทัง้ สิน้ กว่า 7 ล้านกิ โลวัต ต์ช่ วั โมง
เที ย บเท่ า กั บ การปลู ก ต้น ไม้ก ว่ า 200,000 ต้น ช่ ว ยลดการใช้ น ้า ประมาณ 7 ล้า นลิ ต ร และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 3,600 ตัน
2.

ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ดาเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ ที่ระดับ
บริษัทฯ และระดับกลุม่ บริษัทบ้านปูฯ ที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงินสดทัง้ รายได้และรายจ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน และการทา
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชาระเงินกู้ รวมทัง้ ใช้เครือ่ งมือทาง
การเงินตามความเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ 36 หนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ในสัดส่วนร้อยละ 54 สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 8 และที่เป็ นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ 1
รวมถึงการระดมเงินทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
2.2 ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษี อากร บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ เสียภาษี อากรอย่างถูกต้องภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยบริษัทฯ จัดทาระเบียบปฏิบตั ิดา้ นภาษี อากรเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเสียภาษี อย่างครบถ้วนและเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม่าเสมอ และกาหนดให้ผบู้ ริหารที่
รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย่ นแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด ทัง้ ระดับ
รัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษี กับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะให้ขอ้ มูลทางภาษี ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการ
ดาเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจาเป็ น บริษัทฯ จะจ้างที่ปรึกษาทางภาษี ที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดง
ความเห็นและดาเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน น้ามัน และก๊าซธรรมชาติ
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ราคาถ่านหิน นา้ มัน และก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน ซึง่ มีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตัง้ Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหิน นา้ มัน และก๊าซธรรมชาติ และดาเนินการบริหารความเสีย่ งโดย
ใช้เครื่องมือประเภทอนุพนั ธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal Swap) ซือ้ นา้ มันล่วงหน้า (Gas Oil Swap)
และซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติลว่ งหน้า (Gas Collar) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ติดตาม
และประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ ขาย
ถ่านหินกับลูกค้าที่ทาสัญญาไว้กบั บริษัทฯ พร้อมทัง้ พิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผัน
ตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้
3.

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk)
3.1 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน
3.1.1 ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า
เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู ค้าได้ตามเวลาที่กาหนด ตามคุณภาพมาตรฐาน และ
ปริมาณที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้บริหารความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
- เพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ระบบติดตามการขนส่งทางเรือ (Tugboat Monitoring System: TMS) โดย
ให้มีการประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึน้ อีกทัง้ เพิ่มระบบเสริมเพื่อใช้ในการค้นหา (Search feature) และ
แสดงผลเป็ น รู ป ภาพเสมื อ นจริ ง (Visualization feature) ซึ่ ง ช่ ว ยให้ส ามารถค้น หาเรื อ ส่ง สิ น ค้า
(Barge) ติดตามสถานะ และตรวจหาตาแหน่งของเรือนาส่งสินค้าในแต่ละช่วงเวลาที่ตอ้ งการ ช่วยให้
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-

-

-

-

ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องสามารถประมาณการเวลาที่จะส่งสินค้าแล้วเสร็จได้สะดวกรวดเร็ว
และแม่นยามากขึน้
ขยายพืน้ ที่ในการจัดเก็บถ่านหินและอุปกรณ์ระบบลาเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่
ท่าเรือบุนยุท (Bunyut Port) เพื่อรองรับแผนการผลิตถ่านหินของเหมือง บารินโต ( Bharinto) ที่เพิ่ม
มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บถ่านหินตามคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความยืดหยุน่ ใน
การผลิต รวมทัง้ การส่งมอบถ่านหินให้ได้คณ
ุ ภาพตามที่ลกู ค้าต้องการได้ดียิ่งขึน้
ปรับปรุ งกระบวนการบารุ งรักษาเครื่องจักร (Preventive maintenance) ของท่าเรือ บุนยุท (Bunyut
Port) โดยจัดตารางการบารุ งรักษาในช่วงเวลาผลัดเปลี่ยนการทางานระหว่างวัน (Shift change) ซึง่
ช่วยลดเวลาสูญเปล่าในการทางาน และเพิ่มเวลาในการปฏิบตั ิงานของเครื่องจักรได้มากถึงร้อยละ
20 ส่งผลให้การลาเลียงถ่านหินลงเรือเพื่อนาส่งมอบเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับแผนการ
ขายที่เพิ่มขึน้ ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
นาเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการติดตามสภาพการปฏิบตั ิงานภายในเหมืองและห้องควบคุมตลอด
24 ชั่วโมงที่เหมืองทรู บาอินโด (Trubaindo) และเพิ่มระบบติดตามรถขนส่งถ่านหินจากลานจัดเก็บ
ย่อยไปยังท่าเรือ (Coal haul tracking) ซึ่งช่วยให้ตรวจติดตามและควบคุมการขับขี่ได้ตลอดเวลา ทา
ให้ม่นั ใจได้วา่ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรืน่ และปลอดภัย
ศึกษาแผนการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Study of
Facilities & Logistic ) เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนการผลิตถ่านหินของทุกเหมืองในอินโดนีเซีย
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับสถานการณ์ตามแผนกลยุทธ์
ของบริ ษั ท โดยในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แผนการจัด การด้า นขนส่ง (Logistic
facilities) ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้มีความพร้อมในการส่งมอบถ่านหินไป
ยังลูกค้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3.1.2 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้
ต้น ทุน เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ ผลประกอบการทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาว ดัง นั้น บริษั ท ฯ จึ ง ให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน เพื่อให้ม่นั ใจว่าผลการดาเนินงานและผลตอบแทนที่จะ
ได้รบั จากการลงทุนเป็ นไปตามเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการทากาไรของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ได้มีการบริหารความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
- การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คน (Drone) ที่เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ในการสารวจหน้าดินที่
ขุดได้ และนามาคานวณปริมาณงานที่ทาได้เป็ นประจา เพื่อใช้ในการประเมินผลงานของผูร้ บั เหมา
ช่วยให้ตรวจติดตามการดาเนินงานของผูร้ บั เหมาได้อย่างสม่ าเสมอ ถี่ ถ้วน และประเมิน ผลการ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมต้นทุนการขุดขนได้อย่างรัดกุมมากขึน้
- จัดทาการตรวจสอบเฉพาะทางเทคนิค ( Technical Audit) ในด้านธรณีวิทยา (Geology) ธรณีเทคนิค
(Geotechnical) และการวางแผนเหมือง (Mine Planning) รวมถึงจัดทาแผนเทียบกับการปฏิบตั ิจริง
(Reconciliation) อย่า งสม่ า เสมอ ท าให้ท ราบผลความแตกต่า งระหว่า งการจัด ท าแบบจ าลอง
(Model) กับผลการดาเนินงานจริงได้อย่างแม่นยามากขึน้ และเพิ่มมาตรฐานในการทางาน
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- ริเริม่ นาระบบวางแผนห่วงโซ่อปุ ทานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Short-term supply chain optimization
: SSO ) มาใช้ในการวางแผนการส่งมอบถ่านให้ตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการในเวลาที่ได้วางแผนไว้ ซึง่
ช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนด้านขนส่งได้ดีมากยิ่งขึน้
3.1.3

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานของผู้รับเหมา
ตามที่บริษัทฯ มีการดาเนินงานเหมืองถ่านหินโดยใช้ผรู้ บั เหมาในการดาเนินงานทัง้ การทาเหมืองและระบบ
การขนส่งเป็ นหลัก ส่งผลให้บริษัท ฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผรู้ บั เหมาจะไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
อันเนื่องมาจากปั ญหาต่าง ๆ เช่น การติดตัง้ และใช้เครือ่ งจักรไม่เป็ นไปตามกาหนด การซ่อมบารุงไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทางานของผูร้ บั เหมาที่ขาดประสิทธิ ภาพ และปั ญหาศักยภาพ
แรงงานทัง้ เชิ งประสิทธิ ภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึง บริหารความเสี่ยงโดยติดตามการดาเนินงานของ
ผูร้ บั เหมา รวมถึงสร้างแบบการประเมินคุณภาพของผูร้ บั เหมาผ่านระบบบริหารผูร้ บั เหมา (Contractor
Management System: CMS) เพื่อประเมินว่าแต่ละบริษัทรับเหมามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมหรือไม่ และนา
ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการว่าจ้างหรือต่อสัญญาเป็ นลาดับต่อไป และยังเป็ นแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงในการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนิน งาน
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้จดั ตัง้ บริษัทรับขุดขนดินและถ่านหินเป็ นของตนเอง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
จานวนเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการทาเหมือง เพื่อลดความเสี่ยงจากผูร้ บั เหมาและเพิ่มอานาจต่อรองจาก
ผูร้ บั เหมาอื่น

3.2 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้ า
3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ ไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็ นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สญ
ั ญาซือ้
ขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟ้าหงสาเป็ นสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า
ลาว โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงถูกจัดลาดับในการสั่งการการเดินเครื่องเป็ นโรงไฟฟ้าฐาน (Base load power
station) อีกทัง้ โรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงมีราคาค่าไฟฟ้าที่มีเสถี ยรภาพ เนื่องจากมีขอ้ กาหนดปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้า
และโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับตามราคาต้นทุนเชือ้ เพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และ
อัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ทาให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสีย่ งต่า
ขณะที่ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น มี ค วามเสี่ ย งด้า นการรับ ซื อ้ ไฟฟ้ า และไอน า้
เนื่องจากไม่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและลาว อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิ ภาพสูง จึงได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลจีน
โดยได้รบั สิทธิการจัดจาหน่ายแต่ผเู้ ดียวในการขายไอนา้ และความร้อนในเขตพืน้ ที่ที่ได้รบั อนุญาต รวมทัง้
ได้รบั สิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึง่
เป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนีจ้ ากนโยบายการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ทาให้มีการปรับปรุ งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินการของ
ธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยดาเนินการปรับปรุ งอุปกรณ์ในระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมตัง้ แต่ปี 2561-2562 และ
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ภายในโรงไฟฟ้า และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ นีโ้ รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิง้ ติง้ ได้รบั การยอมรับและยังคงได้รบั การสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐบาลจีนในเรื่องของการเป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอนา้ ได้
คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
3.2.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ทาสัญญาซือ้ ถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตถ่านหินราย
ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้กาหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหินไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนัน้ ความเสีย่ งในการจัดหาถ่านหิน
ที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตอ้ งการนัน้ อยู่ในระดับที่ต่า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซี พีมีแผนการรองรับในกรณีที่
ผูผ้ ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้ อันอาจจะเป็ นผลมาจากเหตุ
สุดวิสยั ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจัดซือ้ ถ่านหินจากผูผ้ ลิตรายอื่นใน
ตลาดซือ้ ขายถ่านหินทั่วไปได้ ในอดีตที่ผา่ นมาปริมาณการซือ้ ถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนัน้ ปกติจะ
ปริมาณความต้องการจะอยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 ของปริมาณความต้องการที่ใช้ในการผลิตในแต่ละปี ซึ่ง
ถือว่าเป็ นปริมาณที่สามารถจัดการได้และไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ
นอกจากนีโ้ รงไฟฟ้าบีแอลซีพียงั ติดตามสถานการณ์ตลาดถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่าง
ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
บริษัทหงสาได้รบั สิทธิในการทาเหมืองถ่านหินลิกไนต์ซึ่งตัง้ อยู่ในบริเวณถัดจากที่ตงั้ ของโรงไฟฟ้า ถือเป็ น
ส่ว นหนึ่ง ของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า หงสา โดยในช่ ว งก่อ นเริ่ม โครงการได้มีก ารศึก ษาปริมาณ
คุณภาพ แผนการผลิต และแผนการขนส่งถ่านหินที่จะใช้ใน
โรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ ส่งผลให้
ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ตอ้ งการนัน้ อยู่ในระดับที่ต่า และสามารถบริหาร
จัดการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของโรงไฟฟ้าฯ ได้ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้จัดเตรียม
แผนการสารองปริมาณ ถ่านหินไว้ในพืน้ ที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้การจัดหาถ่านหินลิกไนต์ขาดความต่อเนื่อง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอือ้ อานวย
ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าจากการขนส่ง อุบตั ิเหตุ และปั จจัยอื่น ๆ เป็ นต้น
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลกระทบจากราคาถ่านหินในประเทศ
อยู่ในสภาวะที่ถ่านหินมีเสถียรภาพ นโยบายการผลิตถ่านหินของรัฐบาลจีน และนโยบายจากัดการนาเข้า
ถ่านหินจากต่างประเทศมีความผันผวนไม่มาก ส่งผลให้ราคาถ่านหินเฉลี่ยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยต่ากว่า
แผนร้อยละ 3 แต่กระนัน้ บริษัทฯยังคงบริหารความเสี่ยงโดยเฝ้าระวังเละติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหิน
อย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดซือ้ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ตกลงทา
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกาหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอนา้ ที่สามารถปรับ
ราคาขายตามต้นทุนเชือ้ เพลิงในขณะนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
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3.2.3 ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าหงสาอาจมีความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุ
มาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง
ใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุ งให้ระบบการทางานมีเสถียรภาพเพื่อรักษา
ความน่าเชื่อถือการเดินเครือ่ ง จัดเตรียมอะไหล่ที่สาคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าฯ ให้เพียงพอ
และเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของบุคลากรด้วยการจัดอบรม และการแบ่งปั น
ความรูร้ ะหว่างกลุม่ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
โรงไฟฟ้าหงสาได้บริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ดว้ ยดี รวมถึงได้ปรับปรุ งมาตรการที่จะ
รับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
3.2.4 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสีย่ งทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความ
คืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผูร้ บั เหมางานก่อสร้างเพื่อให้มคี ณ
ุ ภาพเป็ นไปตามที่
ตกลงในสัญญาว่าจ้าง ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation
Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ 1 โครงการ กาลังการผลิตรวม 18.9 เมกะวัตต์
และ ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทฯ มีกาลังการผลิตติดตัง้ ในญี่ปนรวมทั
ุ่
ง้ สิน้ 77.78 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุน้ 56.30 เมกะวัตต์) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (Shanxi Luguang: SLG) ซึง่
บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 30 คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) หน่วยการผลิตที่ 2 ภายในปลายปี
2563 และโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมซ็อคจาง ประเทศเวียดนาม มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 80 เมกะวัตต์
โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็ น 3 ระยะ (Phase) โดยระยะที่ 1 มีกาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 มีกาลัง
การผลิต 30 เมกะวัตต์ และ ระยะที่ 3 มีกาลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ซึง่ บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 คาดว่า
จะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการระยะที่ 1 ภายในช่วงต้นปี 2564 และโครงการระยะที่ 2 และ
ระยะที่ 3 คาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปลายปี 2564

3.2.5 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึ่งขึน้ อยูก่ บั
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึน้ ในระบบของการผลิต โดยบริษัทฯ บริหารความเสีย่ งโดย
ใช้ขอ้ มูลทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ขัน้ ต่าที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วนามาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชนั้ นาสาหรับ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึน้ ใน
ระบบน้อยกว่าระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ
ความเสี่ย งจากภัย ธรรมชาติ ก็ มี ผลกระทบต่อ การด าเนิ น การของโรงไฟฟ้า จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2562 ช่วงเดือนกันยายนซึง่ เป็ นฤดูมรสุมของญี่ปนุ่ ส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลง
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ทัง้ นีจ้ ากเหตุการณ์ดงั กล่าวโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่ได้รบั ความเสียหายที่กระทบต่อผลการผลิต เนื่องจาก
ได้มีการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติในขัน้ ตอนการออกแบบโรงไฟฟ้าไว้แล้ว

3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas)
ความเสี่ยงจากการดาเนินการผลิตของผู้ผลิต
เนื่องจากรู ปแบบการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็ นการลงทุนผ่านกองทุน โดยบริษัทฯ มี
บทบาทหน้าที่ในการอนุมตั ิงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปี ในสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองทัง้ ใน
ฐานะของผูร้ ว่ มลงทุนและในฐานะของผูผ้ ลิต ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องผลการดาเนินงานของ
ผูผ้ ลิต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ บริหารความเสีย่ งโดยกาหนดแนวทางให้ผจู้ ดั การกองทุนคัดเลือกสินทรัพย์ที่ดี
ควบคูไ่ ปกับการคัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วงที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการทาประกันความเสีย่ งในสินทรัพย์ที่กองทุนถือ
ครองในลักษณะผูผ้ ลิต นอกจากนี ้ บริษัทฯ ทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในแต่ละเดื อนและวาง
แนวทางให้กองทุนดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ หมดในพืน้ ที่ที่ ดาเนินธุรกิจ ซึ่ง สามารถ
ช่วยลดความเสีย่ งจากการดาเนินงานได้สว่ นหนึง่ ด้วย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชะลอการเตรียมหลุมเพื่อการผลิต (Well Completion) ที่ได้ทาการขุดเจาะ
ตามแผนบางส่วน เพื่อตอบสนองต่อสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผลการ
ดาเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริ ษัทฯ มีปริมาณต่ากว่าแผนงบประมาณประจาปี ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มี
แผนที่จะทาการผลิตหลุมดังกล่าว เมื่อราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ
ได้รบั ผลประโยชน์จากผลประกอบการของหลุมเหล่านัน้ มากที่สดุ
3.4 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
3.4.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทาให้ราคาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ ลดลง ส่งผลให้ความสามารถใน
การเข้าสู่ธุรกิจง่ายขึน้ ทาให้เกิดทางเลือกหลากหลายในธุรกิจ และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึน้
ตามลาดับ บริษัทฯ จึงได้จดั หาอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพสูง และได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึง
บริการที่ครบวงจร และบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้มีความแตกต่างด้านราคาจาก
คู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสการสร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าและความแตกต่างในการ
ให้บริการแบบครบวงจรด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เป็ น การต่อยอดเทคโนโลยีดา้ นพลังงานอย่างยั่งยืน ได้แก่
การจัดการพลังงาน การกักเก็บพลังงาน การเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้พลังงาน เพื่อสามารถนาเสนอการ
ให้บริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็ นการเฉพาะแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้นาหลัก กลยุทธ์ในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) มาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภครวมทัง้ กฎระเบียบและนโยบายส่งเสริม
ของภาครัฐ ที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารและคุณภาพในการให้บริการลูกค้า รวมทัง้ ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อจัดการ
ปั ญหาเบือ้ งต้น การริเริ่มที่จะหาคู่คา้ ในการพัฒนา Platform ในการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ
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แบบวิเคราะห์เชิงทานาย (Predictive Analytics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วและถูกต้อง
มากขึน้ ในต้นทุนที่ต่าลง
3.4.2 ความเสี่ยงจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction)
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจต้องใช้ผรู้ บั เหมาแบบเบ็ดเสร็จหลายรายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทางาน
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการจัดตัง้ คณะทางานเพื่อติดตามความคืบหน้าและมีการ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ทาให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ระยะแรก รวมถึงสร้างมาตรฐานการทางานให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการส่งมอบงานมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
3.4.3 ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แบ่งความเสีย่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความเสีย่ งจากความเข้มของแสงอาทิตย์ต่ากว่าที่คาดการณ์
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตอ้ งพึ่งพิงแสงอาทิตย์เป็ นปั จจัยหลักในการผลิตไฟฟ้ า หาก
แสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือมีเมฆปกคลุม
เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่และมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง
ทาให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้า ต่ากว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศ
ไทยมีที่ตงั้ อยู่ใกล้กับเส้น ศูนย์สูต ร จึงทาให้มีความเข้มของแสงอาทิตย์สูง โดยบริษัทฯ ได้ติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของแสงและสภาพอากาศในทุกโครงการ รวมถึงใช้ขอ้ มูลอ้างอิงด้านความ
เข้มของแสงจากที่ปรึกษาทางเทคนิคที่เป็ นที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์
และติดตามผลการเปลีย่ นแปลงของสภาวะอากาศ
2. ความเสีย่ งจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสือ่ มสภาพเร็วกว่ากาหนด
เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นอุปกรณ์หลักในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นกระแสไฟฟ้า
หากแผงเซลล์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติอาจส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงและจะกระทบ
ต่อ รายได้ที่ ป ระมาณการไว้ อย่า งไรก็ ต าม บริษั ท ฯ ได้ท าสัญ ญากับ ผู้ร ับ เหมาโดยให้ผู้ร ับ เหมา
รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาต่ อโครงการในระยะเบือ้ งต้น
และบริษัทฯสามารถเรียกร้องให้ผผู้ ลิตชดเชยหรือเปลีย่ นแผงได้ตลอดอายุโครงการเมื่อตรวจพบแผงที่
เสือ่ มสภาพลงกว่าที่รบั ประกัน
3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3.5.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเน้นเป้าหมาย 3
Zeros ได้แก่
- Zero Incident: ไม่มีอบุ ตั ิการณ์เกิดขึน้
- Zero Repeat: ไม่มีอบุ ตั ิการณ์จากกรณีเดิมเกิดขึน้ ซา้
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- Zero Compromise: ไม่ยินยอมให้มีการปฏิบตั ิงานที่ขดั ต่อข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการตรวจประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ( Safety Culture
Maturity Level) ไปที่โรงไฟฟ้าหลวนหนานและโรงไฟฟ้าโจวผิงในประเทศจีน เพิ่มเติมจากตรวจประเมิน
ระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโตในปี 2561 โดยวิธีตอบแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวและแบบกลุม่ รวมถึงการไปสารวจพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน โดยนาผลการประเมินดังกล่าว
มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัย 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้
- ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Management System)
- การรับรู แ้ ละการแสดงออกด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย (Safety Awareness and
Behavior)
- การพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Competency)
บริษัทฯ ยังได้ทบทวนมาตรฐานกลาง คานิยาม สูตรการคานวณค่าชีว้ ดั ต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น GRI และมาตรฐานในแต่ละประเทศ รวมทัง้ กาหนด
เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกับหน่วยธุรกิจในแต่ละประเทศ โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนิ น งานผ่ า นการประชุม ร่ว มกัน เป็ น ระยะ รวมถึ ง การตรวจสอบคุณ ภาพภายใน (Quality
Assurance Review-QAR)
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้น าเอาระบบการบริ ห ารจัด การความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity
Management System) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปั จจัยเสี่ยงทัง้ จากภัย
ธรรมชาติและมนุษย์ รวมถึงประเมินผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อนาผลที่ได้มาวางกลยุทธ์ในการจัดทาแผน
ความต่อ เนื่ อ งธุ ร กิ จ (Business Continuity Plan) เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ ต้อ งไม่
หยุดชะงักจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด เหตุประท้วง หรือจลาจล เป็ น
ต้น โดยบริษัทฯ ได้จดั เตรียมทรัพยากรที่จาเป็ นและซักซ้อมการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินในระดับ
ปฏิบตั ิการ ระดับประเทศ และระดับบริหารเป็ นประจาทุกปี ในปี 2562 ที่สานักงานกรุ งเทพฯ ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 22301:2012 สาหรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากบริษัท
บูโร เวอริทสั จากัด (ประเทศไทย) และมีการฝึ กซ้อมเหตุฉกุ เฉินในระดับที่สร้างผลกระทบระดับ องค์กร โดย
คณะทางาน Crisis Management Team (CMT) รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟ ( Annual Fire Drill) ทัง้ นี ้ ใน
ระดับหน่วยธุรกิจต่างๆ บริษัทฯ ได้กาหนดเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวให้คณะทางาน Incident
Management Team ในแต่ละประเทศมีการฝึ กซ้อมแผนความต่อเนื่องธุรกิจในระดับประเทศ
3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Standard) ตามที่กฎหมายกาหนด และ
มุ่ ง เน้ น การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effective Resource Utilization) เพื่ อ เป็ นการสงวน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละควบคุม ผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มจากการใช้ท รัพ ยากร เช่ น การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น (Land Utilization) การใช้
ทรัพยากรนา้ และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็ นต้น
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การเปลีย่ นแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
บริษัทฯ ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการกาหนดนโยบายและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งขยายวงกว้างเพิ่มขึน้ ทัง้ ความถี่และความรุ นแรง สังคมจึงมีความคาดหวังในการใช้
พลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่า เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยกิจกรรมการผลิต
ของบริษัทฯ ได้แก่ เหมืองถ่านหิน การผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน ล้วนต้องใช้พลังงานเป็ นต้นทุนหลัก
ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กาหนด
นโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้ แต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้พลังงาน
รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ปั จจุบนั บริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี
2559 – 2563 จากปี ฐานในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่บริษัทฯ มีการผนวกผลการดาเนินงานจากหน่วยธุ รกิ จใน
ออสเตรเลีย โดยกาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่ รอ้ ยละ
25 และการผลิตไฟฟ้าที่รอ้ ยละ 15 นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังเฝ้าติดตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ วิธีการดาเนินธุ รกิ จที่เ ปลี่ย นแปลงไป ซึ่งรวมถึง
ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็ นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมาจากการประชุม COP และ
นโยบายด้านการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Compliance)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่
บังคับใช้ และข้อกาหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพ
สิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง เป็ น เงื่ อนไขที่ก าหนดในรายงานวิ เคราะห์
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานสอดคล้องตามข้อกาหนดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการปั จจัยความเสีย่ งที่
สาคัญซึง่ ประกอบด้วย
- การจัดการปั ญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยบริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผล
กระทบเป็ นลาดับแรก โดยมีการวางแผนประเมินอัตราความลาดชันที่เหมาะสม และทาการปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณขอบบ่อเหมืองเพื่อเป็ นการช่วยยึดหน้าดิน
- การจัดการนา้ โดยบริษัทฯ มีโครงการลดการใช้นา้ ในกระบวนการผลิต มีการใช้ระบบบาบัดนา้ เสีย
หลากหลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ ข้อจากัด และคุณภาพนา้ ในแต่ละพืน้ ที่ เช่น การใช้
บ่อตกตะกอน สร้างบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) การจัดการคุณภาพของนา้ ที่ปล่อยจาก
พืน้ ที่เหมืองสูแ่ หล่งนา้ สาธารณะ โดยกาหนดดัชนีคณ
ุ ภาพนา้ คือ สภาพความเป็ นกรดด่าง ความขุน่
ข้นของตะกอนดิน รวมไปถึงการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในนา้ ก่ อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อ ม
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าคุณภาพนา้ ที่ปล่อยออกไปเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่
บริษัทฯ ดาเนินกิจการ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินว่าพืน้ ที่ตงั้ ของหน่วยธุรกิจอยูใ่ นพืน้ ที่ที่มี
ความเสี่ยงขาดแคลนนา้ (water stressed area) ภายใต้ฐานข้อมูล Aqueduct water risk atlas
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ของ World Resources Institute เพื่อพัฒนาแผนและแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชนในพืน้ ที่การดาเนินงาน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการความ
เสีย่ งดังกล่าว
บริษั ท ฯ จัด ท ามาตรการป้อ งกัน และแก้ไขการเกิ ด น า้ ที่ เ ป็ น กรดจากการท าเหมือ ง (Acid Mine
Drainage) โดยเน้นการจัดการตัง้ แต่ขนั้ ตอนการสารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพืน้ ที่จนถึงการ
ฟื ้ นฟูสภาพของพืน้ ที่ภายหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมการผลิต (Mine Rehabilitation) โดยมีการใช้หลาย
เทคโนโลยีรว่ มกันในการป้องกันแหล่งกาเนิดและบาบัดนา้ เป็ นกรดควบคู่กนั ไป โดยมีการสร้างบึง
ประดิษฐ์ (wetland) ที่เหมืองโจ-ร่ง ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นการใช้พืชท้องถิ่นในการช่วยลด
ความเป็ นกรดและโลหะหนักที่เกิดขึน้ ในนา้ จากการทาเหมือง และมีการตรวจวัดคุณภาพนา้ อย่าง
สม่าเสมอก่อนปล่อยสูแ่ หล่งนา้ ธรรมชาติ เพื่อให้ม่นั ใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ
บึงประดิษฐ์ดงั กล่าวนอกจากจะช่วยเรือ่ งลดผลกระทบด้านคุณภาพนา้ แล้ว ยังช่วยเพิ่มพืน้ ที่สเี ขียว
เป็ นที่อยู่อาศัยของนกและแมลง ซึ่งเป็ นการช่วยให้ระบบนิเวศฟื ้ นคืนกลับในพืน้ ที่ได้อีกด้วย ทัง้ นี ้
บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างบึงประดิษฐ์ในบริเวณพืน้ ที่อื่นๆ ที่ประสบปั ญหานา้ เป็ นกรดจากการทา
เหมือง เพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
การจัดการคุณภาพนา้ หล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ใช้ระบบนา้ หล่อเย็นกึ่งปิ ด เพื่อลดการ
แลกเปลี่ยนนา้ กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและนา้ ที่จะปล่อยออกสูภ่ ายนอกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรนา้
มีการออกแบบทางนา้ โดยเพิ่มระยะทางให้สมั ผัสอากาศนานที่สดุ เพื่อลดอุณหภูมินา้ ที่จะปล่อยออก
สูภ่ ายนอกให้อยูใ่ นระดับที่กฎหมายกาหนด
การจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่ รรยากาศ โดยบริษัทฯ กาหนดดัชนีชีว้ ดั
คุณภาพอากาศหลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ
นาเอาเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กบั โรงไฟฟ้าทัง้ ที่อยูใ่ นไทย ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหวั
เผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอนา้ เผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน
(Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้
การกาจัดฝุ่ นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic
Precipitator: ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization:
FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปี ยก การกาจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ดว้ ยวิธี Selective
Non - Catalytic Reduction (SNCR) และ Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้ง มี ร ะบบ
การตรวจวัดแบบต่อเนื่อ ง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทั้ง ที่ ป ากปล่อง
และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุ งระบบบาบัดอากาศที่มีอยูเ่ ดิมให้มี
ประสิทธิ ภาพดียิ่งขึน้ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึน้ อย่างมาก เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่
การจัดการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ จากการทาเหมือง เช่น การขุดขนดินและถ่านหิน การ
ปรับปรุ งคุณภาพของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการหลากหลาย เพื่อมุ่งเน้น
การจัดการอย่างเหมาะสมสาหรับแต่ละพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้นไม้สร้างแนวกันลมในพืน้ ที่
ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดฝุ่ น การจากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพืน้ ที่เ หมืองเพื่อลด
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ปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภัยในการทางาน การหมั่นพรมนา้ บนถนน และการสเปรย์นา้ รอบ
กองถ่านหิน การใช้ผา้ ใบคลุมกองถ่านและรถบรรทุกขนส่ง เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังตรวจวัด
ปริมาณฝุ่ นในบริเวณพืน้ ที่คลังถ่านหิน และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่า
สามารถควบคุมฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการคัดแยกและการกาจัดขยะประเภทต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านัน้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะของ
เสียอันตรายซึ่งมีการกาจัดที่ถกู ต้อง สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายในแต่ละท้องถิ่น ในบาง
กรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น นา้ มันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย (Fly Ash)
เป็ นต้น ให้กบั ผูร้ บั ซือ้ ที่ได้รบั การอนุญาตจากทางราชการเพื่อนาไปรีไซเคิลต่อไป สาหรับเถ้าลอยที่
เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อ การผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กบั ผูร้ บั ซือ้ เพื่อนาไปประกอบการ
ทาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงมีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและ
สามารถเพิ่มราคาจาหน่ายได้
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต
โดยบริษัทฯ มุง่ เน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีสว่ นร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จึงได้ดาเนินโครงการอนุรกั ษ์พลังงานและศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้พลังงาน
ทดแทนอื่น ๆ แทนนา้ มันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกต่อสาธารณะผ่าน Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงานการพัฒนาที่ย่งั ยืนเป็ นประจาทุกปี
2. การลดการใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนา้ ด้วยการนาเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิ ภาพสูงและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ใน
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (Shanxi Lu Guang) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนีย้ งั มีการ
ปรับปรุ งสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการนาก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็ก
ของลูกค้าซึ่งเดิมต้องปล่อยออกและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าทดแทน
การใช้ถ่านหินที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping)
3. การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชี วภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการ
ทาเหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ โดยกาหนดให้มีการวางแผนการฟื ้ นฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan)
ตัง้ แต่เริ่มโครงการ นอกจากนีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างเหมาะสม บริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย
ได้รว่ มมือกับสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี (Purwodadi Botanical Garden) ริเริ่มโครงการศึกษา
และอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่เหมืองบารินโต (Bharinto) ทีต่ งั้ อยูบ่ นเกาะกาลิมนั
ตัน ในอินโดนีเซีย ตัง้ แต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงาน
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มายังพืน้ ที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และขยายการสารวจพืน้ ที่เพิ่มเติมจากที่เคยทาไว้ก่อนหน้า เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การทาแบบจาลองของการฟื ้ นฟูสภาพพืน้ ที่และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี
2560 บริ ษั ท ฯ ได้ป ระกาศนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity
Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลังที่ดาเนินการ
ปิ ดเหมืองในทุกพืน้ ที่ของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ (Biodiversity Value) ของพื น้ ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสูง ส าหรับ เหมื อ งใน
อินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และ
เหมืองใต้ดินในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยเหมืองแอร์ลี่ เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ์
เหมืองแมนดาลอง และเหมืองไมยูนา โดยบริษัทฯ มีแผนในการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพทุก ปี เพื่ อ ใช้เ ป็ น ข้อ มูล ในการวางแผนการฟื ้ น ฟู พื น้ ที่ ใ ห้เ กิ ด ผลกระทบด้า นความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สดุ
4. การใช้ทรัพยากรนา้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรนา้ โดยมีโครงการลดการใช้นา้
ในกระบวนการผลิต การน ากลับ มาใช้ใหม่ การจ าแนกน า้ ผิ วดิ น มิใ ห้ป ะปนกับ น า้ เสีย เป็ น ต้น
นอกจากนีน้ า้ จากการทาเหมืองใต้ดินที่ผ่านการบาบัดแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีก
ทางหนึ่งด้วย และเพื่อให้การจัดการทรัพยากรนา้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ บริ ษัทฯ ได้ประกาศ
นโยบายการจัดการนา้ (Water Policy) เพื่อกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการนา้ ของบริษัทฯ
รวมไปถึงรู ปแบบการเก็บและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นา้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการ
จัดทาแผนผังการใช้นา้ (Water Flow Diagram) ของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและไอนา้ และอยู่ระหว่าง
การพัฒนาสาหรับธุรกิจเหมือง ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563
3.6 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน
บริษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม” ดังนัน้ นอกจากการ
ให้ความสาคัญกับมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม เช่น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ชุมชนในทุกพืน้ ที่ที่ดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น “กระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วม” ระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียในการดาเนินงาน
ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
เตรียมความพร้อมและวางรากฐานการเติบโตของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกพืน้ ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการพัฒนา
ชุมชนและมาตรฐานการบริหารจัดการ พร้อมทัง้ นาข้อกาหนดของรัฐบาลท้องถิ่นประกอบกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล
เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มากาหนดเป็ นกลยุทธ์และเป้าหมาย
การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทัง้ 6 ด้าน โดยดาเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และภาครัฐ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง น ากรอบการประเมิ น ผลตอบแทนทางสัง คม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้
ประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ เพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิทธิ ผลสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสังคมและชุมชน ดังต่อไปนี ้
- มี ม าตรฐานการปฏิ บัติ ง านด้า นพัฒ นาชุ ม ชน (Standard Practice Manual: Community Development
Work) ที่ครอบคลุมการลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ซึ่งทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านพัฒ นา
ชุมชน มีแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน และเป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกพืน้ ที่ทางาน นอกจากนีไ้ ด้มีการทบทวน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ เพื่อให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ ที่เปลีย่ นไป
- จัดให้มีพนักงานของบริษัทฯ ที่รบั ผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชน (Community Development Officer: CDO)
เข้าไปทางานในแต่ละพืน้ ที่อย่างเพียงพอ ทาให้สามารถทางานในโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างใกล้ชิด อีกทัง้ พนักงานเหล่านีย้ งั เป็ นกลไกหลักสาคัญในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถกู ต้องระหว่างกัน สามารถเห็นสัญญาณ หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดผลกระทบได้ตงั้ แต่ตน้
ทาให้สามารถหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการลดผลกระทบนัน้ ได้อย่างทันท่วงที
- การทางานกับชุมชนด้วยกระบวนการการมีสว่ นร่วม โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ตัง้ แต่การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น เพื่อให้ได้โครงการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของชุมชน และ
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้รว่ มกับชุมชนตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนา
ชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชน รัฐบาลในท้องถิ่น
และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนดาเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไขปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นดีขนึ ้ ทัง้
ยังเป็ นช่องทางในการป้องกันหรือลดความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้
- การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ม่งุ สนองตอบความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยโครงการ
เหล่านีม้ าจากการคิดร่วมกันกับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาชุมชนให้พงึ่ พาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมีทงั้ หมด 6
ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2) การพัฒนาด้านการศึกษา 3) การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน 4) การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน 5) การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม และ 6)
การส่งเสริมด้านสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กบั ชุมชน ซึ่งทาให้ประชาชนในชุมชนรอบเหมือง และ
รอบหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ เกิดความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริษัทฯ
- การทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึง
ร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อชุมชนและสังคมที่อาจเกิดจากการดาเนินงานของบริษั ทฯ
โดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านขนส่งผลิตภัณฑ์
- ฝ่ ายพัฒ นาชุม ชนสามารถเป็ น ช่ อ งทางการสื่อ สารอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพระหว่า งบริษั ท ฯ กับ ชุม ชน และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ สื่อมวลชน ทาให้ทราบถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้รวดเร็ว และสามารถประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
- การร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ร ั บ เหมาในการท างานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชน (Contractor Cooperation in Community
Development Work) ในอินโดนีเซีย ผูร้ บั เหมารายหลักของบริษัทฯ หลายรายมีการทางานพัฒนาชุมชนควบคู่
ไปด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ตัง้ แต่การวางแผน
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
สามารถทาให้การดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ครอบคลุมผูไ้ ด้รบั ประโยชน์และลดการ
ซา้ ซ้อนของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมในพืน้ ที่
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-

-
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การติดตามงานของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ โดยผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าไป
เยี่ยมชมการดาเนินงานในชุมชนอย่างสม่าเสมอ ซึง่ นอกจากได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ในพืน้ ที่
จริง ได้พบกับผูน้ าและประชาชนในชุมชนแล้ว ยังได้ให้คาแนะนาเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
อีกด้วย เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีการดาเนินงานที่รดั กุม มีแผนการทางานและการบริหารความเสีย่ งที่ชดั เจน
ไม่สง่ ผลกระทบใด ๆ ทัง้ ยังสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กบั ชุมชนและสังคมได้เป็ นอย่างดี
การสารวจความพึงพอใจของชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อบริษัทฯ (Stakeholder Satisfaction Survey) ใน
ส่วนงานพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ได้จัดทาการสารวจทุก ๆ ปี ทาให้บริษัทฯ ได้ทราบประเด็น
ความพึงพอใจ ประเด็นข้อกังวลของชุมชน และแนวโน้มความเสีย่ ง ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้นาผลที่ได้จากการสารวจ มาปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
นาระบบการสอบทานคุณภาพ (Quality Assurance Review) โดยพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
มาดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผลสูงสุด
นากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้ประเมินผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ และนาไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริ ษั ท ฯ ให้ค วามส าคัญ กับ การปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถเชื่อถือได้ มีความโปร่งใส
และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อการดาเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่ าฝื น โดยทั่วไป
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปั จจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครัง้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ หรือแม้กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการ
ออกกฎหมาย ซึ่งอาจนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ ในด้านการเงินและการ
ดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
กาหนดให้ฝ่าย Compliance เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูลการปฏิบตั ิตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานว่าบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตามร่า งสถานะของกฎหมายที่ มีผลกระทบต่อ บริษัท ฯ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตด้วย
4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
เนื่องจากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิ จส่วนใหญ่ อยู่ในต่างประเทศ ทาให้ตอ้ งเผชิ ญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนัน้ ๆ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ
รวมทัง้ เครือ่ งมือต่างๆ ในการบริหารความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิ ดขึน้ โดยกาหนดให้ผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบในแต่ละ
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ประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2562
ฝ่ าย Compliance ได้พัฒ นาและน า Law In-hand Mobile Application มาใช้ในการติ ดตามและรายงานกฎหมายที่
เปลีย่ นแปลง และร่วมกับฝ่ าย Enterprise Risk Management ในการพัฒนา Compliance Risk Management (C-RiM)
Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ เพื่อรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่ น เพื่อ
ช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
โดยในรอบปี ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ
ญี่ปนอย่
ุ่ างเป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
o วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนจัดการมลพิษในปี 2561 ถึง 2563 (Fight for Blue Sky) เพื่อ
ควบคุมและลดมลพิษใน 82 เมืองในประเทศ ส่งผลให้มณฑลปั กกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ ย และซานตง ต้องลด
ปริมาณการใช้ถ่านหินลงร้อยละ 10 และลดลงร้อยละ 5 ในพืน้ ที่สามเหลีย่ มปากแม่นา้ แยงซีตงั้ แต่ปี 2559 ถึงปี
2563 รวมถึงกาหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอตั ราการใช้เชือ้ เพลิง 65 ตันต่อชั่วโมงหรือสูงกว่า ต้องลดอัตราการ
ใช้พลังงานและปรับปรุ งประสิทธิภาพของระบบการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจในจีนให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยปรับปรุ งระบบการผลิตและการขนส่งทาง
รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ให้ได้ตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ และศึกษาการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
o รัฐบาลจีนเริม่ ปฏิรูประบบการไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2558 เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนให้ต่าลงใน
คุณภาพที่ดีขนึ ้ และราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็ นธรรมแก่ลกู ค้ารายบริษัทและรายบุคคล โดยใน
เดือนกันยายน 2562 รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบายปฏิรูปราคาจ่ายไฟสาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากราคาซือ้
ขายไฟฟ้า คงที่ ตามราคาถ่านหิ นอ้างอิ ง (on-grid tariff) เป็ น ราคาซือ้ ขายไฟฟ้าลอยตัว (Basic-tariff-plusfloating mechanism) โดยอัตราลอยตัวดังกล่าวจะอ้างอิงราคาถ่านหินอ้างอิง ในช่วงระหว่างมากกว่าราคา
ถ่านหินอ้างอิงร้อยละ 10 หรือน้อยกว่าราคาถ่านหินอ้างอิงร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม อัตราลอยตัวที่มากกว่า
ราคาถ่านหินอ้างอิงจะยังไม่บงั คับใช้ในปี 2562 โดยนโยบายบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้
ติดตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบ และปรับกลยุทธ์ในการเติบโตในประเทศจีนอย่าง
เหมาะสม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
o วันที่ 5 มกราคม 2561 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 23K/2018 เกี่ยวกับ
เงื่ อ นไขแผนการขายถ่ า นหิ น ในตลาดอิ น โดนี เ ซี ย (Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 2562 โดย
กาหนดให้บริษัทผูผ้ ลิตถ่านหินต้องขายถ่านหินอย่างน้อยร้อยละ 25 ของประมาณการและแผนการผลิตตาม
ใบอนุญาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) โดยมีบทลงโทษสาหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบตั ิตาม คือ
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ลดปริมาณการผลิตในการขอใบอนุญาต RKAB ปี ถดั มา รวมถึงลดโควตาการส่งออก ซึง่ บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายดังกล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมถึงซือ้ โควตาจากบริษัทผูผ้ ลิตถ่านหินที่ขายใน
ประเทศเกินโควตา DMO
o ในเดือนมีนาคม 2561 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 1395/2018 และ
1410/2018 เกี่ยวกับราคาขายถ่านหินสาหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อสาธารณะในราคา 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
สาหรับคุณลักษณะถ่านหินที่ระบุ โดยราคาดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสูตรที่กาหนดไว้ โดยบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 สาหรับปริมาณขายถ่านหินต่อปี โดยไม่เกิน 100 ล้านตัน ซึง่
บริษัทฯ ได้มีการขยายพอร์ตการขายถ่านหินและเพิ่มการขายในตลาดที่สามารถเพิ่มการทากาไรได้
o ในเดื อ นสิง หาคม 2562 กระทรวงพลัง งานและทรัพ ยากรธรรมชาติ ป ระกาศกฎหมายฉบับ ที่ 205K/2019
เกี่ ยวกับระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของการขนส่งและขายถ่านหิน โดยเริ่มนาระบบ
ออนไลน์มาใช้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ของผูถ้ ือใบอนุญาต โดยข้อมูลการผลิต
และการขายจะต้องสอดคล้องกับใบอนุญาต RKAB ที่ได้รบั บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวและมีการ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบตั ิงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลีย่ นแปลงไป
ประเทศญี่ปุ่น
o วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตรา
รับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยแก้ไขกฎหมายสาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ มีกาลังผลิตมากกว่า 10 กิโลวัตต์ ที่อยูใ่ นขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดังนี ้
- โครงการที่ได้รบั การรับรองโดย METI ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ
- โครงการที่ไม่ติดเงื่อนไขกฎสามปี (Three-year Rule)
โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตจะถูกลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รบั อนุมตั ิเป็ นอัตรา 21 เยนต่อหน่วย แต่
ทัง้ นีจ้ ะได้รบั ยกเว้นไม่ถกู ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. โครงการที่มี “แผนการก่อสร้าง” ได้รบั อนุมตั ิโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หรือ
2. โครงการที่ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ ”แผนการก่อสร้าง” ได้รบั อนุมตั ิ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้เริม่ ดาเนินการก่อสร้างภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2562
ทั้ง นี โ้ ครงการดัง กล่า วจะต้อ งยื่ น ขอเชื่ อ มระบบเครือ ข่า ย (Grid Connection) ภายในก าหนดวัน ที่ 31
สิงหาคม 2562 และได้รบั ตอบรับภายในกาหนดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดารงสิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่
ตามเดิม
อนึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องจาหน่ายไฟฟ้า เชิ งพาณิ ชย์ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 ในกรณี ที่โครงการ
จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้หลังวันที่กาหนดให้ถือว่าระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้าได้เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน
2563 ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาซือ้ ขายไฟฟ้าลดลงตามความล่าช้าของโครงการ บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้า
ของโครงการอย่างใกล้ชิดในการยื่นเอกสารขออนุมตั ิและดาเนินการตามข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึน้ ต่อ โครงการที่ ก าลัง พัฒนาอยู่ ในปี 2562 บริษั ท ฯสามารถเปิ ดด าเนิ น การเชิ งพาณิ ช ย์ (COD)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คโุ รคาวะ กาลังการผลิตรวม 18.9 เมกะวัตต์ซงึ่ เป็ นไปตามแผน
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o รัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ มาเป็ นการประมูล
สาหรับโครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผลทาให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
ลดลงในโครงการใหม่ ที่ มี ก ารประมู ล อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ได้เ ตรี ย มความพร้อ มโดยศึ ก ษาวิ ธี เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน หรือการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ
5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ใหม่ เ ป็ น ความสูญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากความเสี่ ย งที่ ยัง ไม่ เ คยปรากฏขึ น้ หรื อ ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ ณ เวลาปั จจุบนั แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบาง
เหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่าในระยะยาวความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ ได้แก่ ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน เนื่องจากปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเริ่มมี
บทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น อุปกรณ์และระบบที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้มากขึน้ ยานพาหนะที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการทาธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มลดลงจากก้าวหน้าจากการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เหล่านี ้ รวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐในด้านสิ่งแวดล้อมที่ ตอ้ งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ
GHG) ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกต่างๆ ส่งผลให้รูปแบบการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานเปลีย่ นแปลงไป (Disruptive Technology)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้สอดรับกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากขึน้ ตามกลยุทธ์
Greener & Smarter โดยมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เข้ามาผนวกกับการผลิตพลังงาน เพื่อตอบ
โจทย์ดา้ นสิง่ แวดล้อมของโลกที่เปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็ นความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึน้ สะอาดขึน้ สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนที่สงู ขึน้ การพัฒนาโครงการในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม นอกจากนี บ้ ริษัทฯ ได้ต่อยอดนา
ความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจพลังงานมาต่อยอดเป็ นโซลาร์โซลูชันที่ช่วยสนับสนุนองค์กรชั้นนาของไทยให้มีการ
ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาเสนอบริการเสริมด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่หลากหลาย
เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ระบบการบริหารจัดการและกักเก็บพลังงาน
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ตัง้ หน่วยงาน Digital Center of Excellence เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
โดยในปี 2562 มีหลายโครงการที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ เช่น โครงการ Underground Mining Assistant (UMA) ซึง่ เป็ น
โครงการติดตัง้ เครือ่ งมือสือ่ สารไร้สายสาหรับรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (real time) ระหว่างเครือ่ งจักรที่ทางานอยูใ่ นเหมือง
ใต้ดินกับห้องควบคุมภาคพืน้ ดิน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ศกึ ษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ (New Business) ที่มีศกั ยภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
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4. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ถาวร
ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รบั รูเ้ มื่อเริม่ แรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อย
ค่า
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรือ 5 ถึง 30 ปี
และตามอายุโรงไฟฟ้า 30 ปี
5 ถึง 40 ปี
3 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง
เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
-

รายละเอียดของทีด่ ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผูถ้ ือครอง

ขนาด (ไร่)

ประเภทถือสิทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี ้ จ.ลาพูน

BP

345-3-74

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมืองถ่านหิน (BP-1)

มูลค่าตามบัญชี
(เหรียญสหรัฐ)
642,753.97

2. อ.แม่ทะ จ.ลาปาง

BP

209-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมืองถ่านหิน (LP-2)

74,036.13

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทาเหมือง

62,820.01

BP

221-2-71

ปลอดภาระผูกพัน

คลังสินค้า

2,028,022.32

ที่ตงั้

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

รวม

2,807,632.43
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-

รายละเอียดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. อาคารสานักงานและบ้านพัก อ. ลี ้
จ. ลาพูน
2. อาคารสานักงานโรงเก็บวัสดุและบ้านพัก
ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ลาปาง
3. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง Jorong
Indonesia
4. ท่าเรือ เหมือง Jorong Indonesia

Banpu

บริษัท Banpu
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Banpu
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Jorong
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Jorong
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Jorong
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Indominco
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Indominco
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Indominco
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Kitadin
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Trubaindo
เป็ นเจ้าของ

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง
Jorong Indonesia
6. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง
Indominco Indonesia
7. ท่าเรือ เหมือง Indominco Indonesia

Banpu
Jorong
Jorong
Jorong
Indominco
Indominco

8. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมือง Indominco
Indominco
Indonesia
9. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง Kitadin
Kitadin
Indonesia
10. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง
Trubaindo
Trubaindo Indonesia

มูลค่าตามบัญชี
(เหรียญสหรัฐ)
11,450.27

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

0.15

ไม่มีภาระผูกพัน

184,572.33

ไม่มีภาระผูกพัน

21,878.64

ไม่มีภาระผูกพัน

275,727.19

ไม่มีภาระผูกพัน

5,040,399.95

ไม่มีภาระผูกพัน

19,362,527.38

ไม่มีภาระผูกพัน

49,366,056.89

ไม่มีภาระผูกพัน

113,407.13

ไม่มีภาระผูกพัน

1,920,156.67

11. ท่าเรือ เหมือง Trubaindo Indonesia

Trubaindo

บริษัท Trubaindo
เป็ นเจ้าของ

199,063.95

12. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trubaindo
Indonesia
13. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมือง
Bharinto Indonesia
14. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เหมือง Bharinto
Indonesia
15. อาคารสานักงานและบ้านพัก Trust

Trubaindo

9,543,431.89

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก้ บั
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก้ บั
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ไม่มีภาระผูกพัน

559,276.85

ไม่มีภาระผูกพัน

3,076,975.14

ไม่มีภาระผูกพัน

881,954.62

ไม่มีภาระผูกพัน

50,794,070.58

ไม่มีภาระผูกพัน

54,463,222.00

ไม่มีภาระผูกพัน

144,450,460.09

ไม่มีภาระผูกพัน

16. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เหมือง Trust

Trust

17. อาคารสานักงานและบ้านพัก เหมื่อง BKV

BKV

บริษัท Trubaindo
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Bharinto
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Bharinto
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Tambang Raya Usaha
Tamaเป็ นเจ้าของ
บริษัท Tambang Raya Usaha
Tama เป็ นเจ้าของ
BKV Oil & Gas เป็ นเจ้าของ

18. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เหมือง BKV

BKV

BKV Oil & Gas เป็ นเจ้าของ

Bharinto
Bharinto
Trust

รวม

340,264,631.72
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- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริษัทในประเทศออสเตรเลีย
รายการ

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

บริษัท

Airly Coal Pty

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัท Airly Coal Pty
เป็ นเจ้าของ
Airly Coal Pty
บริษัท Airly Coal Pty
เป็ นเจ้าของ
Charbon Coal บริษัท Charbon Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Charbon Coal บริษัท Charbon Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Clarence Coal บริษัท Clarence Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Clarence Coal บริษัท Clarence Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Centennial บริษัท Centennial Drilling
Drilling Pty
Pty Limited เป็ นเจ้าของ
Limited
Centennial
บริษัท Centennial
Fassifern Pty Fassifern Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Fassifern Pty Fassifern Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial Coal บริษัท Centennial Coal
Infrastructure
Infrastructure Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Inglenook Pty Inglenook Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Inglenook Pty Inglenook Pty เป็ นเจ้าของ
Ivanhoe Coal บริษัท Ivanhoe Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
Ivanhoe Coal บริษัท Ivanhoe Coal Pty
Pty
เป็ นเจ้าของ
บริษัท Centennial
Centennial
Mandalong Pty
Mandalong Pty
เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial Myuna
Myuna Pty
Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Northern Coal Northern Coal Service
Service Pty
Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Newstan Pty Newstan Pty เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
2.3

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

155.7

ไม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไม่มีภาระผูกพัน

0.9

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

102.7

ไม่มีภาระผูกพัน

4.5

ไม่มีภาระผูกพัน

41.4

ไม่มีภาระผูกพัน

2.5

ไม่มีภาระผูกพัน

28.0

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.3

ไม่มีภาระผูกพัน

9.9

ไม่มีภาระผูกพัน

39.7

ไม่มีภาระผูกพัน

259.7

ไม่มีภาระผูกพัน

65.4

ไม่มีภาระผูกพัน

34.7

ไม่มีภาระผูกพัน

55.9

ไม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

19. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดนิ
20. โรงงานและเครื่องจักรในการทาเหมือง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

Centennial
บริษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้าของ
Centennial
บริษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้าของ
รวม

มูลค่าตาม
บัญชี
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)
1.8
137.3

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

953

- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ

บริษัท

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน
(พันบาท)

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

1,007,421

ไม่มี

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

954,322

ไม่มี

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

1,402

ไม่มี

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ยานพาหนะ

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง
สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ
เจ้าของ

2,453
2,008

ไม่มี
ไม่มี

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

สือเจียจวงเฉิงเฟิ ง

เจ้าของ

76,229

ไม่มี

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง

ถังซานบ้านปู

เจ้าของ

609,742

ไม่มี

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
ถังซานบ้านปู
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค
โจวผิงพีค

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

2,364,982
3,222
9,209
3,055
122,752
455,897
1,793,471
2
823
2,041
138,760

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวมเป็ นจานวนมูลค่าทางบัญชี

7,547,791
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ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เนือ้ ที่
หมดอายุ
ไร่-งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
4,883
9 Dec 2029
Kalimantan Hectares

Jorong

ประทานบัตร
เลขที่
06PB0318

Indominco

01PB0435

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

24,121
Hectares

31 Mar 2028 PT. Indominco Mandiri

Production Stage

Kitadin
(Embalut)

KTN 2013 006
OP

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

2,973
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitadin

Production Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

KW.46-BBKUTIM-06

Bontang,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

21 May 2018

PT. Kitadin

Closure Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

22,687
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

Bharinto

04PB0081

Barito Utara Central &
&Kutai Barat
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

188.45/277/2013 Barito Utara

Central
Kalimantan

4,291
Hectares

20 May 2033

โครงการ

NPR

อาเภอ

จังหวัด

โดยบริษัท

หมายเหตุ

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

PT. Nusa Persada
Resources

Exploration Stage
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 รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

NSW

2,745

11 Oct 2035

CENTENNIAL AIRLY PTY LIMITED

Production

NSW

7,735

18 Aug 2024

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Care &
Maintenance

NSW

2,541

14 Jan 2023

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed

โดยบริษัท

หมายเหตุ

AIRLY

ML1331

ANGUS PLACE

ML1424

ANGUS PLACE

CCL704

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

ANGUS PLACE

ML1699

COOK

NSW

30.6

26 June 2035

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

ANGUS PLACE

ML1720

COOK

NSW

158.9

23 Nov 2036

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

BLUE
MOUNTAINS
BLUE
MOUNTAINS
CHARBON
CHARBON

CCL738

LETT

NSW

1,116

28 Sep 2025

ML1457

NSW

185.1

3 Nov 2020

NSW
NSW

0.4097
7.106

11 Aug 2026
14 Dec 2024

CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON

MPL499
ML1318
ML1384
ML1501
ML1545
CCL732
MPL670

NSW
NSW
NSW
NSW
NSW
NSW
NSW

0.7917
983
195.5
13
204.65
1024
9.92

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

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

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON
CHARBON

ML1524
MPL964
MPL270
ML1647
ML1663

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

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

NSW
NSW
NSW
NSW
NSW

20.26
4.932
213.7
570.9
52.5

28 Oct 2023
20 Nov 2023
29 Apr 2026
17 Dec 2031
9 Jan 2033

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

Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

CLARENCE

CCL705

NSW

3,210

20 Dec 2026

ML1354

NSW

155.3

21 Jul 2036

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

Production

CLARENCE

CLWYDD,
MARANGAROO
& ROCK HILL
CLWYDD &
COOK

MPL505
MPL526

Closed
Closed
Closed

Production
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, COOK
& ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2036

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

CLARENCE

ML1721

CLWYDD,
MARANGAROO,
LETT
CLWYDD

NSW

5.11

7 Dec 2036

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1,628

IVANHOE
IVANHOE
MANDALONG

ML1301
MPL348
ML1443

NSW
NSW
NSW

5.131
9.45
3,648

MANDALONG
MANDALONG
MANDALONG

ML1543
MPL191
CCL762

NSW
NSW
NSW

172.5
0.5615
2,940

2 Feb 2030
12 Nov 2006
Renewal
pending
28 Sep 2034
24 May 2025
1 Mar 2020
Renewal
Submitted
25 Nov 2024
25 Feb 2023
13 Oct 2022

MANDALONG
MANDALONG

ML1553
ML1722

NSW
NSW

64.32
3206

MANDALONG

ML1744

NSW

MANDALONG
MANNERING

ML1793
CCL721

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

MANNERING

CCL719

MUNMORAH

CCL720

โดยบริษัท

หมายเหตุ

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

Production

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

Production

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

Closed
Closed
Production

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

Production
Production
Production

7 Sep 2025
17 Dec 2036

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD

Production
Production

409

6 Oct 2037

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD

Production

NSW
NSW

6.4
3,526

16 Jul 2040
29 Jul 2026

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL MANNERING PTY LTD

WALLARAH

NSW

1,817

22 Dec 2020

CENTENNIAL MANNERING PTY LTD

WALLARAH &
MUNMORAH

NSW

3,720

16 Feb 2023

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD

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

Production

Closed
Closed
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริษัท

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

MUNMORAH

CCL722

MORISSET,
WALLARAH,
MUNMORAH &
TUGGERAH

NSW

5,140

5 Jul 2019
Part renewal
submitted

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD

MYUNA
MYUNA

MPL334
ML1370

AWABA
WALLARAH

NSW
NSW

33.3
635

19 Oct 2036
7 Mar 2033

CENTENNIAL MYUNA PTY LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY LTD

MYUNA

ML1632

AWABA,
COORUMBUN,
WALLARAH &
MORISSET

NSW

7,426

13 Oct 2022

CENTENNIAL MYUNA PTY LTD

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

COX

NSW

101

6 Dec 2024

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

CCL746

NSW

3,308

31 Dec 2028

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

CCL764

NSW

108.8

18 May 2021

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

CCL763

AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

190.9

9 Jun 2022

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

20.23

24 Aug 2038

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

3

23 Oct 2027

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1586

NSW

449.1

13 Oct 2022

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1452

NSW

1587

6 Jul 2020

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

CCL727

NEWSTAN

MPL328

AWABA &
COORUMBUNG
AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

0.397

5 Aug 2036

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

78

18 Sep 2037

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

MPL304

TERALBA

NSW

0.07

25 Mar 2035

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

0.4044

25 Mar 2035

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NSW

2,194.08 12 Aug 2027

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อาเภอ

รัฐ

เนือ้ ที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

14.49

20 Jul 2023

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

NEWSTAN

MPL327

AWABA

NSW

1.041

5 Aug 2036

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD

SPRINGVALE

ML1303

NSW

713

15 Dec 2034

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

SPRINGVALE

ML1588

NSW

976

19 Oct 2027

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Production

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

9 Mar 2025

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Production

SPRINGVALE
SPRINGVALE

MPL314
ML1323

NSW
NSW

95.98
30.24

3 Aug 2035
3 Aug 2035

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Production
Production

SPRINGVALE
SPRINGVALE

ML1537
ML1326

NSW
NSW

4.125
2157

16 Jun 2024
18 Aug 2024

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Production
Production

SPRINGVALE
SPRINGVALE

ML1352
ML1448

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

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Production

NSW
NSW

7.6
95.16

23 Jun 2036
31 May 2020

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

SPRINGVALE
SPRINGVALE

ML1670
ML1727

NSW
NSW

0.3
1256

17 Feb 2033
4 Feb 2037

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

WESTERN MAIN
WESTERN MAIN
WESTERN MAIN

CL361
PLL133
ML204

NSW
NSW
NSW

14.26
16.51
10.12

16 Jul 2032
10 Aug 2024
27 May 2033

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

Closed
Closed
Closed

WESTERN MAIN

CL394

COOK
CLWYDD, COOK,
MARANAGROO
LIDSDALE
LIDSDALE
LIDSDALE &
COOK
LIDSDALE

Production
Production,
renewal
applied
Production
Production

NSW

17

27 May 2034

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD#

Closed

WESTERN MAIN
WESTERN MAIN
WESTERN MAIN

ML564
CCL733
ML1319

LIDSDALE
COX & LIDSDALE
COX

NSW
NSW
NSW

19.75
723.5
1.476

2 May 2023
3 Jul 2027
5 Jul 2035

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

Closed
Closed
Closed

หมายเหตุ :
- NSW : รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- # กิจการร่วมทุน JV เป็ นผูถ้ ือ concession
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 รายละเอียดประทานบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประทานบัตร
อาเภอ
เลขที่
Gaohe Mine C100000201010 Changzhi County,
1110077581
Changzhi City
โครงการ

Hebi Mine

1000000520080

Hebi City,

จังหวัด
Shanxi
Henan

เนือ้ ที่
ตร.กม.
65.4

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

14 Oct 2040

Shanxi Gaohe Energy
Company Ltd.

Production Stage

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

Production Stage

 รายละเอียดสิทธิในการใช้ที่ดินของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานทีต่ ั้ง

เขตเจิง้ ติง้
เมืองสือเจียจวง
มณฑลเหอเป่ ย
ประเทศจีน

เขตหลวนหนาน
เมืองถางซาน
มณฑลเหอเป่ ย
ประเทศจีน

ผู้ถอื ครอง
สิทธิ์

บริษัท
สือเจียจวง
เฉิงเฟิ ง

บริษัท
ถังซาน
บ้านปู

วันเริ่มต้น

วันสิน้ สุด

วัตถุประสงค์

มูลค่าตามบัญชี
ของสิทธิในการ
ใช้สทิ ธิทดี่ นิ
(พันบาท)

7,132

27 ธ.ค. 2549

2 ก.ย. 2596

94,961

67,354

16 ก.พ. 2541

30 พ.ย. 2590

17,665

28 ธ.ค. 2559

26 มี.ค. 2605

เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
ที่ตงั้ โรงไฟฟ้า
พลัง งานร่ ว ม
เจิง้ ติง้

23,135

18 เม.ย. 2544

17 เม.ย. 2574

433,464

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

136,569

2,100

22 ก.ย. 2561

21 ก.ย. 2611

860

22 มิ.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

เพื่อใช้เป็ น
ที่ตงั้ โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม
หลวนหนาน

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

90,370

1 ม.ค. 2560

21 ธ.ค. 2609

105,831

30 ส.ค. 2544

3 ก.ค. 2594

57,867

18,190

29 ธ.ค. 2550

29 ธ.ค. 2599

24,315

29 ธ.ค. 2551

3 ธ.ค. 2601

เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
ที่ตงั้ โรงไฟฟ้า
พลัง งานร่ ว ม
โจวผิง

ขนาด
(ตร.ม.)

40,960
เขตโจวผิง
เมืองบินโจว
มณฑลซานตง
ประเทศจีน

บริษัท
โจวผิงพีค
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ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิ ยาและปริมาณแร่สารอง
1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสารองถ่านหิน (Reserves)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทีด่ าเนินการเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้การ
ประเมินปริมาณสารองถ่านหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยข้อมูลจากการประเมินจะถูกนามาใช้ในการวางแผนการผลิต
และพัฒนาเหมืองถ่านหินของบริษัทในอนาคต สาหรับรายงานปริมาณสารองถ่านหินนีไ้ ด้จดั ทาขึน้ จากผลการศึกษาที่ได้รบั
การตรวจสอบรับรองล่าสุด
ผลการประเมินได้แบ่งประเภทปริมาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal
Reports Standards ซึง่ เทียบเคียงได้กบั มาตรฐานการจัดทารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral
Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “JORC Code” โดยผูต้ รวจสอบที่ได้รบั การรับรอง (Competent Persons) ที่
มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ตามที่กาหนดไว้ใน JORC Code โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท PT. DMT Exploration Engineering Consultant (IND) ใน
รายงาน Coal Resources and Reserves Audit for ITM Coal Mines Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
2. ออสเตรเลีย ประเมินและตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบที่ได้รบั การรับรอง (Competent Persons)
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท Marshall Miller & Associates (USA) ในรายงาน
Independent Coal Resources & Reserves Audit Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยไม่ได้มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนการทาเหมืองอย่างมีนยั สาคัญหลังจากนัน้
ในการศึกษาปริมาณสารองถ่านหิน ส่วนที่เป็ น Coal Resources หมายถึงปริมาณถ่านหินทัง้ หมดที่ประเมินได้ตาม
วิธีการสารวจทีย่ ดึ หลักเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะและความลึกของชัน้ ถ่านหินที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เท่านัน้
ส่วนปริมาณ
สารองถ่านหินที่เป็ น Coal Reserves ได้รวมไว้เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้มีการศึกษาเชิงวิศวกรรมพร้อมทัง้ มีการ
ประเมินปริมาณสารองถ่านหินทีค่ าดว่าจะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์โดยคานึงถึงปั จจัยรายได้และต้นทุนแล้ว ปริมาณสารองถ่านหิน
Coal Reserves ดังกล่าวนี ้ ยังได้ผา่ นการประเมินเป็ นปริมาณสารองถ่านหินที่สามารถจัดจาหน่ายได้จริงที่เรียกว่า Marketable
Coal Reserves โดยคานึงถึงปั จจัยด้านกระบวนการผลิตและการขนถ่ายถ่านหิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปริมาณสารองถ่านหิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านตัน
เหมืองถ่านหิน
1. อินโดนีเซีย
1.1 เหมือง Jorong
1.2 เหมือง Indominco
1.3 เหมือง Kitadin
1.4 เหมือง Trubaindo
1.5 เหมือง Bharinto
1.6 โครงการ NPR
2. ออสเตรเลีย
2.1 Airly
2.2 Clarence
2.3 Mandalong
2.4 Myuna
2.5 Springavale
2.6 Angus Place
2.7 Newstan
2.8 Neubeck (Project)
3. จีน
3.1 Gaohe
3.2 Hebi Zhongtai
รวม

ปริมาณถ่านหินสารอง
ณ 31 ธ.ค. 2561
353.94
11.80
59.50
4.44
48.60
152.20
77.40
309.36
33.00
33.10
72.00
42.70
24.60
53.16
43.30
7.50
151.80
134.70
17.10
815.10

ปริมาณถ่านหินสารอง
ปริมาณการขาย
ปริมาณถ่านหินสารอง
ม.ค. – ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2562
23.17
330.77
1.55
10.25
12.66
46.84
1.39
3.05
4.71
43.89
2.86
149.34
77.40
10.27
299.09
1.23
31.77
1.87
31.23
3.85
68.15
1.53
41.17
1.79
22.81
53.16
43.30
7.50
10.61
141.19
9.15
125.55
1.46
15.64
44.05
771.05

ปริมาณการจาหน่ายและปริมาณสารองของก๊าซธรรมชาติคงเหลือ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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2.

คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา และคาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการทาเหมืองถ่านหิน
คาศัพท์เกี่ยวกับถ่านหิน (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
หมวด B
Barge

คาแปล
เรือท้องแบนสาหรับขนส่งสัมภาระหนักไปตามแม่นา้ โดยมีขนาดระวางบรรทุก
สินค้าได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตันต่อลาต่อเทีย่ ว

Belt Conveyor

สายพานลาเลียงถ่านหิน

Coal Blending

การผสมถ่านหินคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพถ่านหินตามที่ลกู ค้าต้องการ

Boom Stacker

เครือ่ งโปรยกองถ่านหิน ใช้ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็ นกองๆ บนลานเก็บกอง

หมวด C
Clean Coal Technology

คาแปล
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นขึน้ เพื่อการใช้ถ่านหินที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ ช่วยปกป้องสิง่ แวดล้อม อาทิเช่น
การกาจัดสิง่ เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษทีเ่ กิดระหว่างการเผาไหม้ ตลอดจนการกาจัดมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหม้และป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

Coking Coal (หรือ
Metallurgical Coal)

ถ่านหินที่ใช้ในการถลุงเหล็ก

Coal Gasification

เทคโนโลยีที่เปลีย่ นสถานะถ่านหินให้เป็ นก๊าซ

Coal Reserve

ปริมาณถ่านหินสารองได้รวมไว้เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้มี
การศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทัง้ มีการประเมินปริมาณถ่านหินสารองที่คาดว่า
จะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์โดยคานึงถึงปัจจัยรายได้และต้นทุนแแล้ว

Coal Resource

ปริมาณถ่านหินทัง้ หมดที่ประเมินได้ตามวิธีการสารวจ ปริมาณสารองถ่านหินนีค้ ิด
เฉพาะปริมาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เท่านัน้ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล

Coal Washing

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

คาแปล
ผูข้ ายรับภาระในค่าสินค้าที่ได้รวมค่าขนส่งซึง่ จะขนส่ง สินค้าไปจนถึงท่าเรือของผู้
ซือ้ และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้าเพื่อคุม้ ครองความเสีย่ งต่อความเสียหายหรือ
สูญเสียของสินค้าในระหว่างการขนส่งด้วย

Crusher

เครือ่ งโม่ถ่านหิน เพื่อย่อยถ่านหินให้ได้ขนาดก่อนลาเลียงไปตามสายพาน

หมวด D
Demurrage Charges

คาแปล
ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตูส้ นิ ค้าที่ไม่สามารถนาออกจากท่าได้ตาม
เวลาทีก่ าหนด (ภายในเขตท่าเรือ)

Dumping Area

บริเวณสาหรับทิง้ ดิน

หมวด F
Finished Coal
(หรือ FC)

คาแปล
ถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการบดจนได้ขนาด

Free On Board Loading
Port (หรือ FOB)

ผูข้ ายส่งมอบสินค้า ข้ามกาบเรือลงในระวางเรือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนีแ้ ละ
ความเสีย่ งต่างๆ เป็ นของผูซ้ ือ้

หมวด H
Hauling Road

คาแปล
เส้นทางขนส่งถ่านหิน

Heating Value

ค่าความร้อนของถ่านหิน หน่วยเป็ นกิโลแคลอรีตอ่ กิโลกรัม (kcal/kg)

หมวด L
Longwall Mining:

คาแปล
การทาเหมืองแบบกาแพงยาว เป็ นเทคนิคการทาเหมืองใต้ดินแบบหนึง่ ที่มีการใช้
เครือ่ งจักรหลัก คือ หัวตัดถ่านหิน (Shearer) และระบบคา้ ยันไฮดรอลิค (Hydraulic
Jacks) เพื่อขุดถ่านหินทีละส่วน เป็ นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตัวของชัน้ ถ่าน
หิน
คาแปล
ความชืน้ ของถ่านหิน

หมวด M
Moisture
Mt
ย่อมาจาก Million Tonne

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

คาแปล
เป็ นการวัดปริมาณถ่านหินที่ขดุ ได้ ในหน่วยล้านตันต่อปี

Overburden

ดินปิ ดทับ เปลือกดิน ชัน้ ดินหรือมวลหินที่ปิดทับในส่วนด้านบนของถ่านหิน ซึง่ เป็ น
ส่วนที่จะต้องถูกขุดออกก่อนทาการขุดถ่านหิน

หมวด P
Port Stockyard

คาแปล
ลานกองเก็บถ่านหิน

หมวด R
Run-of-Mine Coal
(หรือ ROM)

คาแปล
ถ่านหินที่ขดุ ขึน้ มาจากเหมือง

หมวด S
Seam (หรือ Bed)

คาแปล
ชัน้ ถ่านหิน

Ship Loader

ระบบอุปกรณ์ลาเลียงถ่านหินลงเรือเดินสมุทร

Stripping Ratio

อัตราการเปิ ดหน้าดินต่อถ่านหิน

Sulfur

ค่าซัลเฟอร์ในถ่านหิน

หมวด T
Thermal Coal
(หรือ Steam Coal)

คาแปล
เป็ นถ่านหินประเภทเชือ้ เพลิงให้ความร้อน

tph
ย่อมาจาก tonne per hour
หมวด V
Vessel

เป็ นหน่วยวัดอัตราการลาเลียงหรือขนถ่ายสิง่ ของ โดยวัดเป็ นตันต่อชั่วโมง

คาแปล
วิธีการทาเหมืองแบบเปิ ดหน้าดิน

คาแปล
เรือขนส่งสินค้าโดยการบรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขน
สินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเส้นทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าต้นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทุกสินค้าได้ประมาณ 10,000 –
100,000 ตันต่อลาต่อเที่ยว
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หมวด W
Washed Coal

คาแปล
ถ่านล้าง คือถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการล้างถ่านหินแล้ว

คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คาศัพท์
Coal Power Plant

คาแปล
โรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนจากเชือ้ เพลิงถ่านหิน

Combined Heat and
Power Plant
(โรงไฟฟ้ าพลังงานร่วม)

โรงไฟฟ้าที่นาเอาเครือ่ งกันหันก๊าซ และเครือ่ งกังหันไอนา้ มาใช้รว่ มกัน โดยนาความ
ร้อนจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกันหันก๊ าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหม้อนา้ แล้ว
ถ่ายเทความร้อนให้กบั นา้ ทาให้นา้ เดือดกลายเป็ นไอ ไปขับกังหันไอนา้ ซึง่ ต่ออยูก่ บั
เพลาของเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครัง้

Feed-in-tariff

อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ

Godo Kaisha
(การลงทุนแบบจีเค)

การลงทุนในประเทศญี่ปนโดยวิ
ุ่
ธีการจัดตัง้ บริษัทประเภทจากัดความรับผิด

Independent Power
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ
Producer (IPP)
Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟ้าที่ตงั้ อยูป่ ากเหมืองถ่านหิน
Thermal Power Plant

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากไอนา้ หรือก๊าซจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงมาเป็ นต้น
พลังขับเคลือ่ นเครือ่ งกังหันไอนา้ หรือกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากการเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ นา้ มันเตา ฯลฯ

Tokumei Kumiai
structure
(โครงสร้างการลงทุน
แบบทีเค)

โครงสร้า งโทคุเ มอิ คุมิ ไอ ซึ่ง เป็ น การลงทุน โดยการเป็ น หุน้ ส่ว นแบบญี่ ปุ่นตาม
สัญญาระหว่างนักลงทุนและผูด้ าเนินกิ จการโดยนักลงทุนจะลงทุนจานวนหนึ่ง
ให้แ ก่ ผู้ด าเนิ น กิ จ การ ในรู ป ของเงิ น สด หรื อ ทรัพ ย์สิ น ที่ มี มู ล ค่ า ) โดยได้ร ับ
ผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รบั ส่วนแบ่งปั นกาไรที่เกิดจากกิจการที่รว่ มลงทุน

Transmission Line
(สายส่งไฟฟ้ า)

อุปกรณ์ประเภทตัวนาทาหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าไปสูป่ ลายทาง
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คาศัพท์สาคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนา้ มันและก๊าซ (เรียงลาดับอักษรภาษาอังกฤษ)
คาศัพท์
Barrel (bbl)

คาแปล
หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที่ใช้วดั ปริมาตรนา้ มันดิบและผลิตภัณฑ์นา้ มัน โดย
1 บาร์เรล มีคา่ เท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน

Completing

วิธีการที่จะให้นา้ มันและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหล่งกักเก็บมาที่ปากหลุมได้ โดยการ
ติ ด ตั้ง อุป กรณ์เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ส าหรับ เตรี ย มหลุม เพื่ อ การผลิ ต น ้า มัน และก๊ า ซ
หลังจากได้เจาะหลุมและทาการทดสอบหลุมแล้ว

Drilling

กระบวนการนีเ้ ป็ นการใช้แท่นขุดเจาะ โดยเจาะหลุมแนวตัง้ หรือแนวนอน เพื่อวางท่อ
นานา้ มันและก๊าซธรรมชาติขนึ ้ มาจากใต้ดิน

Economic Reserves

ปริมาณสารองปิ โตรเลียม คือค่าประมาณของปริมาตรปิ โตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิต
ขึน้ มาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวันที่กาหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ และเป็ นค่าที่เปลีย่ นแปลงได้เมื่อมี
ข้อมูลเพิ่มขึน้ และมีการคานวณใหม่

Estimated Ultimate
Recovery

ปริ ม าณน ้า มัน หรื อ ก๊ า ซธรรมชาติ ข องหลุม ผลิ ต หนึ่ ง หลุม โดยหลุม ผลิ ต นั้น มัก มี
ระยะเวลาการผลิตจนกระทั่งการสละทิง้ หลุมประมาณ 40-50 ปี

Held By Production
(HBP)

พืน้ ที่เช่าช่วงในการดาเนินงานการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เท่าที่หลุมผลิตนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

Horizontal Well

หลุมที่ถูกเจาะในแนวตัง้ จนกระทั่งถึงความลึกที่เหมาะสม จากนัน้ จะค่อยๆปรับการ
เจาะเป็ นแนวนอน

Hydraulic Fracturing

วิ ธี ก ารท าให้เ กิ ด รอยแตกในชั้น หิ น ด้ว ยการฉี ด น า้ ผสมสารเคมี แ ละทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลุมเจาะ เพื่อให้นา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติที่ถกู กักเก็บอยู่ระหว่างชัน้
หลุดออกมา

Joint Working Interest

การดาเนินงานร่วมกันของสองฝ่ ายหรือมากกว่านัน้ โดยแต่ละฝ่ ายมีส่วนแบ่งตาม
สัดส่วน ในแปลงสัมปทานหรือพืน้ ที่เช่าเพื่อดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
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คาศัพท์
Lease Operating
Expenses (LOE)

คาแปล
ค่าใช้จ่ายต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติในหนึง่ พันลูกบาศก์ฟตุ

Mcf

หน่วยวัดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ที่ใช้วดั ปริมาตรก๊าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากับ 1
พันลูกบาศก์ฟุต การผลิตของก๊าซธรรมชาติมกั จะวัดในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากับ
1 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน

Oil and Gas Lease

การเช่าช่วงเพื่อใช้ในการดาเนินการเจาะ โดยก่อนดาเนินการเจาะ เจ้าของสิทธิใน
แหล่งปิ โตรเลียมต้องให้บริษัทที่ดาเนินงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมเช่าช่วง ด้วย
การมีโบนัสเช่าช่วงล่วงหน้า และได้รบั ค่าสิทธิ์จากการผลิตปิ โตรเลียม

Operator

บริษัทที่เป็ นผูด้ าเนินงานการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในแปลงสัมปทานหรือพืน้ ที่
เช่าเพื่อดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ที่มีผูร้ ่วมถื อหุน้ อยู่ดว้ ยกันหลาย
บริษัท

Porosity

Proved Developed
Reserves (PDP)

ค่าความพรุ นของหิน หมายถึง จานวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ค่าความพรุ นของหินจะเป็ นตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในชั้น หิน
กักเก็บ
ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ว โดยเป็ นปริมาณนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลุมผลิตที่กาลังดาเนินการผลิตอยู่

Proved Undeveloped
Reserves (PUD)

ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ว โดยเป็ นปริมาณนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติของ
หลุมที่จะผลิตในอนาคต

Reservoir

แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม โดยปิ โตรเลียมซึง่ ได้แก่นา้ มันและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตัวอยูใ่ นช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชัน้ หินทราย

Single Well Economics

การประเมินเศรษฐศาสตร์ของหลุมผลิตนา้ มันหรือก๊าซธรรมชาติหนึง่ หลุม การ
ประเมินนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเจาะและการเตรียมหลุมเพื่อ
ผลิต ราคาขาย และปริมาณการผลิตนา้ มันและก๊าซธรรมชาติในระยะประมาณ 4050 ปี ของหลุมผลิตนัน้

Vertical Well

หลุมที่ถกู เจาะในแนวตัง้
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน โดยมุง่ เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็ นหลัก เช่น การลงทุนในเหมือง
ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เอือ้ อานวยและเป็ นประโยชน์ตอ่ การทาธุรกิจในปัจจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศญี่ปนุ่ และและการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
ปี 2562 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิต 23.41 ล้านตัน ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลิต 9.4 ล้านตัน บริษัทฯ ได้เข้าไปดาเนินการพัฒนาธุรกิจในด้านการจัดหาเงินทุน การสารวจ การผลิต การขนส่ง การจัด
จาหน่าย และการพัฒนาฐานการตลาดด้วยมาตรฐานที่ทดั เทียมผูผ้ ลิตถ่านหินและบริษัทผูผ้ ลิตไฟฟ้าในระดับสากล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่นในธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ กลุม่
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุม่ ธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและบริษัท
ร่วมและบริษัทอื่นมูลค่ารวมมูลค่ารวม 1,484.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 44,771 ล้านบาทหรือมีสดั ส่วนเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 17 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่ นได้เสีย
และมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นมูลค่ารวม 1,963.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 59,196 ล้านบาท หรือมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่นทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามวิธีราคาทุน (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการ
ร่วมค้า)
ในส่วนของการบริหารบริษัทย่อย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารเข้าไป
เป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยในจานวนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมดของบริษัทย่อยนัน้ ๆ และใช้นโยบาย
การบริหารงานเช่นเดียวกับของบริษัทฯ เป็ นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ควบคุมดูแล
โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้
ซึง่ ผูเ้ ป็ นกรรมการจะต้องผลักดันให้บริษัท
ร่วมนัน้ ๆ ดาเนินการให้เป็ นผลสาเร็จในเรือ่ งสาคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้าหมาย ให้มกี ารบริหารงานที่โปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจานวนที่ได้รบั อนุมตั ิ

หน้า 151

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประเทศมองโกเลีย
1.) บริษัทย่อยแห่งหนึง่ ในประเทศมองโกเลียถูกฟ้องเป็ นคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รบั สาเนาคา
ฟ้องจากศาลแพ่งชัน้ ต้น (Primary Civil Court) โดยเนือ้ หาของข้อกล่าวหาเหมือนกันกับข้อกล่าวหาเดิมซึง่ บุคคลและกลุม่
บริษัท (โจทก์) เคยยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งชัน้ ต้นและดาเนินคดีขนึ ้ สูศ่ าลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยกล่าวอ้างว่าตนมีสทิ ธิในหุน้
จานวนร้อยละ 60 ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึง่ แต่คดีได้ถงึ ที่สดุ โดยยกฟ้องข้อกล่าวหาเดิมด้วยเหตุผลว่าคาฟ้องและข้อ
กล่าวหาของโจทก์ไม่ชดั เจน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพ่งชัน้ ต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคาฟ้องใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 บริษัท
ย่อยยื่นคาให้การโต้แย้งคาฟ้อง อีกทัง้ ได้ยื่นฟ้องกลับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ศาลแพ่ง
ชัน้ ต้นตัดสินให้โจทก์ชนะคดีโดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินแก่โจทก์จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และยกฟ้องแย้งของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ซึง่ ศาลฎีกามีคาสั่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้สง่ คดีคืนกลับไปที่
ศาลชัน้ ต้นโดยให้เหตุผลว่าบริษัทย่อยดังกล่าวซึง่ เป็ นจาเลยไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญากับโจทก์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ศาลแพ่งชัน้ ต้นได้เริม่ พิจารณาคดี แต่ในที่สดุ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลได้มีคาพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์โดยเหตุที่คดีดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้อานาจของอนุญาโตตุลาการ จึงไม่สามารถดาเนินการในชัน้ ศาลได้ โจทก์
ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลา แต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ในวันที่
20 มีนาคม 2562 ศาลได้พิจารณาและมีคาสั่งไม่รบั คาร้องโจทก์ เป็ นผลให้คดีเป็ นอันถึงที่สดุ
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2.) การตรวจสอบภาษีของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 รายละเอี ย ดของภาษี เงิ น ได้ จ่ า ยล่ ว งหน้ า ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ในสาธารณรัฐอิ นโดนี เซี ยจ่ ายเนื่ องจากข้อก าหนดจากผลการตรวจสอบภาษี ของ Directorate General of Tax (DGT) ที่ ส าคัญมี
ดังต่อไปนี ้
ปี
พันเหรียญสหรัฐ
พันบาท
พ.ศ. บริษัท
รายละเอียด
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
2552 ITM การจ่ายภาษี เงินได้ต่าไป
13,031
16,366 392,937 531,073
สาหรับภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล
และภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 26
จานวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐ

สถานะ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน
สาหรับภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล ITM ได้ย่ืนฟ้องต่อศาล
ภาษี อากรแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สาหรับภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 26 เมื่อวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาพิพากษาให้ ITM ชนะ
คดีและ ITM ได้รบั คืนเงินภาษี แล้วในปี พ.ศ. 2562
- ในเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 TCM ด าเนิ นการยื่ น
หนังสือเพื่อคัดค้านคาอุทธรณ์ของ DGT ต่อศาลฎีกา

2554 TCM การจ่ายภาษี เงินได้หกั ณ
ที่จ่าย 23 ต่าไปจานวน 36.4
พันล้านอินโดนีเซียรู เปี ย หรือ
เทียบเท่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
2555 ITM การจ่ายภาษี เงินได้นิตบิ ุคคลต่า
ไปจานวน 14.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

-

-

-

-

-

-

- ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตัดสินคดีให้ ITM
ชนะคดี

2555 TCM การจ่ายภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสูง
ไปจานวน 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

2,877

2,877

86,753

93,358 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 TCM ดาเนินการยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกา

2555 TCM การจ่ายภาษี เงินได้หกั ณ
ที่จ่าย 23/26 และภาษี มลู ค่า
เพิ่มต่าไปจานวน 81.8 พันล้าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรือเทียบเท่า
5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

-

-

-

- ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาตัดสินคดีบางส่วน
เกี่ ยวกั บภาษี มู ลค่ าเพิ่ มและภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่ าย
23/26 ให้ DGT ชนะคดี

2555 KTD การจ่ายภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสูง
ไปจานวน 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
2556 IMM การจ่ายภาษี เงินได้หกั ณ
ที่จ่าย 23/26 ต่าไปจานวน 33.8
พันล้านอินโดนีเซียรู เปี ย หรือ
เทียบเท่า 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
2556 KTD, การจ่ายภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสูง
TCM ไปจานวน 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

6,181

6,350

186,382

2,432

2,667

73,335

2,261

3,682

68,178

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 TCM ยื่นคัดค้านคาอุทธรณ์
ของ DGT ต่อศาลฎีกาสาหรับภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23/26
206,056 ในเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2561 KTD ยื่ นฟ้ องต่อศาลภาษี
อากร
86,544 ในเดือนมี นาคม พ.ศ. 2560 IMM ยื่ นอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีกา

119,480 KTD: ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้
KTD แพ้คดีสาหรับ ภาษี เ งิ นได้นิติบุคคลจานวน 1.42
ล้านเหรียญสหรัฐ
TCM: ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาได้ตดั สิน
คดีให้ TCM ชนะคดี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่รายงาน TCM
ยังไม่ได้รบั คืนภาษี ดงั กล่าวทัง้ จานวน
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ปี
พันเหรียญสหรัฐ
พันบาท
พ.ศ. บริษัท
รายละเอียด
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
2556 TCM, การจ่ายภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย
2,804
3,686
84,552 119,610
JBG, 23/26 และภาษี มลู ค่าเพิ่มต่าไป
KTD จานวน 79.8 พันล้านอินโดนีเซีย
รู เปี ย หรือเทียบเท่า 5.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

สถานะ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน
KTD
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตัดสินคดีให้ KTD ชนะคดีสาหรับภาษี มูลค่าเพิ่ม
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาได้ตดั สินคดีภาษี เงิน
ได้หกั ณ ที่จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ให้ KTD แพ้คดี
ในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2562 และมกราคม พ.ศ. 2563
ศาลฎี ก าตัดสิ นคดี ใ ห้ KTD ชนะคดี บ างส่ ว นส าหรับ
ภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 26 ที่เกี่ ยวข้องกับค่าปรับจาก
การขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 KTD ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สาหรับคดีภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23
TCM
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตัดสินคดีภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23 ให้ TCM ชนะคดี
บางส่วน
ในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎี ก าตัดสิน คดี ใ ห้
TCM ชนะคดี บ างส่ ว นส าหรับ ภาษี หัก ณ ที่ จ่ า ย 26
ที่เกี่ ยวข้องกับค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า
และค่าบริหารการตลาด
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตัดสิ นคดี ให้ TCM ชนะคดี และชนะคดี บางส่ วนส าหรับ
offshore VAT และ domestic VAT
JBG
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 JBG ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สาหรับ offshore VAT

2558

2559

IMM การจ่ายภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสูง
ไปจานวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
และภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย
23/26 และภาษี มลู ค่าเพิ่มต่าไป
รวมเป็ นเงินจานวน 94.3
พันล้านอินโดนีเซียรู เปี ย หรือ
เทียบเท่า 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
IMM การจ่ายภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย
26 ต่าไปจานวน 27.7 พันล้าน
อินโดนีเซียรู เปี ย หรือเทียบเท่า
2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวม

9,375

9,124

282,694

1,995

-

60,157

40,956

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 DGT ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ตอ่
ศาลฎีกา
296,072 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 IMM ได้ย่ืน
ฟ้องต่อศาลภาษี อากรสาหรับภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 26
และภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย 23 และภาษี มูลค่าเพิ่ม และ
ภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล

- ในเดื อ น มี น าคม พ.ศ. 2562 IMM ได้ ย่ื นคั ด ค้ า น
คาอุทธรณ์ตอ่ ศาลภาษี

44,752 1,234,988 1,452,193

หน้า 154

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษี โดย DGT สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ทัง้ นีผ้ ูบ้ ริหารของกลุ่ม
กิ จการเชื่อว่าผลของการตรวจสอบภาษี การอุทธรณ์และคดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินรวม
3.) คดีฟอ้ งร้องของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีท่ีมีนัยสาคัญจานวน 3 คดี ซึ่ง 1 คดีเป็ นกรณีเรียกร้อง
ค่าชดเชยที่ดินในบริเวณพื น้ ที่เหมืองถ่านหินที่ได้รบั สัมปทาน เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,095 พันล้านอินโดนี เซียรู เปี ย หรือ
เทียบเท่า 76.89 ล้านเหรียญสหรัฐ 1 คดีเป็ นคดีอนุญาโตตุลาการซึ่งเรียกร้องค่าเสียหายเป็ นเงินจานวน 5.98 ล้านเหรียญสหรัฐ
และอีก 1 คดีเป็ นคดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
- สาหรับคดีท่ีเรียกร้องค่าชดเชยที่ดินจานวน 1,095 พันล้านอินโดนี เซียรู เปี ย หรื อเทียบเท่า 76.89 ล้านเหรียญสหรัฐ
โจทก์ได้ย่ืนคาฟ้องบริษัทย่อยเป็ นจาเลยที่ 2 ต่อศาลแขวงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ศาลได้มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ ซึง่ โจทก์มิได้อทุ ธรณ์คาพิพากษาภายในกาหนดเวลา เป็ นผลให้คดีเป็ นอันถึงที่สดุ
- สาหรับคดีอนุญาโตตุลาการ บริษัทขนส่งทางเรือได้ย่ืนฟ้องบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่
ปฏิบตั ติ ามสัญญาขนส่งสินค้าและจากการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบรวมเป็ นเงิน 5.98 ล้านเหรียญสหรัฐ คดีนีไ้ ด้ย่ืนต่อ
Singapore Chamber of Maritime Arbitration และได้มีการแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการครบองค์คณะแล้ว อนุญาโตตุลาการ
ได้กาหนดตารางการพิจารณาคดีในเบือ้ งต้น ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 แต่ตอ่ มาได้ขยายระยะเวลาการยื่นคาให้การ
พยานถึงสิน้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 แต่เนื่องเพราะโจทก์ขอแก้ไขคาฟ้อง อนุญาโตตุลาการจึงกาหนดให้ย่ื นคาให้การ
พยานภายในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และหลังจากนัน้ โจทก์ก็ยงั ได้ย่ืนคาร้องต่าง ๆ ซึ่งบริษัทย่อยได้โต้แย้งคัดค้าน
ทาให้การพิจารณาคดีตอ้ งเลื่อนออกไป คณะอนุญาโตตุลาการได้กาหนดเวลาดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในเดือ น
มิถุนายน พ.ศ. 2562 อนึ่ง ในช่วงไตรมาสที่ 2 โจทก์กบั บริษัทย่อยได้เจรจากันและตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ
กัน โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ สองฝ่ ายจึงได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความโดยบริษัทย่อ ย
ชาระเงิน จานวน 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อยุตคิ ดีอนุญาโตตุลาการ ซึง่ บริษัทย่อยได้ชาระเงินดังกล่าวแก่โจทก์แล้วใน
เดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 คดีจงึ เป็ นอันยุตทิ ่แี น่นอน
- สาหรับคดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โจทก์ได้ย่ื นฟ้องบริษัทย่อ ย
2 บริษัทเป็ นจาเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมกับบุคคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยอ้างว่าตนเองเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทจาเลยที่ 1 ซึ่งจาเลยที่ 1 ได้สญ
ั ญาว่าจะจ่ายค่าสิทธิแก่โจทก์เป็ นเงิน 1 เหรียญสหรัฐต่อการผลิตถ่าน
หิน 1 ตัน รวมเป็ นเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คดีนีย้ งั อยู่ในกระบวนพิจารณาของศาล
แขวง และเริ่มพิจารณาคดีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการมีความเห็นว่าบริษัทย่อยมีหลักฐานที่
ชัดเจนที่จะต่อสูค้ ดี อีกทัง้ ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตงั้ ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชาระแล้ว
จานวนหุน้
ราคาพาร์
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

:

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
5,161,925,515 บาท
5,161,925,515 บาท
5,161,925,515 หุน้
1 บาท
ชัน้ 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท์ 0-2694-6859
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6747
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th
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2. ชื่อ สถานทีต่ ั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
1

บริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
พลังงาน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

บาท
5,161,925,515

บาท
5,161,925,515

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
5,161,925,515

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

1

-

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

บริษัทย่อย
ประเทศไทย
2

บริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
ถ่านหิน

บาท
3,200,000,000

บาท
3,200,000,000

3,200,000

1,000

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

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

3

บริษัท เหมืองเชียง
ม่วน จากัด

ผลิตและ
จาหน่าย
ถ่านหิน

บาท
57,837,500

บาท
57,837,500

5,783,750

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)

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

4

บริษัท บ้านปู
โคล เซลส์ จากัด

ค้าถ่านหิน

บาท
320,000,000

บาท
320,000,000

3,200,000

100

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)

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

5

บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

ศึกษาการลงทุน

บาท
250,000,000

บาท
250,000,000

25,000,000

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

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

6

บริษัท บ้านปู
อินฟิ เนอร์จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน

บาท
1,919,000,000

บาท
1,919,000,000

191,900,000

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 29 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2095 6595

7

บริษัท บีโอจี
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
17,602,000,000

บาท
17,602,000,000

176,020,000

100

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
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จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
24,700,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

บาท
236,124,430

23,612,443

10

บาท
76,000,000

บาท
76,000,000

7,600,000

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เอ็นจิ
เนียริ่ง
เซอร์วิสเซส
จากัด)

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

การวิจยั และ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

บาท
95,000,000

บาท
95,000,000

950,000

100

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู
จากัด (มหาชน))

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

บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
31,044,920,000

บาท
30,510,217,000

3,051,021,700

10

78.57%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

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

13

บริษัท บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
5,921,587,160

บาท
5,921,587,160

592,158,716

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

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

14

บริษัท บ้านปู
รีนิวเอเบิล
เอนเนอร์จี จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
6,000,000,000

บาท
4,314,740,000

600,000,000

10

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

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

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

8

บริษัท บ้านปู
เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิสเซส จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
247,000,000

บาท
247,000,000

9

บริษัท บ้านปู
เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
236,124,430

10

บริษัท ไบโอฟูเอล
เดเวลอปเมนท์
โฮลดิง้ ส์ จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

11

บริษัท บ้านปู อิน
โนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส จากัด

12

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

10

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ
ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
100.00% 1550 อาคารธนภูมิ
(ถือโดยบริษัท ชัน้ 27 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
บ้านปู เอ็นจิ แขวงมักกะสัน
เนียริ่ง
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เซอร์วิสเซส 10400 ประเทศไทย
จากัด)
โทรศัพท์ : 0 2694 6600
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15

บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ (เจแปน)
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
5,000,000

บาท
5,000,000

16

บริษัท เพาเวอร์
เวียดนาม จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
359,000,000

บาท
359,000,000

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
500,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
10

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

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

35,900,000

10

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)

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

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

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
17

PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

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

IDR
564,962,500,000

1,129,925,000

18

PT. Kitadin

IDR
377,890,000,000

188,945

2,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

19

PT. Indominco
Mandiri

Coal Mining in
Indonesia

IDR
20,000,000,000

IDR
12,500,000,000

12,500

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

20

PT. Jorong
Barutama
Greston

Coal Mining in
Indonesia

IDR
318,855,000,000

IDR
318,855,000,000

15,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

21,257
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
63,500

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

21

PT. Trubaindo
Coal Mining

Coal Mining in
Indonesia

IDR
100,000,000,000

IDR
63,500,000,000

22

PT. Bharinto
Ekatama

Coal Mining in
Indonesia

IDR
68,000,000,000

IDR
17,000,000,000

17,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

23

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

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

24

PT. Tambang
Raya Usaha
Tama

Mining Support IDR
services
500,000,000,000

IDR
353,980,000,000

35,398

10,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

25

PT. ITM
Batubara Utama

Coal mining
business

IDR
40,000,000,000

IDR
11,000,000,000

11,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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

26

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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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
300,000

27

PT. ITM Banpu
Power

Investment in
power
business

IDR
1,200,000,000,000

IDR
300,000,000,000

28

PT. Gas Emas

Fuel Distributor
for Mining
business

IDR
38,900,000,000

IDR
16,532,500,000

1,700,000

29

PT. Tepian
Indah Sukses

Coal Mining in
Indonesia

IDR
3,000,000,000

IDR
1,000,000,000

30

PT. Nusa
Persada
Resources

Coal Mining in
Indonesia

IDR
10,000,000,000

IDR
3,700,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
1,000,000

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

70.00%
Pondok Indah Office
(ถือโดย PT. Indo Tower 3, 3rd floor, Jl.
Tambangraya Sultan Iskandar Muda,
Megah Tbk) Pondok Indah Kav.
30.00%
V-TA, Jakarta 12310,
(ถือโดย บริษัท Indonesia
บ้านปู เพาเวอร์ Tel : 6221 29328100
จากัด (มหาชน))

9,725

75.00%
(ถือโดย PT.
Indo ITM
Indonesia)

1,000

1,000,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

37,000

100,000

100.00%
(ถือโดย PT.
Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

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
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
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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31

PT. Energi
Batubara
Perkasa

ประเภทธุรกิจ
Coal Trading

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

IDR
1,000,000,000

IDR
1,000,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
1,000

1,000,000

100.00%
(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

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

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

ประเทศออสเตรเลีย
32

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.)

33

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.)

34

Centennial
Northern Coal
Services Pty Ltd.

Employer
Company for
Newstan
Washery

AUD
1

AUD
1

1

1

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

35

Berrima Coal
Pty Ltd.

Dormant

AUD
2

AUD
2

2

1

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

36

Centennial Airly
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

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

37

Centennial
Angus Place Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Coal Co., Ltd.)
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จาหน่ายแล้ว
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มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

38

Centennial Coal
Infrastructure
Pty Ltd.

Coal exporting
logistics and
infrastructure

AUD
2

AUD
2

39

Centennial Coal Coal Marketing
Servies and
Marketing Pty Ltd.

AUD
1

AUD
1

1

1

40

Centennial
Northern Mining
Services Pty Ltd.

Dormant

AUD
1

AUD
1

1

1

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

41

Centennial
Inglenook Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

42

Centennial
Mandalong Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

43

Centennial
Mannering Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

44

Centennial
Munmorah Pty
Ltd.

Coal Mining
(now Dormant)

AUD
1

AUD
1

1

1

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

45

Centennial
Myuna Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

46

Centennial
Newstan Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

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

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

1

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

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

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

หน้า 163

ชื่อบริษัท
47

Charbon Coal
Pty Ltd.

48

ประเภทธุรกิจ
Coal Mining

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
2

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
1

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

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

AUD
2

AUD
2

Centennial
Coal Mining Clarence Pty Ltd. Clarence JV

AUD
8,800,000

AUD
8,800,000

8,800,000

1

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

49

Centennial
Fassifern Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

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

50

Powercoal Pty
Ltd.

Dormant
Holding
company

AUD
4,590,001

AUD
4,590,001

4,590,001

1

51

Powercoal
Superannuation
Pty Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Fassifern Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)

52

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.)

53

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.)

54

Clarence
Colliery Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
10,000

AUD
10,000

10,000

1

100.00%
(ถือโดย Coalex
Pty Ltd.)

55

Clarence Coal
Pty Ltd.

Coal Mining Clarence JV

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย Coalex
Pty Ltd.)

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

56

Collieries
Superannuation
Pty Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

57

Elcom Collieries
Pty Ltd.

Dormant

AUD
1,500,000

AUD
1,500,000

58

Huntley Colliery
Pty Ltd.

Dormant

AUD
354,000

59

Mandalong
Pastoral
Management
Pty Ltd.

Dormant

60

Powercoal
Employees
Entitlements
Company Pty
Ltd.
Hartley Valley
Coal Co Pty Ltd.

62

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
2

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

1

100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)

750,000

2

100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)

AUD
354,000

177,000

2

100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)

AUD
2,736,028

AUD
2,736,028

2

100.00%
(ถือโดย
Powercoal Pty
Ltd.)

Employee Trust
Company
Ex Powercoal

AUD
2

AUD
2

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

1

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

Dormant

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

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

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

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

63

Centennial
Drilling Services
Pty Ltd.

Drilling
Services

AUD
1,250,000

AUD
1,250,000

1

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

64

Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

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

61

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

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

ทุนชาระแล้ว

65

Centennial
Springvale Pty
Ltd.

Coal Mining

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

66

Springvale Coal
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
2,000,000

AUD
2,000,000

67

Boulder Mining
Pty Ltd.

Coal Mining

AUD
1,000

68

AFE Investments
Pty Limited

Mining
Investment

69

Banpu Australia
Resources Pty
Ltd.

70

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
1,000,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

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

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

AUD
1,000

1,000

1

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

AUD
2

AUD
2

2

1

100.00%
(ถือโดย
Centennial
Springvale
Holdings Pty
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co.
Pty Ltd.)

Investment in
coal mining

AUD
2

AUD
2

2

1

Springvale Coal
Sales Pty
Limited

Coal Marketing

AUD
2

AUD
2

2

1

71

Centennial
Energy Pty
Limited

Renewable
Energy

AUD
2

AUD
2

2

1

72

Hunnu Coal Pty
Ltd.

Coal mining
and trading

AUD
284,688,631

AUD
284,688,631

400,752,717

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

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

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

สาธารณรัฐประชาชนจีน
73

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

Unit 507, No.20
Jiafeng Road, Pilot
Free Trade Zone
(Shanghai), P.R.China
Tel : (8610) 57580337
East of Jingshen
Highway, Zhengding
County, Shijiazhuang
City, Hebei Province,
P.R.China, 050800
Tel : (836311)
85176918
100.00% Unit 508, 5th
(ถือโดย Banpu Floor, Tower 21, No.
Power
10 Jiuxianqiao
Investment Road, Chaoyang
Co., Ltd.) District, Beijing,
P.R.China
Tel : (8610) 57580388
West of Gujiaying
87.92%
(ถือโดย Pan- Villiage, Bencheng
Western Energy Town, Luannan
Corporation County, Tangshan
LLC) 12.08%
City, Hebei Province,
(ถือโดย Banpu
Investment P.R.China, 063500
(China) Ltd.) Tel : (86315) 4168274

74

Shijiazhuang
Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

Power and
steam
generation and
sales

USD
30,516,000

USD
30,516,000

NA

NA

75

Banpu
Investment
(China) Ltd.

Investment in
power
business

USD
30,000,000

USD
30,000,000

NA

NA

76

Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd.

Power and
steam
generation and
sales

USD
78,082,200

USD
78,082,200

NA

NA

77

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.)

78

BPP Renewable
Invesment
(China) Co., Ltd

Investment in
renewable
energy
business

USD
160,000,000

USD
97,620,000

NA

NA

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู รีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี
จากัด)

79

Anqiu Huineng
Renewable
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.)

Handian Town,
Zouping County,
Binzhou City,
Shandong Province,
P.R.China, 256209
Tel : (86543) 4615655
Unit 108, No. 26
Jiafeng Road, Pilot
Free Trade Zone,
Shanghai Province,
P.R.China
Tel : (8610) 57580388
1st Floor, Unit 1,
Dafugou Villiage,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (8610) 57580310
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80

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

Solar power
generation

CNY
83,000,000

CNY
83,000,000

81

Dongping
County Haoyuan
Solar Power
Generation Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
69,000,000

CNY
69,000,000

82

Anqiu County
Hui'en PV
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
62,000,000

83

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

84

Banpu Power
Trading
(Shandong) Co.,
Ltd.

85

Banpu Power
Trading (Hebei)
Co., Ltd.

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
NA

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

NA

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

2nd Floor, Unit 1,
Dafugou Villiage,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : ((8610) 57580310
East side of the north
section of Xishan
Road, Dongping
County, Taian City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (8610) 57580310
Unit 2, Longwangmiao
Village, Dasheng
Town, Anqiu County,
Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China
Tel : (8610) 57580310

NA

NA

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

CNY
62,000,000

NA

NA

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

CNY
150,740,000

CNY
150,735,586

NA

NA

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

No. 999 Xianghu
Road, Yaozhuang
Town, Jiashan County,
Jiaxing City, Zhejiang
Province, P.R.China
Tel : (8610) 57580310

Power Trading

CNY
20,00,000

CNY
0

NA

NA

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

Unit 2608, Tower C,
No.11 Jingshi Road,
Shizhong District,
Jinan Province,
P.R.China
Tel : (86543) 4866099

Power Trading

CNY
20,000,000

CNY
0

NA

NA

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

(West Wing, 3rd Floor,
Office Building of
Shijiazhuang
Chengfeng CogenCo.,
Ltd.) North of Beiguan
Village, Zhengding
County, Shijiazhuang
City, Hebei Province,
P.R.China
Tel : (86311)
85176969
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
NA

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

86

Feicheng Xingyu
Solar Power PV
Technology Co.,
Ltd.

Solar power
generation

CNY
55,000,000

CNY
55,000,000

NA

87

Banpu (Beijing)
Energy Trading
Ltd.

Coal Trading

CNY
40,000,000

CNY
15,000,000

NA

NA

88

Jiangsu Jixin
Electric Power
Co., Ltd.

Solar power
generation

CNY
64,000,000

CNY
64,000,000

NA

NA

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment
(China) Co.,
Ltd.)
100.00%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)

Huangtuling Village,
Anzhan Town,
Feicheng County,
Tai’an City, Shandong
Province, P.R.China
Tel : (8610) 57580310
Unit 508A, 5th Floor,
Tower 21, No.10
Jiuxianqiao Road,
Chaoyang District,
Beijing, P.R.China
Tel : (8610) 57580337
100.00% Zhengwei Villiage,
(ถือโดย BPP Qianfeng Town, Jinhu
Renewable County, Huai'an City,
Investment Jiangsu Province,
(China) Co., P.R.China
Ltd.)
Tel : (8610) 57580310

ประเทศมองโกเลีย
89

Hunnu Altai LLC

Foreign trade,
investment in
coal mining

MNT
94,143,561,104.47

MNT
676,785
94,143,561,104.47

138,490

90

Hunnu Gobi
Altai LLC

Foreign trade,
minerals
exploration,
mining

MNT
155,000,000

MNT
155,000,000

155,000

1,000

91

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
Investment
Pte. Ltd.)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district, Ulaanbaatar17011, Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
80.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Altai LLC) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
100.00% Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Tower, Gegeenten
Altai LLC) Complex, 15th khoroo,
Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia
Tel : (976) 75551221,
(976) 755115
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92

Hunnu
Resources LLC

Foreign trade,
investment in
coal mining

MNT
MNT
358,566,594,196.57 358,566,594,196.57

93

Munkh Sumber
Uul LLC

Foreign trade

MNT
3,148,769,582.83

MNT
3,148,769,582.83

94

Golden Gobi
Mining LLC

Foreign Trade ,
Mineral
exploration

MNT
18,417,657,766.51

95

Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

96

Hunnu Power
LLC

Foreign Trade

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
223,465,465

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

1,604.57

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

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

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

MNT
1,841,764
18,417,657,766.51

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

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

MNT
30,465,045,204.99

MNT
3,046,504
30,465,045,204.99

10,000

100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

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

MNT
40,702,000

MNT
40,702,000

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

314,876

4,070
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

Munkhnoyon
Suvraga LLC

Foreign trade,
minerals
mining,
tourism,
construction
material sale

MNT
184,702,055,850

MNT
184,702,055,850

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
184,702,055

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
1,000

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)
100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources
LLC)

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

สาธารณรัฐสิงคโปร์
98

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

Investment in
coal mining

NA

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

99

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending

NA

USD
5,000,000

100

Banpu
Singapore Pte.
Ltd.

Investment in
coal business

NA

101

Hunnu
Investments Pte.
Ltd.

Investment in
coal business

NA

SGD
1,500,000
USD
2,636,094,931.94
SGD
100
USD
35,100,188.82

102

Banpu Power
Investment Co.,
Ltd.

Investment in
power business

NA

USD
90,177,391

103

Zouping Peak
Pte. Ltd.

Investment in
power
business

NA

SGD
2
CNY
140,495,758

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุน้ ต่อ
หน่วย*

หุน้ สามัญ
17,670,002
50.00%
(ถือโดยบริษัท
17,670,002
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)
หุน้ บุริมสิทธิ
50.00%
(ถือโดย Banpu
Coal
Investment
Company
Limited)
5,000,000
ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย Banpu
หน่วย*
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)
ไม่มีการกาหนด
100.00%
1,500,000
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย Asian
หน่วย*
American
2,608,711,709
Coal, Inc.)
ไม่มีการกาหนด
100.00%
100
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย Hunnu
หน่วย*
Coal Pty Ltd)
35,100,188

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

83,132,663

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

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

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

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

2
140,495,758

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

104

Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

JPY
5,925,442,364
USD
55,987,676.69

105

BRE Singapore
Pte. Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

USD
17,110,001

106

Banpu
Innovation &
Ventures
(Singapore) Pte.
Ltd.

Research and
development in
disruptive
technology

NA

USD
3,000,000

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

ไม่มีการกาหนด
100.00%
5,925,442,364 มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดยบริษัท
หน่วย*
บ้านปู รีนิวเอ
55,987,675
เบิล เอนเนอร์จี
จากัด)
17,110,001
ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดยบริษัท
หน่วย*
บ้านปู รีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี
จากัด)
3,000,000
ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย บริษัท
หน่วย*
บ้านปู อิน
โนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส
จากัด)

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

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

สาธารณรัฐมอริเชียส
107

Banpu Coal
Investment
Company
Limited

Investment in
coal mining

USD
11,050,500

USD
11,050,500

11,050,500

1

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล
จากัด)

108

BP Overseas
Development
Company
Limited

Investment in
coal mining

USD
515,533,002

USD
515,533,002

515,533,002

1

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู จากัด
(มหาชน))

109

BPIN Investment
Company
Limited

Investment in
renewable
energy

USD
135,660,100

USD
135,660,100

135,660,100

1

100.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู อินฟิ
เนอร์จี จากัด)

110

Banpu Power
International
Limited

Investment in
power
business

USD
85,050,000

USD
85,050,000

85,050,000

1

100.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

USD
50,000,000

USD
40,917,026

40,917,026

1

100.00%
(ถือโดย BP
Overseas
Development
Company
Limited)

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
111

Asian American
Coal, Inc.

Investment in
coal mining

Geneva Place, 2nd
Floor, #333 Waterfront
Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands
Tel : 284 494 4388
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ชื่อบริษัท
112

ประเภทธุรกิจ

AACI SAADEC
(BVI) Holdings
Limited

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
1

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย
1

100.00%
(ถือโดย Asian
American
Coal, Inc.)

Vistra Corporate
Services Centre,
Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin
Islands
Tel : 284 494 4640

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

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

Investment in
coal mining

USD
50,000

USD
1

Investment in
power
bussiness

USD
100,000

USD
100,000

10,000,000

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

หมู่เกาะเคย์แมน
113

Pan-Western
Energy
Corporation LLC

ประเทศญี่ปุ่น
114

Aizu Land Solar
G.K.

Land owner of
Solar project

NA

JYP
100,000

NA

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุน้ ต่อ
หน่วย*

115

Banpu Power
Trading G.K.

Energy Trading

NA

JYP
100,000,000

NA

ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย Banpu
หน่วย*
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

116

Banpu Japan
K.K..

Investment in
renewable
energy business

NA

JYP
30,000,000

NA

Kasumigaseki
Building, 33rd Floor,
3-2-5, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Tel : 81 3 6205 4665
ไม่มีการกาหนด
100.00% Kasumigaseki
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย Banpu Building, 33rd Floor,
หน่วย*
Renewable 3-2-5, Kasumigaseki,
Energy Co., Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Ltd.)
Tel : 81 3 6205 4665

สหรัฐอเมริกา
117

Banpu North
America
Corporation

Investment in
oil and gas
business

USD
521,000,100

USD
521,000,100

521,000,100

118

Banpu
Innovation &
Ventures LLC

Research and
development in
disruptive
technology

USD
1,000,000

USD
1,000,000

1,000,000

1

100.00% 2711 Centerville
(ถือโดย บริษัท Road, Suite 400,
บีโอจี จากัด) Wilmington, Delaware
19808
Tel : 1 302 654 7584

ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย Banpu
หน่วย*
Innovation &
Ventures
(Singapore)
Pte. Ltd.)

1150 North Market
Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware
19801
Tel : 1 302 427 7650
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

ประเทศเวียดนาม
119

BPP Vinh Chau
Wind Power
Limited Liability
Company

Wind Power
VND
Production,
356,392,530,000
Power
transmission and
distribution

VND
330,922,790,000

NA

ไม่มีการกาหนด
100.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ
(ถือโดย BRE
หน่วย*
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
120

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

Planning,
developing,
manufacturing
and selling of
compact electric
vehicle

NA

JPY
3,505,170,250

2,046,635

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุน้ ต่อ
หน่วย*

21.45%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู อินฟิ
เนอร์จี จากัด)

7‐7 Shinkawasaki,
Saiwai‐ku, Kawasaki‐
shi, Kanagawa
212-0032
Tel : 81 4 4200 4020

NA

SGD
59,737,835.5

385,699

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุน้ ต่อ
หน่วย*

47.68%
(ถือโดย BPIN
Investment
Company
Limited)

66 Kallang Pudding
Road, #05-02 Hor
Kew Business Centre,
Singapore 349324
Tel : 65 6846 0180

บาท
1,442,120

บาท
1,442,120

144,212

10

หุน้ บุริมสิทธิ
30.66%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู อินฟิ
เนอร์จี จากัด)

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

ประเทศญี่ปุ่น
121

FOMM
Corporation

สาธารณรัฐสิงคโปร์
122

Durapower
Holdings Pte.
Ltd.

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

ประเทศไทย
123

บริษัท เออร์เบิน
ธุรกิจยานยนต์
โมบิลิตี ้ เทค จากัด ไฟฟ้า
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

การร่วมค้า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
124

PT Nusantara
Timur Unggul

Fuel Distributor

IDR
1,000,000,000

IDR
600,000,000

600

1,000,000

33.34%
Gedung Graha
(ถือโดย PT. Indramas 4th Fl., Jalan
ITM Indonesia) AIP II K.S. Tubun Raya
No. 77, Palmerah,
West Jakarta
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310,
Indonesia
Tel : 6221 29328100

สาธารณรัฐประชาชนจีน
125

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.)

Haojiazhuang Town,
Changzhi County,
Changzhi City, Shanxi
Province, P.R.China
Tel : (8610) 5820
3663
40.00%
Sikuang Industrial
(ถือโดยบริษัท Park, Hebiji, Hebei
บ้านปู มินเนอรัล City, Henan Province,
จากัด)
P.R.China
Tel : (8639) 2291
7401-2

126

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

Investment in
coal mining

CNY
783,330,000

CNY
783,330,000

NA

NA

127

Shanxi Lu
Guang Power
Co., Ltd.

Power
generating and
sales

CNY
1745,818,000

CNY
1,500,000,000

NA

NA

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

Songcun Town,
Zhangzi County,
Changzhi City, Shanxi
Province, P.R.China
Tel : (86355) 8580511

Land owner of
solar project

NA

JYP
10,000,000

NA

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

60.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)

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

ประเทศญี่ปุ่น
128

Hokkaido Solar
Estate G.K.
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ว

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
5,000

129

Digital Energy
Solutions
Corporation

Electricity sales
and
management

NA

JYP
50,000,000

130

Global
Engineering Co.,
Ltd.

Electricity sales
and resource
aggregator of
virtual power
plant

NA

JYP
274,000,000

3,620,000

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ไม่มีการ
กาหนดมูลค่า
หุน้ ต่อหน่วย*

49.00%
(ถือโดย Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

40.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์
จากัด (มหาชน))

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

Kasumigaseki
Building, 33rd Floor,
3-2-5, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033
Tel : 81 3 6205 4665
ไม่มีการ
19.90%
Nishiko Living Kashii
กาหนดมูลค่า
(held by
2nd Floor, 1-1-1,
หุน้ ต่อหน่วย*
Banpu
Kashii, Higashi-ku,
Renewable Fukuoka city,
Singapore Pte. Fukuoka pref. Japan
Ltd.)
813-0011
Tel : 81 92 692 7547

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
131

Hongsa Power
Company
Limited

Power
generating
and sales

USD
927,000,000

USD
927,000,000

92,700,000

10

132

Phu Fai Mining
Company
Limited

Mining
concession

USD
50,000

USD
50,000

5,000

10

3,840,988

NNN Building 4 th
Floor, Room No.D5
Bourichan Road,
Phonsinouane Village,
Sisattanak District,
Vientiane Capital,
Lao PDR
Tel : 856 (0) 2122 483
37.50%
NNN Building 4 th
(ถือโดย บริษัท Floor, Room No.D5
บ้านปู เพาเวอร์ Bourichan Road,
จากัด (มหาชน)) Phonsinouane Village,
Sisattanak District,
Vientiane Capital,
Lao PDR
Tel : 856 (0) 2122 483

สาธารณรัฐสิงคโปร์
133

Aura Land
Development
Pte. Ltd.

Investment in
property for
solar energy
business

NA

USD
3,840,989.20
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Aizu Energy Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

NA

USD
17,630,952.87
17,630,949
JPY
2,271,979,544.11 2,271,979,543

ไม่มีการกาหนด
75.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดยบริษัท
หน่วย*
บ้านปู เอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)
ไม่มีการกาหนด
75.00%
มูลค่าหุน้ ต่อ (ถือโดย บริษัท
หน่วย*
บ้านปู รีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี
จากัด)

8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888
8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981
Tel : 65 6338 1888
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ชื่อบริษัท
135

Sunseap Group
Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

Investment in
renewable
energy
business

NA

ทุนชาระแล้ว
SGD
6,322,808.83
SGD
173,031,195.57

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)
995,725

มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

ไม่มีการกาหนด
มูลค่าหุน้ ต่อ
หน่วย*

38.46%
(ถือโดย BPIN
Investment
Company
Limited)

2 Boon Leat Terrace,
#04-03/04
Harbourside Building
2, Singapore 119844
Tel : 65 6816 1000

1,438,283

ประเทศไทย
136

บริษัท บีพีพีอาร์
จากัด

ลงทุนในธุรกิจ
บริการให้
คาปรึกษาแก่
ผูป้ ระกอบการ
ผลิตไฟฟ้า

บาท
740,000

บาท
740,000

7,400

100

75.00%
(ถือโดยบริษัท
บ้านปู เอนเนอร์
จี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์)
จากัด)

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

ผลิตและ
จาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บาท
12,010,000,000

บาท
12,010,000,000

120,100,000

100

50.00%
(ถือโดย บริษัท
บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จากัด)

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

หมายเหตุ: * under Corporate Law
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3. ชื่อ สถานที่ตงั้ ของบุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
1) นายทะเบียนหุน้ สามัญ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2009 9000
Contact center 0 2009 9999

2) นายทะเบียนหุน้ กู้

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

3) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

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

4) ผูส้ อบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปร์ส เอบีเอเอส จากัด
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2844 1000

5) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่ม-ี -
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6) ที่ปรึกษาหรือผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ

บริษัทฯ ไม่ได้วา่ จ้างที่ปรึกษาและหรือผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการ
จัดการ เป็ นการประจาถาวร แต่จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษา (เช่น ที่
ปรึกษาทางการเงิน) เป็ นการเฉพาะเรือ่ งเฉพาะกรณีตามความ
จาเป็ นในการดาเนินงานเป็ นครัง้ คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะ
ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็ น
สาคัญ

7) สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อเป็ นประจา

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทัง้ ในและต่างประเทศ
ประมาณ 30 แห่ง
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อในการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์:
ประกอบธุรกิจหลัก
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรียกชาระแล้ว

:

จานวนหุน้
ราคาพาร์

:
:

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
5,161,925,515 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
5,161,925,515 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
5,161,925,515 หุน้
1 บาท (หนึง่ บาท)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ คืนของบริษัทฯ เพื่อการ
บริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จานวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนไม่เกินร้อยละ
7.50 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยจะเป็ นการเข้าซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดระยะเวลา
ซือ้ หุน้ คืน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ หุน้ ทุนคืนตามโครงการซือ้ หุน้ คืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 1,041.96 ล้านบาท คิดเป็ นจานวนหุน้ ซือ้ คืนจานวน 77.144 ล้านหุน้ หรือ 1.49%
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (Thai NVDR) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงจานวน 535,777,175 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
10.38 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทัง้ นีผ้ ถู้ ือ NVDR จะได้รบั ผลประโยชน์จากหุน้ ของบริษัทฯ ที่นาไป
อ้างอิงทุกประการ แต่ไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ เนื่องจากมิใช่ผูถ้ ือหุน้ โดยตรงของบริษัทฯ
แต่ทงั้ นีใ้ นทางปฏิบตั ิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจ
อิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มิใช่ออกเสียงตามคาสั่งของผูถ้ ือ NVDR ทัง้ นีจ้ านวนหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผลู้ งทุน
เข้ามาลงทุนใน NVDR นัน้ อาจมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ บริษัทฯ จะไม่สามารถกาหนดได้ อย่างไรก็ตามผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบจานวนหุน้ ทีเ่ ป็ น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
ข้อจากัดการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ ของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุน้ ของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 13.46 ของทุนชาระแล้ว
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7.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จากัด
บริษัท ซิตี ้ โฮลดิง้ จากัด
บริษัท ทุนมิตรสยาม จากัด
บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด
บริษัท ยูฟินเวส จากัด
บริษัท นา้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
4. State Street Europe Limited
5. สานักงานประกันสังคม
6. บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
7. Credit Suisse AG, Singapore Branch
8. The Bank of New York (Nominees) Limited
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
10. East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value FD
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื

ร้อยละ

514,306,463
288,309,528
95,943,700
35,611,300
30,438,448
27,144,200
14,916,382
13,646,682
12,311,744
12,283,000
9,606,042
535,777,175
142,617,397
112,037,647
100,041,000
87,344,000
76,461,450
69,555,654
51,463,100
38,441,050
2,268,255,962

9.96%
5.59%
1.86%
0.69%
0.59%
0.53%
0.29%
0.26%
0.24%
0.24%
0.19%
10.38%
2.76%
2.17%
1.94%
1.69%
1.48%
1.35%
1.00%
0.75%
43.95%

หมายเหตุ :
- บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรสยาม จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 ของทุน
ชาระแล้ว
- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วยดังนี ้
1. ตระกูลครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 80.01 ของทุนชาระแล้ว
2. บริษัท ยูฟินเวส จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 15.23 ของทุนชาระแล้ว
3. ตระกูลกาญจนกาเนิด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 3.82 ของทุนชาระแล้ว
4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิรพิ ร ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 0.94 ของทุนชาระแล้ว
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- บริษัท ซิตี ้ โฮลดิง้ จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วยดังนี ้
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 90.50 ของทุนชาระแล้ว
2. ตระกูลกาญจนกาเนิด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 6.00 ของทุนชาระแล้ว
3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิรพิ ร ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 1.50 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 87.56
ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท ทุนมิตรสยาม จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรสยาม จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99 ของทุน
ชาระแล้ว
- บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 99.99
ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท ยูฟินเวส จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 100 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุน้
อยูร่ อ้ ยละ 51.04 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัท นา้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด มีผถู้ ือหุน้ ประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
(1) หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้ (หุน้ กู)้
รายละเอียดหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 3
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 4
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2556

4,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3,500
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

150
ล้านเหรียญสหรัฐ
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

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

3,500,000 หน่วย
1,000 บาท
3,500
ล้านบาท
5.08%

2,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,000
ล้านบาท
5.19%

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้านบาท
5.04%

15,000 หน่วย
10,000 เหรียญสหรัฐ
150
ล้านเหรียญสหรัฐ
4.09%

12 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2566
-ไม่มี-

15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่มี-

10 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2565
-ไม่มี-

10 ปี
4 เมษายน 2556
4 เมษายน 2566
-ไม่มี-

การชาระต้นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000 เหรียญสหรัฐ

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

ผูอ้ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ประเภทของหุน้ กู้

จานวนหุน้ กู้
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

อายุหนุ้ กู้
วันที่ออกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผูถ้ ือหุน้ และผู้
ออกหุน้ กู้

บมจ. บ้านปู
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รายละเอียดหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 2/2556
ชุดที่ 1
บมจ. บ้านปู
2,300
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 2/2556
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู
2,100
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2557
ชุดที่ 1
บมจ. บ้านปู
3,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2557
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู
5,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 1
บมจ. บ้านปู
1,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

จานวนหุน้ กู้
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
อายุหนุ้ กู้
วันที่ออกหุน้ กู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนดของผูถ้ ือหุน้ และผู้
ออกหุน้ กู้

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

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

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

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

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

การชาระต้นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
เงินต้นทัง้ หมด
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ประเภทของหุน้ กู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มี-ไม่มี-
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รายละเอียดหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
ประเภทของหุน้ กู้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 2
บมจ. บ้านปู
1,750
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มี
หลักประกัน

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2558
ชุดที่ 3
บมจ. บ้านปู
1,250
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน

จานวนหุน้ กู้
1,750,000 หน่วย
1,250,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
1,750
1,250
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
4.00%
4.10%
อายุหนุ้ กู้
10 ปี
12 ปี
วันที่ออกหุน้ กู้
12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558
วันครบกาหนดไถ่ถอน
12 พฤศจิกายน 2568 12 พฤศจิกายน 2570
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
-ไม่มี-ไม่มีกาหนดของผูถ้ ือหุน้ และผู้
ออกหุน้ กู้
การชาระต้นเงิน
ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2560

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2561

หุน้ กูบ้ า้ นปู
ครัง้ ที่ 1/2562

บมจ. บ้านปู
10,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

บมจ. บ้านปู
50
ล้านเหรียญสหรัฐ
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

บมจ. บ้านปู
10,000
ล้านบาท
ระบุชื่อผูถ้ ือ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

10,000,000 หน่วย
1,000 บาท
10,000
ล้านบาท
4.17%
10 ปี
21 เมษายน 2560
21 เมษายน 2570
-ไม่มี-

5,000 หน่วย
10,000 เหรียญสหรัฐ
50
ล้านเหรียญสหรัฐ
5.25%
10 ปี
8 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2571
-ไม่มี-

10,000,000 หน่วย
1,000 บาท
10,000
ล้านบาท
4.00%
10 ปี
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2572
-ไม่มี-

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระ
คืนเงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นทัง้ หมด
ในวันครบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000 เหรียญสหรัฐ

1,000 บาท

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด

-ไม่มีA+
บริษัท ทริสเรทติง้
จากัด
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นจากผลกาไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสารองตามที่กฎหมายกาหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกาไรจากการดาเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่ อ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ที่ผา่ นมาของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้

ปี

เงินปันผล
ประจาปี
(บาทต่อหุน้ )

กาไร (ขาดทุน)
สุทธิ
(ล้านบาท)

เงินปันผล
ครึง่ ปี แรก
(ล้านบาท)

เงินปันผล
ครึง่ ปี หลัง
(ล้านบาท)

เงินปันผล
ประจาปี
(ล้านบาท)

อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อกาไรสุทธิ (%)

2558

1.00

(1,534.25)

1,291.94

1,291.94

2,583.88

n.a.

2559
2560

0.50
0.65

1,677.12
7,900.24

1,216.67
1,548.58

1,265.16
1,806.67

2,481.83
3,355.25

148%
42%

2561

0.70

6,693.73

1,806.67

1,806.67

3,613.34

54%

2562

0.60

(552.86)

1,806.67

1,290.48

3,097.15

n.a.

หมายเหตุ:
* เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท
ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ว อัตราหุน้ ละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2562 อีกหุน้ ละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานงวด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรที่ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล ซึง่ ผูร้ บั เงินปันผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30
เมษายน 2563
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทงั้ สิน้ 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 7 คน และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นจานวนร้อย
ละ 38 ของกรรมการทัง้ คณะ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)
จานวน 4 คน และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จานวน 4 คน
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการ
อิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
1. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
2. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
Prasetio
ดุษฎีกลุ ชัย
สงวนกชกร
สิรแิ สงทักษิ ณ
เอือ้ อภิญญกุล
เอือ้ อภิญญกุล
คอศิริ
ว่องกุศลกิจ
ว่องกุศลกิจ
ชัยมงคล

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/ ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ

หมายเหตุ:
1.

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ (ครบกาหนดเกษียณอายุ) มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 วันที่ 3 เมษายน 2562

2.

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 มีมติแต่งตัง้ นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย และนายธีรภัทร สงวนกชกร เป็ นกรรมการบริษัท โดยมี
ผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2562

3.

ข้อมูลและประวัตขิ องคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1
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กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล หรือ
นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล หรือ นายระวิ คอศิริ หรือ นางสมฤดี ชัยมงคล โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกันและ
ประทับตราของบริษัทฯ
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
เพื่อให้อานาจหน้าที่ในเรือ่ งการกาหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้บทบาทในการเป็ นผูน้ าคณะกรรมการบริษัท และการกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายจัดการ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีอานาจหน้าทีเ่ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็ นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และเป็ นผูช้ ีข้ าดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงทัง้ 2 ฝ่ ายเท่ากัน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกากับดูแล
ให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ อยูใ่ นกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดีและคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิหน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในปัจจุบนั
และในระยะยาว
รวมทัง้ การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นประจาทุกเดือน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ
ความรูค้ วามสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สอบ
ทานความถูกต้องของการดาเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั งิ าน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด “แนวปฏิบตั ิ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คานิยามที่
เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้มกี ารปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติม แนวทางปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว เมื่อปี 2554 ปี 2555
ปี 2557 และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไปและเพื่อการพัฒนา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท
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แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2560
แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็ นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าที่
ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทที่มกี ารปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล หลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนว
ปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. แนวปฏิบตั ินเี ้ รียกว่า “แนวปฏิบตั บิ ริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ให้ใช้แนวปฏิบตั ินตี ้ งั้ แต่วนั ที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็ นต้นไปโดยให้ยกเลิกแนวปฏิบตั ิ พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2557 และปรับปรุงครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2560
ข้อ 3. นิยามของคาที่สาคัญ ในแนวปฏิบตั ินี ้
3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทบ้านปู จากัด (มหาชน)
3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัทบ้านปู จากัด (มหาชน)
3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท
3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.6. “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัทนัน้
3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมน้อย
กว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัทนัน้
3.9. “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายความว่า ผูท้ ี่ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 แต่ให้กรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
4.1. มีกรรมการบริษัทจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และเลือกตัง้ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่
4.3. มีกรรมการบริษัทที่มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
4.4. กรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
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4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ควรเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบริษัท
คนใดเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกไม่ได้
4.10. เลขานุการบริษัท ควรเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กาหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นกรรมการบริษัท โดยกาหนด
คุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการคือ
5.1. คุณสมบัติท่วั ไป
(1) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
(3) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน
(4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นผูท้ ี่สามารถอุทศิ เวลาให้กบั บริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท
(6) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
(7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
(8) มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
(9) ยึดมั่นในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
(10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญ
5.2. ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ดา้ นบัญชี
และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ
5.3. กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติท่วั ไป และความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
“กรรมการอิสระ” ตามทีก่ าหนดไว้ในแนวปฏิบตั ินี ้ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ 6. วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (เริม่ ใช้ 19 ธันวาคม 2557)
6.3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสามของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
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6.4. กรรมการบริษัทซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
6.5. กรรมการบริษัทเกษี ยณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประชุมสามัญประจาปี ซึง่ มีขนึ ้
หลังจากทีก่ รรมการบริษัทผูน้ นั้ มีอายุครบ 72 ปี บริบรู ณ์
6.6. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกจากตาแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษัท
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีจานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุน้ ทีถ่ ือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 7. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้เรือ่ งดังต่อไปนีเ้ ป็ นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจาเดือนและประจาไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
7.4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจานวนเกิน 1,000 ล้าน
บาท
7.5. การซือ้ และจาหน่ายสินทรัพย์
การซือ้ กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดั กับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ีมลู ค่า
เกินกว่าที่มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.6. การทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ นิ ยุทธศาสตร์
การทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7.7. การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มี
ความสาคัญ
7.8. การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนด
ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
7.9. ธุรกรรมใดๆ ทีม่ ีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
7.10. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
7.11. การกูย้ มื เงินรวมทีเ่ กินกว่าทีก่ าหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
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7.12. การเปลีย่ นนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสีย่ งและการเก็บ
รักษาเงิน
7.13. การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
7.14. การกาหนดและทบทวนอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
7.15. การแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
7.16. อนุมตั ิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหารและพนักงาน
7.17. การเสนอแต่งตัง้ และการสิน้ สุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
7.18. การมอบอานาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแก้ไขการมอบอานาจดังกล่าว
7.19. การแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย
7.20. การจัดให้มแี ละกากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมการมี
จิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ ือจริยธรรม และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชั่น
7.21. การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
7.22. การจดทะเบียนตัง้ บริษัทใหม่ และแจ้งเลิกบริษัท
7.23. การทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ อย่างน้อยทุก 5 ปี
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูล
ภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
- ในกรณีที่ขอ้ มูลเป็ นการรายงานประจารอบระยะเวลาบัญชีได้แก่รายงานผลการดาเนินงานและงบ
การเงินและรายงานประจาปี กรรมการพึงละเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษัทไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
- ในกรณีที่ขอ้ มูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จาหน่าย
ไป

ซึง่ สินทรัพย์รายการที่เกี่ยวโยงกันการร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน

การเพิ่มทุน/ลดทุนการออก

หลักทรัพย์ใหม่ การซือ้ หุน้ คืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปั นผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคา
หุน้ ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้ แต่ได้รบั ทราบข้อมูลจนถึง
วันที่บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
7.25. การปรับเปลีย่ นขอบเขตอานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.1– 7.24
ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
8.1. กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ การดาเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
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8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ทหี่ น่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
ประกาศกาหนด
ประธานกรรมการบริษัทเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผใู้ ดกระทาแทนก็ได้
ประธานกรรมการบริษัทกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัทหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม
ต้องมีกรรมการบริษัทประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะนับเป็ นองค์
ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทที่รว่ มประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัททัง้ หมด
ประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยูใ่ นที่ประชุม
ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้
ให้กรรมการบริษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่
กรรมการบริษัทคนหนึง่ ให้มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีตอ่ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน และการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการเยีย่ มชม
หน่วยปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีจ่ ะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกคนทัง้ ในด้านการกากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่
มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ าย
บริหารเพื่อถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัด
ให้ผบู้ ริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆด้านพลังงาน ได้มีโอกาสแบ่งปั นประสบการณ์และความรูท้ ี่เป็ น
ประโยชน์ให้กบั กรรมการด้วย นอกจากนัน้ ได้จดั ให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สาคัญของบริษัทฯ
และเยี่ยมเยียนผูป้ ฏิบตั ิงานในท้องที่หา่ งไกลเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจเป็ นระยะ ในปี 2562 กรรมการที่เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน)

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
- Risk Management for
Corporate Leaders (RCL)
รุ น่ ที่ 15/2019
- National Director
Conference

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง - IIA Thailand Annual
Conference 2019:
(กรรมการอิสระ
Indispensable IA Insightful,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน) Agile & Innovative"
- สัมมนาเศรษฐกิจประจาปี
2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ
อย่างไรกับเมกะเทรนด์ท่ถี าโถม"
นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
(กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ)

วันทีอ่ บรม/สัมมนา

- สมาคมส่งเสริมสถาบัน
11-12 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สมาคมส่งเสริมสถาบัน
24 กรกฎาคม 2562
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน 4 กันยายน 2562
แห่งประเทศไทย

สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2562

- National Director Conference สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

24 กรกฎาคม 2562

- Director Certificate
Program (DCP) รุ น่ ที่ 78/2019

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

มิถนุ ายน-สิงหาคม
2562

- สัมมนาเศรษฐกิจประจาปี
2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ
อย่างไรกับเมกะเทรนด์ท่ถี าโถม"

สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2562

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

24 กรกฎาคม 2562

- สัมมนาเศรษฐกิจประจาปี
2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ
อย่างไรกับเมกะเทรนด์ท่ถี าโถม"

สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2562

- สัมมนาเศรษฐกิจประจาปี
2562 หัวข้อ "ธุรกิจไทยรับมือ
อย่างไรกับเมกะเทรนด์ท่ถี าโถม"

สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2562

- National Director Conference
นายธีรภัทร สงวนกชกร
(กรรมการอิสระ และ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน) - Board Matters and Trends
(BMT) รุ น่ ที่ 8/2019

นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
(กรรมการ)

สถาบัน

13-14 สิงหาคม 2562
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คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
เรือ่ งที่สนใจอย่างอิสระ โดยมีเลขานุการบริษัททารายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารทา Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาส
นาเสนอประเด็นต่างๆ ที่นา่ สนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร รวมถึงประโยชน์
สาหรับการวางแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารและแผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ด้วย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
และเริม่ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป โดยมอบ
ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง
โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้กาหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน
เน้นรายละเอียดตาม
บทบาทและหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็ นส่วน
หนึง่ ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดยมีการใช้แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตัง้ แต่ปี 2555
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้ หมด 12 ครัง้ จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทมีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ

3. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง กรรมการอิสระ
4. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล

กรรมการ

5. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล กรรมการ
6. นายระวิ คอศิริ

กรรมการ

7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
8. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

9. Mr.Sudiarso Prasetio

กรรมการอิสระ

10. นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ

11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ กรรมการ
12. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย

กรรมการอิสระ

13. นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ

นายรัตน์ พานิชพันธ์

รองประธาน
กรรมการอิสระ

วาระการดารงตาแหน่ง
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2561 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมษายน 2562 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เมษายน 2560 – วันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

การเข้าร่วมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม
12

0

12/12

12

0

12/12

12

0

12/12

11

0

11/12

12

0

12/12

11

0

11/12

12

0

12/12

12

0

12/12

11

0

11/12

12

0

12/12

12

0

12/12

8

0

8/9

9

0

9/9

3

0

3/3

หมายเหตุ :
- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ (ครบกาหนดเกษี ยณอายุ) มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วันที่ 3 เมษายน 2562
- นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย และ นายธีรภัทร สงวนกชกร ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2562
เป็ นต้นไป
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8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหาร* ประกอบด้วย
1. นางสมฤดี
2. นายสมศักดิ์
3. นายสุธี
4. นางสาวอริศรา
5. นายอัครพงษ์
6. นายเวโรจน์
7. นางอุดมลักษณ์
8. นายจิรเมธ

ชัยมงคล
สิทธินามสุวรรณ
สุขเรือน
สกุลการะเวก
ไทยานนท์
ลิม้ จรูญ
โอฬาร
อัชชะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายธุรกิจถ่านหิน
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร– การเงิน
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – สือ่ สารองค์กร
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – บริหารและพัฒนาองค์กร

หมายเหตุ:
่ ริหาร
- *ผูบ้ ริหาร 4 อันดับแรกได้แก่ ผูบ้ ริหารทีร่ องลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ
-

ข้อมูลและประวัตขิ องผูบ้ ริหารในเอกสารแนบ 1

อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การอนุมตั ิปรับงบลงทุนรวมที่มีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
2. การอนุมตั งิ บดาเนินการรวมที่มีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
3. การอนุมตั เิ พิ่มวงเงินงบลงทุน จากรายการเดิมในงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
4. การอนุมตั งิ บลงทุนรายการใหม่ทไี่ ม่ได้ตงั้ งบประมาณไว้อนุมตั ิได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การอนุมตั กิ ารใช้งบลงทุนในโครงการตามแผนงานในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
6. กลั่นกรองและนาเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจาปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สาคัญ
ของพนักงาน
7. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้าทาสัญญาซือ้ สัญญาเช่า หรือสัญญาบริการ ดังนี ้
7.1. การทาสัญญาบริการเปิ ดหน้าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
7.2. การทาสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
7.3. การทาสัญญาบริการขนส่งทางเรือลาเลียงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้านบาท
7.4. การทาสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง บริการ เช่า/เช่าซือ้ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
7.5. การทาสัญญาผูกพันอื่นๆ หรือ พันธะสัญญา หรือ เช่น สัญญา หนังสือสัญญา ข้อตกลง จดหมาย บันทึก
ความจา ฯลฯ ซึง่ มีระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี และ/หรือ มีมลู ค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
7.6. การอนุมตั ิทาสัญญาซือ้ ขายถ่านหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
8. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภททีด่ ินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ไม่เกิน 300 ล้าน
บาท
9. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
10. การกูย้ มื เงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กาหนดไว้ในงบประมาณหรือทีป่ ระมาณการประจาปี ไว้ อนุมตั ิได้ไม่เกิน
1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี
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11. การซือ้ หรือเช่าทีด่ ินเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท
12. กาหนดและทบทวนอานาจอนุมตั ิที่มอบให้ระดับผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะปานกลางตาม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
มีการตัง้ เป้าหมายการปฏิบตั งิ านและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงลงไปตามลาดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงาน
ประจาปี และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม

หน้า 199

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

Global Internal Audit
And Compliance
Global Internal Audit

Corporate Compliance

Energy
Technology
Solutions

Electric
Vehicle
Business

Banpu
Innovation
and Ventures

Digital
Center of
Excellence
Corporate
Finance

Controller

Energy Supply
Chain Management

Mine Engineering
and Development
Operations and
Technology
Management
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มอี านาจหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามมติดงั กล่าว ดูแลและให้คาแนะนาแก่
คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ สาเร็จปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
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
โดยทาหน้าทีเ่ ลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงปั จจุบนั
หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัตขิ องเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกาหนดเป็ นนโยบายว่า
ค่าตอบแทนจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมโดยคานึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
และธุรกิจ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะเชื่อมโยงกับผลปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจาเป็ นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วม
ประชุมแต่ละครัง้ ส่วนบาเหน็จกรรมการประจาปี จะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
แต่ละคณะเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจประเภทต่างๆ ซึง่ ค่าตอบแทนประจาปี 2562 เป็ นอัตราเดิม เท่ากับ
ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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รายละเอียด
1.

ประธาน

รองประธาน กรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)

78,000

69,000

60,000

1.2 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็ นรายครัง้
เฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม(บาท/ครัง้ )

39,000

34,500

30,000

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้า
ร่วมประชุม (บาท/ครัง้ )

46,800

-

36,000

3.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชุม (บาท/ครัง้ )

39,000

-

30,000
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1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ ประชุมและบาเหน็จกรรมการ เป็ นจานวนเงินรวม
ทัง้ สิน้ 51,689,700.04 บาท รายละเอียดดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
3. Mr. Sudiarso Prasetio
กรรมการอิสระ/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
5. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
7. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ
8. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
10. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
12. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
13. นายธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการอิสระ/กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
14. นายรัตน์ พานิชพันธ์

เบีย้ ประชุม (บาท)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บาเหน็จกรรมการ ค่าตอบแทนรวม
บริษัท
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
กาหนด
(บาท)
(บาท)
ค่าตอบแทน
และสรรหา

1,404,000.00

-

1,080,000.00 421,200.00

1,050,000.00

-

-

-

-

90,000.00

3,759,036.14

5,163,036.14

180,000.00 2,891,566.27

4,572,766.27

-

2,891,566.27

4,031,566.27

2,891,566.27

4,349,566.27

2,891,566.27

4,097,566.27

- 138,000.00 2,891,566.27

4,109,566.27

1,080,000.00 288,000.00

- 90,000.00

1,050,000.00

-

156,000.00

-

1,080,000.00

-

1,050,000.00

-

-

-

2,891,566.27

3,941,566.27

1,080,000.00

-

-

-

2,891,566.27

3,971,566.27

1,080,000.00

-

120,000.00

-

2,891,566.27

4,091,566.27

720,000.00

-

-

-

2,891,566.27

3,611,566.27

1,080,000.00

-

-

2,891,566.27

4,091,566.27

120,000.00

720,000.00 216,000.00

-

-

-

936,000.00

810,000.00

-

90,000.00

-

900,000.00

-

78,000.00

3,325,301.20

3,821,801.20

-

310,500.00 108,000.00
รวม

51,689,700.04

หมายเหตุ:
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•
•
•

นายรัตน์ พานิชพันธ์ (บุคคลลาดับที่ 14) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ (ครบกาหนดเกษียณอายุ) มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ 3 เมษายน 2562
นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย (บุคคลลาดับที่ 12) ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน
2562 และแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
นายธีรภัทร สงวนกชกร ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2562 และแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว
กรรมการยังได้รบั ค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ทา่ นละ 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
(ข) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นราย
เดือนและโบนัส ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแต่ละบุคคล
หน่วย : บาท

จานวนราย

ปี 2562

จานวนราย

ปี 2561

เงินเดือนรวม

9

70,691,225.00

8

78,992,400.00

โบนัสรวม

9

16,928,200.00

8

40,274,400.00

รวม

87,619,425.00

119,266,800.00

หมายเหตุ:
- ปี 2562 : ผูบ้ ริหาร 9 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ (ดารงตาแหน่ง Deputy Chief Executive Officer
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน คุณสมศักดิ์ สิทธินาม
สุวรรณ นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัชชะและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ปี 2561 : ผูบ้ ริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน นาย
เวโรจน์ ลิม้ จรูญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัชชะและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก

(2) ค่าตอบแทนอืน่
2.1 เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

จานวนราย

ปี 2562

จานวนราย

ปี 2561

เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

9

3,356,710.00

8

3,406,464.00

หมายเหตุ:
- ปี 2562 : ผูบ้ ริหาร 9 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ (ดารงตาแหน่ง Deputy Chief Executive Officer
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน คุณสมศักดิ์ สิทธินาม
สุวรรณ นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัชชะและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ปี 2561 : ผูบ้ ริหาร 8 คน ได้แก่ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ นายสุธี สุขเรือน นาย
เวโรจน์ ลิม้ จรูญ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร นายจิรเมธ อัชชะและนางสาวอริศรา สกุลการะเวก
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คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ของตนเอง และคูส่ มรส รวมทัง้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริษัท ท่านนัน้
ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท หลังจากนัน้ หากกรรมการบริษัท รวมทัง้ คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ มีการทาธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กรรมการท่านนัน้ ก็จะรายงานการซือ้
ขายหลักทรัพย์นนั้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไปทุกครัง้ การถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

หุ้นสามัญ (หุน้ )
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

เพิ่ม (ลด)

17,887,176

31,146,376

(13,259,200)*

6,488,580

6,488,580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

4. นายระวิ คอศิริ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

1,200,000

1,200,000

-

50,188

50,188

-

5,000

10,000

(5,000)

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
7. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

2,660,000

2,660,000

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

4,301,200

4,301,200

-

645,200

645,200

-

7,439,200

11,911,700

(4,472,500)

3,690,000

3,120,000

6,075,536

6,075,536

570,000
-

238,970

238,970

-

20,000

20,000

-

13,518

13,518

-

5,255,910

5,255,910

-

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

5. นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6. Mr. Sudiarso Prasetio

8. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
9. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
12. นางสมฤดี ชัยมงคล
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ชื่อ – นามสกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

หุ้นสามัญ (หุน้ )
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

เพิ่ม (ลด)

-

-

-

65,525

65,525

-

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
15. นายจิรเมธ อัชชะ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
16. นายสุธี สุขเรือน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
17. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
18. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
19. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
20. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

-

-

-

90

90

-

23,097

23,097

-

100,000

100,000

-

-

-

-

165,000

165,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: *นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. คุณกรรณิกา ว่องกุศลกิจ จานวน 11,059,200 หุน้
2. คุณอารดา ว่องกุศลกิจ จานวน 2,200,000 หุน้

8.5 บุคลากร
(1) จานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเงินเดือนและ
โบนัส เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 8,703,492,351.41 บาท
หน่วย : บาท

ปี 2562

ปี 2561

เงินเดือน

7,497,271,739.82

7,193,171,666.46

โบนัส

1,206,220,611.59

1,356,561,382.09

8,703,492,351.41

8,549,733,048.55

รวม

2.2 ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้า
กองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงาน เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 65,839,775.57 บาท
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หน่วย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลีย้ งชีพ

ปี 2562
65,839,775.57

ปี 2561
54,444,703.06

(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
(4) การบริหารบุคคลากรของบริษัท
หัวใจสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
บริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ทัง้ ด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู ้ มุมมอง และ
ประสบการณ์การทางาน ใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ ให้สามารถนาความหลากหลายเหล่านีม้ าต่อ
ยอดการทางานร่วมกันเป็ นหนึง่ เดียวได้อย่างราบรืน่ รวดเร็ว พร้อมเพิ่มคุณค่า ความสามารถในการแข่งขัน ทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข และสานพลังขับเคลือ่ นนวัตกรรมให้กบั องค์กรในระยะยาว
“บ้านปู ฮาร์ท” เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่พฒ
ั นาให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรอยูต่ ลอดเวลา
โดยผูบ้ ริหารและพนักงานบ้านปูฯ ทุกคนยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิรว่ มกันมายาวนานหลายทศวรรษ เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อันนาไปสูเ่ ป้าหมายการเป็ นผูน้ าด้านพลังงานแห่ง เอเชียที่มงุ่ มั่นพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ่านค่านิยมองค์กร 3 คุณลักษณะ ซึง่ เปรียบเสมือนพลังใจร่วมของพนักงานในทุกประเทศ
ได้แก่
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ทัง้ นีเ้ พื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้นา “บ้านปู ฮาร์ท” มาปฏิบตั ิเป็ นรูปธรรม
ในทุกกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงานในหลายประเทศ ได้แก่ การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อีกทัง้ ยังมีการสารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และ ความ
ผูกพันธ์ตอ่ องค์กรเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงจัดทาการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อวัดระดับความผูกพันต่อองค์กร และระดับความสอดคล้องด้านพฤติกรรมของพนักงานกับ
วัฒนธรรมองค์กร ให้สะท้อนความเป็ น “บ้านปู ฮาร์ท” อย่างแท้จริง ในฐานะที่พนักงานเป็ นหนึง่ ในลูกค้าภายใน หรือผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ที่สาคัญของบ้านปูฯ

ระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรเฉลีย่ ทุกประเทศ ประจาปี 2562
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ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเฉลีย่ ทุกประเทศ ประจาปี 2562

Innovative Thinking ปลูกความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มนวัตกรรม สู่พลังบ้านปูฯ
กว่าสิบปี ที่บา้ นปูฯ เชื่อมั่นในพลังความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถ
ปรับตัวต่อความเปลีย่ นแปลงที่ทา้ ทายมากขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยการต่อยอดไอเดียใหม่ๆ บ้านปูฯ จึงมุง่ ปลูกฝังและพัฒนา
เรือ่ ง “นวัตกรรม” (Innovation) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในค่านิยมองค์กร ผ่านการทางานแบบ Working Agility ที่สนับสนุนให้
พนักงานพร้อมปรับเปลีย่ น ด้วยการหมุนเวียนงาน (Rotation) การทางานข้ามสายงาน (Cross Funtional Working)
การทางานข้ามประเทศ (Cross Country Working) การรับมอบหมายให้ทางานในต่างประเทศระยะสัน้ และระยะยาว
(Overseas Assignment) รวมทัง้ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลีย่ นความรูห้ ลากหลายรูปแบบมา
อย่างต่อเนื่อง ควบคูก่ บั การสร้างบรรยากาศของการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงาน
สามารถนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ผา่ นโครงการ Wow Ideas เพื่อร่วมกันหาวิธีการทางานรูปแบบใหม่อย่างชาญ
ฉลาด (Smarter) นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานคิดจริง ทาจริง กล้าทาสิง่ ใหม่เพือ่ เรียนรู ้ ด้วยการส่ง
โครงการนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดเพื่อหาตัวแทนในแต่ละประเทศ ก่อนเข้าสูร่ อบนาเสนอผลงานดีเด่นจากทุก
ประเทศ ในงาน “Banpu Innovation Convention” ซึง่ ได้จดั ขึน้ เป็ นปี ที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ีให้เพื่อน
พนักงาน และขยายผลการปฏิบตั ิจริงสูก่ ารต่อยอดนวัตกรรมในองค์กร
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หลัก 3 ประการในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบ้านปูฯ
1. หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Equitability)
2. หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base)
3. หลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ
(Competency Base)
บ้านปูฯ มุง่ บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์องค์กร
และตอบโจทย์การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที พร้อมขับเคลือ่ น
องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายการเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิ
ภาพเอเชียแปซิฟิค ดังนัน้ ความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรและ
ความคล่องตัวในการทางาน (Agile Working) จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่บริษัทฯ
สนับสนุนเสมอมา เพื่อให้พนักงานสามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรืน่
เปิ ดโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตข้ามสายงาน
ได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดาเนินกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์หลักๆ ดังนี ้
1. พัฒนาความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ในปี 2562 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกระดับแบบ Lifelong Learning ร่วมกับ
บริษัทที่ปรึกษาและสถาบันการพัฒนาผูบ้ ริหารชัน้ นาทัง้ ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างทักษะ
ใหม่ที่จาเป็ น (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) มี Speed of Change ที่แข็งแรง
เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สดุ
โดยบริษัทฯ มีจานวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลีย่ สาหรับพนักงานและผูบ้ ริหารในประเทศไทยประจาปี 2562
นับเป็ น 22 ชั่วโมง/คน ประกอบด้วย
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ (Selective Learning Program) ทัง้ หลักสูตรการอบรม
ภายในและภายนอกองค์กร และหลักสูตรการอบรมระยะสัน้
โดยบ้านปูฯ มีนโยบายจัดสรร
งบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือนทัง้ หมดต่อปี โดยในปี
2562 บ้านปูฯ ได้จดั พัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี ้
ด้านพัฒนาภาวะผูน้ า เช่น 7 อุปนิสยั ของผูน้ า การเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ภาวะ
ผูน้ าต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวความคิดในการทางานระดับสากล เป็ นต้น
ด้านทักษะความสามารถตามสายงาน เช่น การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การ
ทาแบบจาลองทางธุรกิจเชิงปฏิบตั ิการ และ หลักการพัฒนาที่ย่งั ยืนของกลุม่ ธุรกิจบ้านปูฯ เป็ นต้น
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-



หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร (Global Leadership Program) โดยหลักสูตรนีจ้ ะมีผบู้ ริหารจากทุกประเทศ
มาอบรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทางานข้ามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion) การสร้างเครือข่าย
ข้ามสายงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทางานร่วมกันระหว่างประเทศ (Collaboration) ได้แก่
หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร้างทักษะความเป็ นผูน้ า หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าภายในทีม
และหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจ

ทัง้ นีเ้ พื่อให้ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสานต่อ Learning Application Project: LAP ซึง่
ส่งเสริมให้นาสิง่ ที่เรียนรูม้ าทางานจริง โดยในปี นไี ้ ด้นา Design Thinking เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู ้
และพัฒนาโครงการ ควบคูก่ บั พัฒนาทักษะการทางานแบบใหม่ (New Skill Set) ตลอดจนส่งเสริมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งผ่าน Digital Academy ประกอบด้วย 4 หลักสูตรพืน้ ฐาน ได้แก่ Power of
Digital, Agile 101, Intro to Design Thinking, Defining an MVP และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความ
ต้องการ
การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งสาคัญ (Succession Planning and High Potential
Management)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความต่อเนือ่ งในการวางแผนและบริหารกาลังพลขององค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างมั่นคงมาโดยตลอด ทัง้ นีใ้ นปี 2562 คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession
Planning Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินผลด้านสมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และแบบการ
พัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) เพื่อให้แผนการพัฒนาผูส้ บื ทอด
ตาแหน่งสาคัญสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
พร้อมกับกาหนดตาแหน่งงานที่สาคัญของ
องค์กร (Key and Critical Positions) จัดทาคุณลักษณะที่สาคัญของตาแหน่งงาน (Screen Profile of Key
and Critical Positions) และกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมการบริหารจัดการผูส้ บื
ทอดตาแหน่งให้แข็งแกร่งในระยะยาว
เพิ่มความคล่องตัวในการทางานตามลักษณะของธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็ว

2. สนับสนุนความคล่องตัวในการทางาน
 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรพยากรมนุษย์ (Global HRIS
Project)
หนึง่ ในโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนความคล่องตัวในการทางานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข้อมูล
พนักงานในทุกประเทศให้เชื่อมโยงภายใต้มาตรฐาน Single Source of Information ง่ายต่อการใช้งาน เสริม
ทัง้ ประสิทธิภาพการนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
และการทางานระหว่าง
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทฯ ได้ทยอยเปิ ดใช้งาน และรวบรวมข้อคิดเห็นจากการใช้งาน
จริงมาต่อยอดพัฒนาระบบดังกล่าว อยูเ่ สมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการทางานรูปแบบใหม่มากทีส่ ดุ โดย
ระบบทัง้ หมดจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2563
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 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจ (Effective Organization
Structuring)
บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ โครงสร้างองค์กรที่มีสายบังคัญบัญชาที่สนั้ นัน้ สนับสนุนความคล่องตัวในการทางาน
รูปแบบใหม่ และตอบโจทย์ความรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในกลุม่ บริษัทบ้านปูฯ จึงยังคงรักษากระบวนการทบทวนและปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตอยูเ่ สมอ ควบคูก่ บั การทบทวนและจัดการ
ตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญ (Key Management Position) ให้แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างมีนยั ยะสาคัญ
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับมาตัง้ แต่ปี 2545 โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแล
กิจการเป็ นผูท้ บทวนและพิจารณาในเบือ้ งต้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2562 หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ได้จดั งาน “CG Switch It On - Launch New CG
Policy and Code of Conduct” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสือ่ สารให้พนักงานบ้านปูฯ ได้รบั ทราบถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจ ปี 2561 ซึง่ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิการปรับปรุงสาระสาคัญของนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปี พ.ศ. 2560
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธารงไว้ซงึ่
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบตั ิในองค์กร
โดยใช้ผลสารวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรประจาปี 2562 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุง่ มั่นยืนหยัด”
(Committed) เป็ นตัวชีว้ ดั ซึง่ มีผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ทนี่ า่ พอใจ โดยมีทงั้ การจาแนกตามระดับพนักงานและสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจัดทานโยบายบรรษัทภิบาลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นแนวทางในการดาเนินการให้แก่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่
หลักปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board)
หลักปฏิบตั ิที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิ ผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
หลักปฏิบตั ิที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
หลักปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
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หลักปฏิบตั ิที่ 7
หลักปฏิบตั ิที่ 8

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
สนับสนุนการมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)

การสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ด้วยความมุง่ มั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรือ่ งการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจตามที่กาหนดไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติดา้ นบรรษัทภิบาลที่มงุ่
เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ โดยสือ่ สารไปยัง
พนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดให้มีการอบรมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2. การสือ่ สารภายในองค์กรในชื่อ CG Switch It On นาเสนอแนวคิดในการสือ่ สารถึงแนวปฏิบตั ิทดี่ ีดา้ นบรรษัทภิ
บาล เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผูบ้ ริหารและกรรมการเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรม
ธุรกิจขององค์กร ซึง่ ทุกคนสามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นตาแหน่งใด
3. หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ได้จดั งาน “CG Switch It On - Launch New CG Policy
and Code of Conduct” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสือ่ สารให้พนักงานบ้านปูฯ ได้รบั ทราบถึงนโยบายบรรษัทภิ
บาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ปี 2561 ซึง่ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตั กิ ารปรับปรุงสาระสาคัญของ
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. นาเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ในชื่อคอลัมน์ Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่
ไปยังทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความที่นาเสนอในคอลัมน์นมี ้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของเรือ่ งบรรษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ได้นาเสนอ มีดงั นี ้
• โฉมใหม่ของนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ฉบับปี 2561
• แนะนาสือ่ ประชาสัมพันธ์ 3 รูปแบบใหม่สาหรับนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด
• ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี 2562
จัดงาน “CG Day” ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจพร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยูบ่ นความถูกต้อง
โดยในปี 2562 ได้นาเสนอแนวความคิด “CG Switch It On” สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดีตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยหน่วยงาน
บรรษัทภิบาลจัดให้มีการสือ่ สารแบบสองทางเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันใน Sharing session ชื่อ
“You Wonder, We Answer” เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามถึงประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยรวบรวมข้อสงสัยของพนักงาน
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และมีการชีแ้ จงถึงแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้องจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

จากความมุ่งมั่นในการกากับดูแลกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รบั รางวัลดังนี้
จากความมุง่ มั่นในการกากับดูแลกิจการ และการขับเคลือ่ นธุรกิจบนพืน้ ฐานของการสร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ดังต่อไปนี ้
 ได้รบ
ั รางวัล “Gold Class 2019” ในกลุม่ อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 จากการ
ประกาศผลบริษัทที่มคี วามยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) รางวัล
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกันในระดับสากล รวมถึงตอกยา้ ความมุง่ มั่นของบริษัทฯ ในการเป็ นผูน้ าด้านการดาเนินธุรกิจ เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว


ได้รบั การคัดเลือกเป็ นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุม่
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกัน 6 ปี โดยยังคงรักษาสถานะผูน้ าในกลุม่ พลังงานถ่านหินและ
พลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่องจากการประเมินของ RobecoSAM ผู้
จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก อีกทัง้ ได้รบั คะแนนประเมิน
ประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และสังคม บ่งบอกถึงความมุง่ มั่นและความสาเร็จของบ้านปูฯ ในการดาเนินงานด้านความยั่งยืนซึง่
คานึงถึงประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance:
ESG)



ได้รบั รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็ นเลิศด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) ในฐานะบริษัทฯ ที่มีองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิม่
ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ ในระดับองค์กรและในระดับประเทศ



ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ นระดับดีเลิศ (Excellence CG
Scoring) จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี 2562 ( Corporate Governance
Report of Thai. Listed Companies : CGR 2019) จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นับเป็ นปี ที่ 3 ต่อเนื่องที่บริษัทฯ ได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี
เลิศ ยืนยันถึงความมุง่ มั่นของบริษัทฯ ในการดาเนินงานด้านความยั่งยืน ซึง่ คานึงถึงประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีสม่าเสมอในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหุน้ รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้
มีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
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การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้นาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ตงั้ แต่ปี 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบตั ิ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552" โดยได้มีการปรับปรุ งมาอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุ งครัง้ ล่าสุดในปี 2560 ทัง้ นีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล ซึ่งแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวระบุถึงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติท่ ัวไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้าน วาระการดารง
ตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการออกเสียงลงคะแนน
ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่ง
เป็ นเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิ จให้เป็ นไปตาม
เป้า หมายเป็ น ประจาอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครัง้ ให้ค วามเห็น ชอบในการกาหนดตัวชี ว้ ัดและการตัง้ ค่าเป้าหมาย (Key
Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และติดตามผลเป็ นระยะ กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริหารให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการทบทวนวิ สยั ทัศน์
และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผน
ที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้รว่ มกันจัดทาแผนทิศทางการดาเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวทุก
5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรับการกาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กรซึ่งเป็ นเป้าหมายหลัก
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ พัฒนา
และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอานาจการบริหารให้ผบู้ ริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และ
หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อให้เป็ นไปตามตารางอานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority)
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิ จที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการได้มาซึ่งความสาเร็จนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์
ค่านิยม หลักการและข้อพึงปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยกาหนด
เป็ นคาแนะนาสาหรับพนักงานอย่างชัดเจนว่าสิง่ ใดควรปฏิบตั ิ สิง่ ใดควรละเว้น และให้รบั ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิที่
บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่
แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่กาหนดทาให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ น
รูปธรรมมากยิ่งขึน้
บริษัทฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคน
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ต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิ จ มีการประชาสัมพันธ์ดว้ ยการทา
เอกสารเผยแพร่ และจัดกิ จกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี เพื่อให้พนักงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารระดับสาย
งานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบตั ิตามคูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดี
นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ ายบริหารและพนักงานได้
ร่วมกันกาหนดวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน สาหรับ
พนักงานทุกระดับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
หลักปฏิบัติที่ 2
ก าหนดวั ตถุ ประสงค์แ ละเป้ า หมายหลั กของกิจ การที่เ ป็ นไปเพื่ อความยั่ง ยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
กาหนดและติดตามแนวทางกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาที่ย่งั ยืน
จากแนวทางและคาแนะนาที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริหารได้จดั ทา และนาเสนอทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากาลังพลประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่
คณะกรรมการบริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แนวทางธุรกิจสาหรับปี 2562–2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4 ในเดือนเมษายน และการประชุม Board
Retreat ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยมีการประเมินความเสีย่ งและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดาเนินแนวทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
บริษัทฯ ใช้แผนการพัฒนาที่ย่งั ยืนในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยเน้นเรือ่ งการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การเพิม่ มูลค่าให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย และการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็ นกรอบในการทาแผนกลยุทธ์ และเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ Greener &
Smarter บริษัทฯ ได้ตงั้ เป้าหมายการมีสดั ส่วนแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 40% ธุรกิจไฟฟ้า 30% ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 20% และพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี 10% ภายในปี 2568 โดยการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนงานได้ถกู บรรจุเป็ นวาระประจาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแล
ฝ่ ายบริหารให้มีการนา กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ในเดือนเมษายน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้
ดาเนินงานตามแผนประจาปี และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะให้ขอ้ แนะนา หรือข้อคิดเห็นใน
กรณีที่ตอ้ งมีการปรับปรุงหรือแก้ไข
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯโดยปัจจุบนั มี
กรรมการจานวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 7 คน และ
กรรมการอิสระจานวน 5 คน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทัง้ หมด
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้าน
สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระแล้วมีความเห็นว่าสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีความ
เหมาะสมแล้ว
การรวมหรือแยกตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท
อานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ กาหนดล่วงหน้าไว้ที่ทกุ วันพฤหัสบดี
สุดท้ายของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ นในการประชุม โดยจะกาหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนและเพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ซึง่ การจะเพิม่ วาระการประชุมภายหลังการ
จัดส่งเอกสารจะทาได้เฉพาะเรือ่ งที่มีเหตุผลและความจาเป็ นมากเท่านัน้ และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธานกรรมการ
บริษัท โดยการประชุมแต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึง่ กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดง
ความเห็นอย่างเปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม สาหรับกรณีที่
กาลังพิจารณาเรือ่ งทีก่ รรมการท่านใดเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างมีนยั สาคัญ
กรรมการท่านนัน้ ต้องออกจากการประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ
ทัง้ นีม้ ีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการ
ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โดย
บันทึกการประชุมจะถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบแฟ้มเอกสารทีเ่ ป็ นต้นฉบับ และสาเนา เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนีย้ งั จัดเก็บเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุม และบันทึกการ
ประชุม ในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ ามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจาก
การเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาข้อมูล และความเสีย่ งจากภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีจะร่วมกัน
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจาในการจัดทารายงานงบการเงิน
โดย
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คณะกรรมการบริษัทเน้นยา้ ให้ผจู้ ดั ทาใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ่ งนีไ้ ด้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี นแี ้ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น
รายงานที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร โดย
คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร โดยมีกรรมการอิสระ
จานวน 5 คน จากกรรมการทัง้ คณะจานวน 13 คน
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2560 และจะสิน้ สุดวาระการดารงตาแหน่งในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รบั ผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง สอบทานการทาธุรกรรม
อนุพนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงการทาสัญญาคุม้ ครองความเสีย่ งราคาสินค้า (Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สอบ
ทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบ
ทานมาตรการการบริหารความเสีย่ งที่สาคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตั ิงาน งบประมาณ และอัตรากาลังของ
สานักงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ และมี
การประชุมตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 3 คน
และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตั ิหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริย ธรรมทางธุรกิจ พร้อม
ทัง้ ติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้
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2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบ
ทอดตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงตั้ งแต่ระดับผูอ้ านวยการสายขึน้ ไป
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทางานของคณะกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งตามผลการประเมิน โดยในปี 2556
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี 2555 เป็ นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริ่มใช้การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2557 เป็ นต้นไป
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์
ประชุมทุกครัง้ และมีการประชุมตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ตามแผนงานอย่างชัดเจน
(3) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และ กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมตั ิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
ในปี 2562 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 6 ครัง้ โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครัง้
คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ มีจานวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
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กรรมการอิสระเป็ นกลไกสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ื อหุน้ จึงควรมี
จานวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ่วงดุลอานาจการตัดสินใจของกรรมการทัง้ คณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
และไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มงวดกว่าข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษัทฯ กาหนดให้
“กรรมการอิสระ” มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกาหนดร้อยละ 1) ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ อ
อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นี ้
ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
3. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผู้
ขออนุญาต
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาต หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บคุ คลที่ผขู้ ออนุญาตแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผขู้ ออนุญาตได้รบั การผ่อนผันข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คาว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
หลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกาหนดให้การ
ดารงตาแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของคุณสมบัติท่วั ไปของกรรมการ (แนว
ปฏิบตั ิ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติท่วั ไปของกรรมการ เริม่ ใช้ 19
ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป)
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
บริษัทฯ กาหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดงั นี ้ “กรรมการบริษัทมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 8.5 เริม่ ใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และใน
รายงานคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหา บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาจะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ทงั้ แบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละ
คนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ
กรรมการแต่ละคน และสรุ ปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น สาหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียด
ดังนี ้
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการทัง้ คณะ
กรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย
4.76
4.51

จัดอยูใ่ นเกณฑ์
ดีมาก
ดีมาก

4.90
4.95
4.83

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผูท้ าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตาแหน่ง
ที่วา่ งลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการดังนี ้
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาพรวมให้กบั คณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติท่วั ไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหา
และคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
โดยเมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงมติแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ต่อไป
ในการสรรหากรรมการทดแทดกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตาแหน่งทีว่ า่ งลง เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษั ทภิ
บาลและสรรหา โดยได้มีการพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ ให้คณะกรรมการบริษัททุกคน
เสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการได้กาหนดและเปิ ดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ
(Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสมภายในเวลา
และเงื่อนไขที่กาหนด โดยรายชื่อที่ได้รบั การเสนอจากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทัง้ หมดจะเข้าสูก่ ระบวนการสรรหา
โดยมีการพิจารณาทัง้ ด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติท่วั ไป คุณสมบัตเิ ฉพาะ(Board Skill Mix) ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และการทางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอ
ชื่อทัง้ หมดจะมากกว่า 2 เท่า ของตาแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จะเป็ นผูเ้ ห็นชอบการแต่งตัง้ กรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนเสียงผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
สาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามความ
คืบหน้าแผนสืบทอดตาแหน่งที่ครอบคลุมตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ นประจาทุกครึง่ ปี เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผบู้ ริหารที่มีความรู ้ และความสามารถ สามารถ
สืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1.

2.
3.

4.

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ฝ่ ายบริหารต้องศึกษาและประเมินผลการศึกษาการลงทุนเบือ้ งต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
(Investment Committee) เพือ่ นาเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้ สรุปสภาวะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ ซึง่ จะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน การอนุมตั ิงบลงทุน และนโยบายที่
สาคัญของบริษัทย่อย ทัง้ นีห้ ากต้องมีการจัดตัง้ บริษัทย่อยหรือยกเลิกบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิดงั กล่าว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุนที่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เช่น รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อย
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงที่จะส่งไป
เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และการทารายการต่างๆ
ให้
ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดาเนินงานทางธุรกิจที่สาคัญ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ความอ่อนไหว
ทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของ
บริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริษั ท และฝ่ ายบริห ารมอบหมายให้ห น่ว ยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็ นรายไตรมาส
สาหรับการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตัง้
ผูบ้ ริหารเพื่อไปปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ โดย
พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนัน้ ๆ สถานที่ปฏิบตั ิงาน (กรณีที่เป็ นกรรมการในบริษัท
ต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของผูบ้ ริหาร ซึง่ จะทบทวนรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยอย่างน้อยปี ละครัง้
นโยบายด้านงบประมาณ
การจัดทางบประมาณลงทุนและดาเนินการต้องเป็ นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับ
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจัดทาและทบทวนงบประมาณฯ ต้องดาเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้
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สอดคล้องกับการดาเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงินลงทุนเกิน
งบลงทุนโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิไว้รวมร้อยละ 15 ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรือ่ งความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
และมีประสิทธิภาพในการทางานควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้อม และผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีสว่ น
งานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าทีช่ ดั เจน เพื่อกาหนดหรือกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ทาให้การดาเนินธุร กิจถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริษัทฯ จัดตัง้ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสีย่ งที่อาจ
เกิดจากการดาเนินงานที่ไม่ถกู ต้องตามกฎระเบียบและกากับดูแลให้ทกุ สายงานในกลุม่ บริษัทบ้านปูฯ ปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตาม
กฎหมายทีเ่ ชื่อมโยงกับพืน้ ฐานการงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยกาหนดเป็ นรายการเพื่อประเมิน
ตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ทาหน้าที่เป็ นผูก้ ากับดูแล และ
ทารายงานทุกครึง่ ปี นอกจากนีแ้ ต่ละสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
หน่วยงานบริหารความเสีย่ งกิจการ (Risk Management) ทาหน้าที่ประเมินความเสีย่ งในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ
แผนงานประจาปี อย่างต่อเนื่อง มีจดั เตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสีย่ งดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครัง้
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private
Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้ แต่ปี 2553 และได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่ปี 2558 และได้รบั การต่ออายุการรับรองเป็ นวาระที่ 2 ในปี 2561
ในปี 2562 บริษัทได้สอื่ สารและจัดฝึ กอบรมให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันรวมทัง้ นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ื่อจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เรือ่ ง การให้-รับของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึง
นโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนีใ้ นปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้
จัดทาจรรยาบรรณคูค่ า้ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิขนั้ พืน้ ฐานของคูค่ า้ ของบริษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุ ทานทีย่ ่งั ยืน เพื่อให้คคู่ า้ ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ
ร่วมกัน
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรือ่ งการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทท่านนัน้ ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท
หลังจากนัน้ หากกรรมการบริษัท คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทาธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ บริษัท บ้านปู
จากัด (มหาชน) กรรมการท่านนัน้ ก็จะรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั้ ต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไปทุกครัง้
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หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
นโยบายด้านแผนสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีแ ผนสืบทอดตาแหน่งที่ค รอบคลุม ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริห ารและผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีผบู้ ริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต รวมทัง้
การเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตาแหน่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปี ละ 2 ครัง้
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรูและมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฎิบัติในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกคน ทัง้ ในแง่การกากับดูแล
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกรรมการ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
บริษัทฯ มุง่ เน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาส
พร้อมทัง้ ได้นาหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาทีย่ ่งั ยืนครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านระบบการบริหารจัดการ 2 ระดับ ได้แก่
• การผนวกความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้
พิจารณาประเด็นความเสีย่ งด้านความยั่งยืน
และแนะนาแนวทางการดาเนินงานทีเ่ หมาะสมแก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อดาเนินการ
• การผนวกความยั่งยืนเข้ากับการดาเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration) ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน รวมถึงการกาหนดและทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่สง่ เสริมการพัฒนาที่ย่งั ยืน
บริษัทฯ ได้กาหนดตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการปฏิบตั ิงานระยะสัน้ และระยะยาว
เป็ นประจาทุกปี ครอบคลุมตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการ อีกทัง้ ผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยเปิ ดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการ
ดาเนินงานแก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
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บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายด้านนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ที่มงุ่ เน้นการพัฒนานวัตกรรม
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจทัง้ หมดของกลุม่ บริษัทบ้านปูฯ และเป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจ โดยบริษัทฯ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
• จัดตัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ทกุ คนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
และเทคโนโลยีขององค์กร
• ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
• ฝึ กฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
• สร้างหลักสูตรการฝึ กอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้
นวัตกรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของหัวข้อการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
• จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครือ่ งมือที่จะทาให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการใน
อนาคตได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย โดยกาหนดเป็ นนโยบายต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บนพืน้ ฐานของ
ความเป็ นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์รว่ มกันเป็ นหลัก โดยมีหลักปฏิบตั ิที่สาคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามแนวทางทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิและได้รบั การปฏิบตั ิดว้ ยดี
บริษัทฯ จัดให้มชี ่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรือ่ งการรับข้อร้องเรียน โดย
ข้อมูลจะถูกส่งมายังประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่ มีการติดตามข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นราย
ปี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความ
คุม้ ครองแก่ผทู้ ี่รอ้ งเรียนและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มคี วามโปร่งใส ตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีขนั้ ตอนในการสอบสวนดังนี ้
1. ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริม่ ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแน่ชดั ว่าการกระทาตามที่รอ้ งเรียนได้เกิดขึน้ จริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกัน
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ไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดาเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็ นความลับ พนักงานที่แจ้งข้อ
ร้องเรียนอาจได้รบั การติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2. คณะผูส้ อบสวนจะแจ้งให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
3. ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดาเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการพิสจู น์วา่ มีการกระทาตามที่
ร้องเรียนเกิดขึน้ จริง เช่น จะดาเนินการทางวินยั หรือดาเนินการตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทฯ
ยืนยันว่าพนักงานผูร้ อ้ งเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรายงานการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทหรือข้อสงสัยว่าจะเป็ นการกระทาฝ่ าฝื นดังกล่าว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิงดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย และได้แจ้งให้ผมู้ ีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ ายรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึง่ ถือเป็ นหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ตอ้ งทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม ทัง้ นีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังกาหนดเรือ่ งการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
ทางธุรกิจไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อทีป่ รากฏในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
ข้อ 3.4 การให้และรับสินบน
(1) ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ ผูร้ บั เหมา ผูจ้ ดั ส่งสินค้า ที่ปรึกษา
และผูท้ ี่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย
(2) ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือ
บุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทางทีม่ ิชอบ

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
(1) ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้หรือรับของขวัญหรือของกานัลใดๆ จากคูค่ า้ หรือผูท้ ี่บริษัทฯ
ทาธุรกิจด้วย เว้นแต่ชว่ งเทศกาลในมูลค่าทีเ่ หมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้หรือรับการเลีย้ งรับรองในลักษณะที่เกิ นกว่าปกติจากบุคคลที่
บริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย
พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จทีม่ ีคณ
ุ ค่ายิ่ง จึงกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
ไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตัง้ โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ บริษัทฯ ดาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการ
ทางาน
บริษัทฯ ประกาศปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯ โดยยึดหลักสาคัญ 3 ประการ คือ
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1. หลักความยุตธิ รรมและเท่าเทียม (Equitability)
2. หลักผลงาน (Performance Based)
3. หลักความสามารถ (Competency Based)
ด้วยเหตุนบี ้ ริษัทฯ จึงถือเป็ นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ด้วยความยืดหยุน่ และคล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบตั ิงานในทุกพืน้ ที่และ
สถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นทีถ่ กู ต้องและสร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความเป็ น
มืออาชีพ (Professionalism) ยิง่ กว่าระดับการบังคับบัญชา กล่าวคือ บริษัทฯ มุง่ สร้างให้บคุ ลากรเป็ น “พนักงานมืออาชีพ”
โดยถือปฏิบตั ิและให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชือ้ ชาติ ภาษา และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มุง่ มั่นปฏิบตั งิ าน
ภายใต้วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกันเป็ นหนึง่ เดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วย
วัฒนธรรมองค์กร ”บ้านปู ฮาร์ท”
บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัสและการเลือ่ นขัน้ ของพนังงาน ที่สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงานทัง้ ด้าน
เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ สวัสดิการเลือกได้
(Flexi Benefit) บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็ นธรรม ควบคูก่ บั การเปิ ดโอกาสในการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนา
ความรูแ้ ละความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ บริษัทฯ จัดตัง้ คณะกรรมการประเมิน
ค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และ
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและ
ขับเคลือ่ นทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสูอ่ นาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ลูกค้ า
บริษัทฯ มุง่ มั่นแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
ตลอดเวลา โดยกาหนดเป็ นนโยบายและข้อควรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ที่ยดึ มั่นในการรักษาและปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่ทาไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มคี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความคาดหมายของ
ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สนิ ค้าและบริการของบริษัท ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสูงสุด
นอกจากนีย้ งั เน้นการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพือ่
ประโยชน์โดยมิชอบ
คู่ค้า/เจ้ าหนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลีย่ ง
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สถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รายงานที่
ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1)

ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้

(2)
กรณีที่มีขอ้ มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(3)
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
คู่แข่งทางการค้ า
บริษัทฯ กาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้าไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการ
ค้าของคูค่ า้ ด้วยวิธีฉอ้ ฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ใน
จริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆ ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้า
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม โดยมุง่ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อมไปพร้อมกัน ตลอดจนยึดมั่นปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุง่ มั่นและพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ที่
ดาเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรือ่ งภาวะโลกร้อน (Green House Effect –
ISO 14001) รวมถึงการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสีย่ งอันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่
บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่าง
สม่าเสมอ และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่ จากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ CSR ทัง้ ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับองค์กร ทัง้ นีร้ วมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ
บริษัทฯ ดาเนินโครงการ CSR ด้วยความเชื่อที่วา่ “พลังความรู ้ คือ พลังแห่งการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา” ซึง่ เป็ น
รากฐานในการพัฒนา “คน” โดยกลุม่ เป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ทีจ่ ะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังดาเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกของ
พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชมุ ชนและสังคม
เติบโตอย่างยั่งยืน
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ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสือ่ สารกับบริษัทฯ ได้ดงั นี ้
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่:
ชัน้ 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
0-2694-6600
โทรสาร:
0-2207-0696-8
เว็บไซต์:
www.banpu.com
เลขานุการบริษัท:
โทรศัพท์ 0-2694-6859 E-mail: bodsec@banpu.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์: โทรศัพท์ 0-2694-6747 E-mail: investor@banpu.co.th
ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร:
โทรศัพท์ 0-2694-6923 E-mail: corp_com@banpu.co.th
หลักปฏิบัตทิ ี่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตั ิการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่ามีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทัง้ โอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึน้ และระดับความรุ นแรงของผลกระทบจาก
ความเสี่ยง มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน รวมทัง้ กาหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยได้จดั ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นาเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบตั ิตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นครัง้ คราว
โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุก ๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
นโยบายด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทัง้ ด้านการเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่
เสมอ ตลอดจนจัดให้มีการกาหนดลาดับชัน้ ของอานาจอนุมตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว มีการกาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร และมีสานักตรวจสอบ
ภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานทัง้
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้

หน้า 233

หลักปฏิบัติที่ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานให้หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ และในกรณี
ที่จาเป็ นต้องทารายการดังกล่าวต้องกระทาโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm’s
length) และกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีสว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีสว่ นในการพิ จารณาอนุมตั ิ หากรายการ
ใดเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังกาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชน์สว่ นตน หรือทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผบู้ ริหาร
หรือพนักงานมีสว่ นร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งาน
นัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหุน้ ของบริษัทฯ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เหล่านัน้ จะต้องทาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information
Policy) และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ปี 2560 ซึง่ ถือเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย ที่ตอ้ งทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏใน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
2. ปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสือ่ สารอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้บคุ คลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการ
รักษาความลับของบริษัทฯ
3. จากัดจานวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคุม
คูส่ ญ
ั ญาและผูใ้ ห้บริการอื่นของ บริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทฯ ได้
4. ระมัดระวังในกรณีที่ได้รบั หรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บคุ คลที่สาม โดยทุกฝ่ ายต้องตระหนักรูถ้ ึ งภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่
เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมทีเ่ หมาะสม
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การเปิ ดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดย
จัดให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
สัม พัน ธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่ สื่อสารโดยตรงกับ ผูถ้ ื อหุ้น นัก ลงทุน และนัก วิเคราะห์หลักทรัพย์ทงั้ ในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทาหน้าที่เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ
ประชาชนทั่วไปผ่านสือ่ มวลชนและสือ่ อื่น ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน
ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการนาเสนอข้อมูลแก่นกั ลงทุน ต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และสือ่ มวลชน ดังนี ้
ลาดับ

การเปิ ดเผยและการนาเสนอข้อมูล

จานวนครั้ง

1.

พบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show)

2

2.

พบนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)

4

3.

จัดแถลงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสและประจาปี (Analyst Meeting)

4

4.

ร่วมกิ จกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลง
ผลการดาเนินงานประจาไตรมาส

4

5.

ร่วมกิ จกรรม "SET Digital Roadshow” เพื่อแถลงผลการดาเนินงานประจา
ไตรมาส

1

6.

การพบนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)

38

7.

การให้ขอ้ มูลนักลงทุนผ่าน Conference Call

13

8.

การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร

9

9.

จัดแถลงข่าวแก่สอื่ มวลชน (Press Conference) เพื่อชีแ้ จงผลประกอบการ

2

10.

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชีแ้ จงผลประกอบการ
และกลยุทธ์ธุรกิจ

7

11.

การจัดกิจกรรมสาหรับสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

14

12.

การนาผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

1

13.

การจัดนิทรรศการ

1
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นอกจากนีไ้ ด้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผมู้ ีสว่ น
ได้เสียกลุม่ อื่นๆ ได้รบั รู ข้ อ้ มูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงาน
นัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ที่ โ ทรศัพ ท์ห มายเลข 02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรื อ อี เ มล์:
investor_relations@banpu.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กาหนดนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือ
ได้ และทันเวลาอย่างสม่าเสมอให้กับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซือ้ ขายหุน้ ตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (กลต.) จะรายงานข้อ มูลให้กับ หน่ว ยงานก ากับ ดูแ ลทราบ
ตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กาหนดเป็ นข้อ
ปฏิบตั ิไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ขอ้ มูลของบริษัทฯ”
บริษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่จะต้องปฎิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการได้มีกาหนดข้อปฏิบตั ิไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.
2552 และกาหนดในข้อปฏิบตั ิจริยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรือ่ ง
การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการ
เป็ นกรรมการผูบ้ ริหารหรือพนักงานไปแล้ว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในกรณีที่จาเป็ นต้อง
ทารายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีสว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการนัน้
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เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ ในแนวปฏิบตั ิของกรรมการ
บริษัทได้มีการกาหนดแนวทางสาหรับกรรมการหากได้รบั รู ข้ อ้ มูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และกาหนดให้มีการ
รายงานการถื อ ครองหลักทรัพ ย์ข องกรรมการและผู้บ ริหารที่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ น ประจาทุก เดื อนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษัทฯ ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผบู้ ริหารหรือพนักงาน
มีสว่ นร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้ ๆ
เข้า ข่ายการเก็ บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อ นไหวของราคาหลักทรัพ ย์ของบริษัทฯ ผู้บ ริห ารและ
พนักงานเหล่านัน้ จะมีการทาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษัทฯ จนกว่าจะมี
การเปิ ด เผยข้อ มูลต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย และสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับการทางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินยั และลงโทษกาหนดว่า พนักงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหรือฝ่ าฝื นวินยั ที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผูน้ นั้ ทาผิดวินยั
และต้องได้รบั โทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทาลายชื่อเสียง
ความเชือ่ ถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็ นเหตุให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงาน
ผูท้ าผิดจะได้รบั โทษรุนแรงถึงขัน้ ไล่ออก
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 ที่ผา่ นมา ไม่มีกรณีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และ
การซือ้ ขายสินทรัพย์ตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมือ่ รับตาแหน่งครัง้
แรก และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึง่ นับรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ รางงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการบริษัททราบ

หลักปฏิบัตทิ ี่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้นและนักลงทุนสถาบัน (Ensure Engagement
and Communication with Shareholders)
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กาหนดให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบันของบริษัทฯ มีสทิ ธิในการได้รบั ใบหุน้ และสิทธิ
ในการโอนหุน้ สิทธิในการได้รบั สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญ
ของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และสิทธิ
ในส่วนแบ่งผลกาไร
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ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน
ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมและใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุม
หรือมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูอ้ อกเสียงแทนในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ขอคาอธิบาย หรือตัง้ คาถามได้อย่างเท่า
เทียมกัน
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารา
กอน ฮอลล์ 3 ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมี
กรรมการครบทัง้ 12 คน เข้าร่วมประชุม ในปี 2562 บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ ากัด ซึ่ ง เป็ น นายทะเบี ย นหุ้น ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้จัด ส่ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ล่ว งหน้า และแสดงไว้ที่
www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ถกู นาไปแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถกู ต้องภายใน
30 วัน หลังจากที่ได้เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทัง้ นีก้ ารให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ โดยเปิ ดรับเรือ่ ง
ในเดือนธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขัน้ ตอนและ
วิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงจัดการให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระได้มีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทประกอบในการประชุม ทัง้ นีใ้ นการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมจานวน 12 คน ซึ่งรวมถึ งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ
ได้จดั ให้ผบู้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และผูส้ งั เกตการณ์อิสระจากสานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความ
คิดเห็นและขอคาอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทารายงาน
การประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน
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วันประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารา
กอน ฮอลล์ 3 ชัน้ 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทัง้ 12 คน เข้า
ร่วมในการประชุม ทัง้ นีก้ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 807 ราย และ
ผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 1,276 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจานวน 2,083 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,989,098,541 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 38.53 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 5,161,925,515 หุน้
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรือ่ งอืน่ ๆ
บริษัทฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ยกเว้นบางเรือ่ งที่บริษัทฯ มิได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ดังนี ้
1. ประธานกรรมการควรเป็ นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ปั จจุบนั ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้
กาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
เป็ นสาคัญ
2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระทัง้ คณะ
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ปั จจุบนั สมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 3 คน ซึง่ ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็ น
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึง่ ครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้าที่ทงั้ ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่าง
ครบถ้วน
3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ
ซึง่ ครอบคลุมการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างครบถ้วน
4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วที่จะยังมิได้
มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ
5. คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาและนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 โดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้และถือเป็ นเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบาย
บรรษัทภิบาล คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท และกฏบัตรคณะกรรมการในปี 2561
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กาหนดนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล ความ
โปร่งใสรายงานทางการเงินและการดาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการ
เงินและอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่าง
สม่าเสมอ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุง่ มั่นที่จะดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อ
กรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารมีการเปลีย่ นแปลงการซือ้ ขายหุน้ ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มกี ารรายงานข้อมูลให้กบั หน่วยงานกากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด
และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทนัน้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กาหนดเป็ นข้อ
ปฏิบตั ิไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ขอ้ มูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรือราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการได้มีกาหนดข้อปฏิบตั ิไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กาหนดในข้อปฏิบตั ิจริยธรรมธุรกิจ ดังนี ้

1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรือ่ ง
การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการ
เป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในกรณีที่
จาเป็ นต้องทารายการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทารายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีสว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
หากรายการนัน้ เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ ในแนว
ปฎิบตั ิของกรรมการบริษัทได้มกี ารกาหนด แนวทางสาหรับกรรมการหากได้รบั รูข้ อ้ มูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และกาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารที่มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นประจาทุกเดือนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษัทฯ ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
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ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผบู้ ริหารหรือพนักงาน
มีสว่ นร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งานนัน้ ๆ
เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ผูบ้ ริหารและ
พนักงานเหล่านัน้ จะมีการทาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษัทฯ จนกว่าจะ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับการทางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินยั และลงโทษกาหนดว่า พนักงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหรือฝ่ าฝื นวินยั ที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผูน้ นั้ ทาผิดวินยั
และต้องได้รบั โทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทาลายชื่อเสียง
ความเชื่อ ถือ หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท ฯ อัน เป็ นเหตุใ ห้บ ริษั ท ฯ ได้ร ับ ความเสีย หายหรือ สู ญ เสีย โอกาสทางธุรกิจ ”
พนักงานผูท้ าผิดจะได้รบั โทษรุนแรงถึงขัน้ ไล่ออก
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผูส้ อบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3977
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562 ด้วยค่าสอบบัญชีจานวนเงิน 2,505,838 บาท รวมทัง้ รับทราบค่าสอบ
บัญชีงบการเงินรวมประจาปี และรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจานวนเงิน 78,034,249 บาท
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายระวิ คอศิริ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย นายระวิ คอศิริ เป็ นประธานกรรมการ Mr. Sudiarso
Prasetio นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ และนายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณเป็ นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เข้าประชุมครบทุกครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตั ิงานในปี 2562 ในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี ้
ภารกิจด้านการกากับดูแลกิจการ
1.

การติดตามกากับดูแลการปฎิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามให้มีการประกาศใช้นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือ
จริยธรรมธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบและอนุมตั กิ ารปรับปรุงสาระสาคัญ
ของนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธารงไว้ซงึ่ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
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2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และทัศนคติดา้ นบรรษัทภิบาลภายในองค์กร ซึง่ ได้ดาเนินการในปี 2562 โดยมีผลการดาเนินงานตามแผนงาน
เป็ นที่นา่ พอใจ
3. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
ตามที่บริษัทฯ กาหนดให้มชี ่องทางและขัน้ ตอนในการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยจัด
ให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรือ่ งการรับ
ข้อร้องเรียน
ทีจ่ ะส่งข้อมูลมายังอีเมล
GNCchairman@banpu.co.th
และ/หรือ
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผูร้ บั ข้อ
ร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบ
ในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี นนั้ โดยในปี 2562 มีการร้องเรียนจากผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกกลุม่ จานวน 10 เรือ่ งและได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถส่งเรือ่ งร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาโดยตรงได้อีกหนึง่ ช่องทาง
4. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดาเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ใิ ห้นาไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานกรรมการบริษัทประจาปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบทัง้ คณะ
คณะกรรมการชุดย่อยและการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล
ซึง่ แบบประเมินผลฯ
แบบทัง้ คณะ
ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ

ซึง่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้นาเสนอผลการประเมินประจาปี
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
สรุปได้วา่ ในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ
กล่าวคือ คะแนนเฉลีย่ รวม 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วง
คะแนนระหว่าง 4.5 – 5.0) คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษัทฯ
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สาหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน้ แบบประเมินประกอบด้วย
หัวข้อใน 4 หมวดหลักดังนี ้
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎบัตร
4. การประชุมและการรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการ
ประเมินฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ซึง่ มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบ
เป็ นรายปี
นอกจากนีก้ รรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย
หัวข้อใน 7 หมวดหลัก ดังนี ้
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการ
4. การพัฒนากรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการในภาพรวม
ผลการประเมินประจาปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบผลการ
ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล และได้แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการที่ครบกาหนดตามวาระในปี 2562
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่
ครบวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั เิ พื่อเสนอชื่อให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีกรรมการ 4 ราย ได้รบั การเลือกตัง้
จากผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตรีณ พงศ์มฆพัฒน์
3. นายระวิ คอศิริ
4. Mr. Sudiarso Prasetio
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่งแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งทัง้ 4 คน เป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีผลการปฏิบตั ิงานดี สมควรได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 เพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนการแต่งตัง้
กรรมการครบถ้วนแล้ว
การสรรหากรรมการที่จะครบกาหนดเกษียณอายุ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีการปรับปรุงการจัดทาข้อมูลโครงสร้างความรู ้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ
(Skills Matrix) ทัง้ นีเ้ พื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และเนื่องจากในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 จะมีกรรมการที่ครบกาหนดเกษี ยณอายุ 1 คน คือ Mr. Sudiarso Prasetio คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาจึงได้ดาเนินการสรรหากรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่จะครบกาหนดเกษี ยณอายุตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและ
กรอบเวลาทีก่ าหนดและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตั เิ พือ่ เสนอชื่อผูท้ ี่ได้รบั เลือกให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ใิ นการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การจัดให้มีแผนงานสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รบั รายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตาแหน่งในปี 2562 จานวน 2
ครัง้ และมีการรายงานแผนสืบทอดตาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท 1 ครัง้

.............................................
นายระวิ คอศิริ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ประกอบด้วย นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง และนายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ โดยมีนางสาว
วิยะดา วิบลู ย์ศิรชิ ยั ผูอ้ านวยการสายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกากับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ มีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวปฏิบตั ิทดี่ ี
เป็ นประจาทุกปี โดยมุง่ เน้นการกากับดูแลบริษัทฯ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
มีระบบการบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดและดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีการ
ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ได้ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดย
ที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม พร้อมทัง้ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ประจา สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี ้
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาส และประจาปี 2562 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ รายการปรับปรุ งทางบัญชีที่สาคัญ การ
ประมาณการทางบัญชี รายการเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน และข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานรายงานทาง
การเงินของผูส้ อบบัญชี โดยได้รบั คาชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชี ตลอดจนฝ่ ายจัดการอย่างเพียงพอ เชื่อมั่นได้ว่าการจัดทารายงาน
ทางการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) ตามที่ผูส้ อบบัญชี ได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และ
สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของ
กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ เป็ นรายไตรมาส ครอบคลุมด้านกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ การดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพย์สิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงิน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการ
บริหารเชิงกลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบและขัน้ ตอนการทางานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างการทางานที่มีประสิทธิผล รวดเร็ว สามารถป้องกันข้อผิดพลาดและลดโอกาสการละเลยในการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลสายงานตรวจสอบภายในและกากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย โดยได้ สอบทาน
และอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) และหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทีส่ อดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มงุ่ สูก่ ารเป็ นผูน้ าธุรกิจ
ด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมขับเคลือ่ นโครงการสาคัญด้านดิจิทลั ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital
Transformation) และการดาเนินงานที่ย่งั ยืนตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน และสังคม กากับดูแลและให้คาแนะนา
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในเชิงป้องกัน ที่มงุ่ เน้นการเสริมสร้างการควบคุมภายในสาคัญของธุรกิจที่ขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยตรวจสอบการบริหารและการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ การบริหารการเงิน การดาเนินงานด้านดิจิทลั และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมระบบการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้ตดิ ตามผลการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นสาคัญ
อย่างทันท่วงที รวมทัง้ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยีมาใช้สง่ เสริมงานตรวจสอบภายในให้กา้ วลา้ นาหน้า ที่เรียกว่า “GIA
Digitalization” โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่สาคัญในแต่ละธุรกิจ เพื่อก้าวไปสูก่ ารเป็ น Smart Audit และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศต่างๆ ทัง้ นีไ้ ด้ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในที่ดีมีความเพียงพอ
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และตรวจสอบภายในครอบคลุมธุรกิจ หน่วยงานและ
กระบวนการสาคัญของบริษัทฯ ที่เป็ นไปตามระดับความเสีย่ งที่สาคัญขององค์กร
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3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตาม
กฎหมาย (Corporate Compliance) ทาหน้าที่ตรวจสอบและติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศที่ บริษัทฯ
เข้าไปลงทุน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อกากับดูแลความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ และ แอปพลิเคชัน
Laws In-Hand เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อ บังคับล่าสุดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ที่อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมติดตามผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยใช้ COL (Compliance Obligation List) เป็ นกลไกส่งเสริมการทางานในเชิงรุก (Proactive) ทาให้สามารถติดตาม
ร่างกฎหมายที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศใช้ โดยรายงานผล
การตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการรายงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(Compliance Risk) ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปั ญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
4. การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ และความมี
ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผลด้า นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องคณะกรรมการบริษั ท ฝ่ ายบริห าร และพนัก งาน โดยมี
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริหารเป็ นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนให้นานโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิอย่ างจริงจัง และ
ส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ดาเนินการตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีใ้ นส่วน
ของการป้องปรามการทุจริต บริษัทฯ มีช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน และการปฏิบตั ิที่อาจขัด
ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblower) รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนที่เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย โดยมีการคุม้ ครอง
ผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ กู ร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้าน
การทุจริต "Corporate Fraud Management Policy" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลกิจการที่ย่งั ยืน
5. การกากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการกับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ ๆ
ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน โดยปั จจัยความเสี่ยงนัน้ อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส เพื่อติดตามการบริหารจัดการความ
เสีย่ งสาคัญ แนวทางป้องกันแก้ไข รวมทัง้ รับทราบสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเน้นการบริหารจัดการความเสีย่ ง
อย่างเป็ นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2562
บริ ษั ท ฯ ได้พัฒ นาแอปพลิ เ คชัน บนอุป กรณ์สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ที่ ชื่ อ ว่ า C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกากับดูแลความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
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6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาคัด เลือ กผู้สอบบัญ ชี ต ามเกณฑ์ก ารประเมิ น ของบริษั ท ฯ โดยประเมิ น จากผลงานของผู้ส อบบัญ ชี ทั้ง ในด้า น
ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ความเป็ น อิ สระ ความทัน ต่อ เวลา รวมถึ ง ความเหมาะสมของค่า สอบบัญชี เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิ จของบริษัทฯ รวมถึงได้สอบทานคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ว่าถูกต้องครบถ้ว นตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขอ
อนุมตั ิผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้

1.
2.
3.
4.

นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

8435
4599
7795
3977

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563
ด้วยค่าสอบบัญชีจานวนเงิน 2,580,900 บาท ทัง้ นีบ้ ริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผสู้ อบบัญชีจากสานักงานอื่น เนื่องจากมีความ
เหมาะสมกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการจะสามารถดูแลการจัดทางบการเงินให้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
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โดยสรุ ป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็ นอิสระ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ บริษัทฯ ยึดถื อนโยบายการกากับดูแลที่ดีเป็ นสาคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ และ
สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ จากปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.............................................
(นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดาเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่วา่ “อุตสาหกรรมที่ดจี ะต้องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม” บริษัทฯ ให้ความสาคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุกพืน้ ที่ที่บริษัทฯ
ดาเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ และได้จดั สรรงบประมาณส่วนหนึ่งจาก
รายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีร้ วมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย
บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์การดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ “การเรียนรู้” หลากหลายรูปแบบ
ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า "พลังความรูค้ ือ พลังแห่งเปลีย่ นแปลงและพัฒนา"
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังเน้นการดาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลักการ “ทาด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง ” และ “เต็มใจ” เพื่อให้การดาเนินกิ จกรรมบรรลุเ ป้าหมายตามที่ตงั้ ไว้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
ดาเนินการปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดารงอยู่เป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ มีดงั นี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมดังที่ปรากฏในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทา
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธารงไว้ซงึ่ จริยธรรม เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย ผูถ้ ือหุน้ บริษัท และสังคม
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรือ่ งความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
มีประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้
มีสว่ นงานในโครงสร้างองค์กรที่มหี น้าที่ชดั เจนเพื่อกาหนดหรือกากับดูแลการปฏิบตั งิ านในอันที่จะทาให้การดาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริษัทฯ จัดตัง้ หน่วยงาน Legal Compliance เพื่อบริหารความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้องตาม
กฎระเบียบและกากับดูแลให้ทกุ สายงานในกลุม่ บริษัทปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกับพืน้ ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยกาหนดเป็ นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance
checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็ นผูก้ ากับดูแล และทารายงานทุกครึง่ ปี นอกจากนัน้ แต่ละสายงานต้องมีการ
ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
หน่วยงาน Risk Management ทาหน้าที่ประเมินความเสีย่ งในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจาปี อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้เพิม่ การประเมินความเสีย่ งของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการทางานและจัดเตรียม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข มีการติดตามทบทวนความเสีย่ งดังกล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
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บริษัทฯ จัดทานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจตัง้ แต่ปี 2545 และมีการปรับปรุงล่าสุดในปี 2561 โดย
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรือ่ งการให้หรือรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
เพื่อป้องกันการ
กระทาที่เป็ นคอร์รปั ชั่น หรือแม้แต่หนทางที่นาไปสูก่ ารกระทาดังกล่าว (หัวข้อ 3.4 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็ นผูด้ แู ลด้านนโยบาย สือ่ สารความเข้าใจให้แก่พนักงาน ผ่านการ
ปฐมนิเทศก์และกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที่สง่ ผ่านทางช่องทางร้องเรียน (Complaint Channel) นาเสนอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป ในปี 2557 บริษัทฯได้
มีนโยบายคุม้ ครองผูท้ ี่ให้เบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและกระตุน้ การมีสว่ นร่วมเพื่อ
สอดส่องพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการทุจริตต่อองค์กรและผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียอืน่ ๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นร้องเรียนโดย
คณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และนาเสนอผูบ้ ริหารระดับสูงพิจารณา
ต่อไป
บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้ แต่ปี 2553 และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชีแ้ จงหรืออบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 ได้ทาการประเมินตนเองตามแบบริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรือ่ ง
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
มีจริยธรรม มีประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมและผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีสว่ นงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชดั เจนเพื่อกาหนดหรือกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานในอันทีจ่ ะทาให้การดาเนินธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่ปี
2558 และได้รบั การต่ออายุการรับรองเป็ นวาระที่ 2 ในปี 2561
ในปี 2562 บริษัทได้สอื่ สารและจัดฝึ กอบรมให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันรวมทัง้ นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ื่อจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เรือ่ ง การให้-รับของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถ
เข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนีใ้ นปี ที่ผา่ นมา
บริษัทฯ ได้จดั ทาจรรยาบรรณคูค่ า้ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิขนั้ พืน้ ฐานของคูค่ า้ ของบริษัทฯ ทีด่ าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุ ทานที่ย่งั ยืน เพื่อให้คู่
ค้าได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิรว่ มกัน
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิ มนุษยชนโดยถื อเป็ นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพใน
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ทัง้ นีภ้ ายใต้หลัก UN Guiding Principle on Business &
Human Rights และ Universal Declaration on Human Rights ของสหประชาชาติ บริษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะหาแนวทาง
ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ แนวปฏิบตั ิเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึง่
ของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างการดาเนินงาน เช่น การกาหนดคุณสมบัติดา้ นอายุของพนักงานว่าต้อง
มากกว่าระเบียบข้อบังคับการจ้างแรงงานเด็กในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ หรือการเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานและมีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานอย่างสม่าเสมอ
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4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสาเร็จขององค์กรขึน้ อยูก่ บั คนที่มีความสามารถ และมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การให้
โอกาสพนักงานทุกเชือ้ ชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อพนักงานในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นสิง่ สาคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีพนักงาน
มากถึง 12 สัญชาติ และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสาเร็จ
ของงาน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขัน้ ตอนการบริหารค่าตอบแทน เป็ นต้น

5.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะผลิตสินค้าให้มีคณ
ุ ภาพตรงตามทีต่ กลงไว้กบั ลูกค้า และไม่เป็ นอันตรายต่อผูน้ าไปใช้งาน เช่น
บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันสิง่ เจือปนในถ่านหินโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดันถ่านหินที่ทา่ เรือบอนตัง เพื่อป้องกันไม่ให้
รถดันถ่านหินกดใบมีดหน้ารถลงไปถึงพืน้ หินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึง่ จะทาให้เศษหินปนไปกับ
ถ่านหินได้

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ถือเป็ นความท้าทาย
ที่สาคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่อาจ
เกิดขึน้ ในทุกโครงการ
เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม ซึง่ เมื่อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้านแล้ว บริษัทฯ มีประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมที่สาคัญ
ได้แก่ การอนุรกั ษ์พลังงาน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบตั ิตามกฏหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ กระบวนการบริหารจัดการในแต่ละด้านสามารถศึกษาในรายละเอียดจากรายงานเพื่อการ
พัฒนาที่ย่งั ยืนของบริษัทฯ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุง่ ตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน
ได้มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ดขี นึ ้ ทัง้ ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ
และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่น ทัง้ นีผ้ สู้ นใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สามารถศึกษาได้จากรายงานเพือ่ การพัฒนาที่ย่งั ยืนของบริษัทฯ
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็ นปั จจัยที่สาคัญทีช่ ่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
ได้สง่ เสริม “นวัตกรรม” ให้เป็ นส่วนหนึง่ ของค่านิยมองค์กร “Banpu Hearth” โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้มีการ
นาเสนอ แลกเปลีย่ น และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ นผูพ้ ิจารณา
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10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
“อุตสาหกรรมทีด่ ีจะต้ องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม” คือ ปณิธานในการดาเนินธุรกิจที่
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดาเนินธุรกิจ และด้วย
วิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มคี วามฉับไวและมุง่ มั่นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมั่นในความเป็ นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงมุง่ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะดาเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขัน้ ตอน
ด้วย “ความใส่ใจและคานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็ นพลเมืองที่ดใี นทุกพืน้ ที่ที่บริษัทฯ ดาเนิน
ธุรกิจ
(1) นโยบายการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ด้วยปณิ ธานในการดาเนินธุรกิ จที่ว่า "อุ ต สาหกรรมที่ ดี จ ะต้อ งพัฒ นาควบคู่ ไ ปกับ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม" บริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุร กิ จด้วยหลัก ธรรมาภิ บ าลและการบริห ารจัดการที่ มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังนาแนวปฏิบตั ิในระดับสากลมาปรับใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาที่ย่งั ยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก
ฝ่ าย ดังนี ้
 พนั กงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการเปิ ดโอกาสในการเรียนรู แ้ ละพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็ นผูน้ าและขีด
ความสามารถตามบทบาทหน้าที่
 การพั ฒนาความเป็ นเลิ ศด้ า นการผลิ ต บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิ จที่มีความยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับลูกค้าด้วยการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ า พร้อมแสวงหา
โอกาสการลงทุนใหม่ๆ
 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนด บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักกากับดูแลกิจการที่ ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดาเนินงานในระดับสากล
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ห่วงใย เอาใจใส่สขุ ภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกาหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การไม่มีอบุ ตั ิการณ์เกิดขึน้ การไม่มีการเกิด
อุบตั ิการณ์ซา้ และการไม่ละเว้นในการปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบตั ิการณ์และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน
 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุง่ สร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคูไ่ ปกับการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ศึกษาและ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มก่ อ นด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ก าหนดมาตรการป้อ งกัน และลดผลกระทบต่อ
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สิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความสาคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการ
ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งกาเนิด และการจัดการ
สิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
 ชุ ม ชน บริ ษั ท ฯ มุ่ง สร้า งคุณ ค่ า อย่ า งยั่ง ยื น ให้แ ก่ ชุม ชนและสัง คมในพื น้ ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ย
กระบวนการการมีสว่ นร่วม การเสียภาษี การจ้างงานท้องถิ่น รวมทัง้ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้รบั การยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ย่งั ยืนนี ้ บริษัทฯ จะกาหนดตัวชีว้ ดั ที่ชดั เจน รวมทัง้ จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้ม่นั ใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างแท้จริง
(2) กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
จากวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ น “ผู้นาด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”
บริษัทฯ จึงมุง่ สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม
โดยนาหลักการด้านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการทาธุร กิจที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ
(Environmental Social and Governance: ESG) ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ในการกาหนดกล
ยุทธ์ดา้ นการพัฒนาความยั่งยืน เช่น
• การน าเป้า หมายการพัฒ นาที่ ย่ งั ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global
Compact ขององค์การสหประชาติ มาประกอบการกาหนดประเด็นของการพัฒนาที่ย่งั ยืน
• การน าหลัก การด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ
Universal Declaration on Human Rights มาเป็ นส่วนหนึง่ ในการกาหนดนโยบายด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
• การนาผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการของหน่วยงานภายนอก เช่น
MSCI ESG Ratings assessment, RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment มาเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ ESG ของบ้านปูฯ ไม่ได้จากัดอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ เท่านัน้ แต่ยงั
ยกระดับครอบคลุมถึงคู่คา้ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
นวัตกรรมด้วยพลังร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ย่งั ยืนของทุก หน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การ
รักษาสมดุลของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
(3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ย่งั ยืน
บ้านปูฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยการผนวกการบริหารจัดการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็ นผูป้ ระเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงแนะนาแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมสาหรับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
นอกจากนีป้ ระเด็นด้านความยั่งยืนหรือ ESG ยังได้ถูกกาหนดเป็ นส่วนหนึ่งในตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงอี กด้วย ทัง้ นี ้ ตัวชี ว้ ัดผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการประเมินผลตอบแทนของผูบ้ ริหารในทุกหน่วยธุรกิจ
(4) คณะกรรมการการพัฒนาที่ย่งั ยืน
การบริห ารความยั่ง ยื น ของบริษั ท ฯ ด าเนิ น งานภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของคณะกรรมการการพัฒ นาที่ ย่ ัง ยื น
(Sustainable Development Committee) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และผู้บ ริ ห ารหน่ ว ยธุ ร กิ จ ในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิ จ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริษั ท เป็ น
ประธาน โดยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ย่งั ยืนมีดงั นี ้
 ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ ESG ในรอบปี ที่ผา่ นมา
 กาหนดและทบทวนนโยบาย หรือมาตรฐานการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการพัฒนาของบริษัทฯ จะเติบโตควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นีเ้ พื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจัดประชุมคณะกรรมการการ
พัฒนาที่ย่งั ยืนเป็ นประจาปี ละ 2 ครัง้ เพื่อทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจตามแผนการ
บริหารความยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสียและประเด็นสาคัญ พร้อมทัง้ นาผลดังกล่าว
มาวิ เ คราะห์ร่ว มกับ แนวทางและนโยบายที่ ได้ร ับ ค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ ก าหนดนโยบาย
มาตรฐานการจัดการ หรือแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์สงู สุดของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ในปี ถดั ไป

หน้า 256

10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน บริษัทฯ เปิ ดเผยกลยุทธ์และผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ (ESG)ให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียผ่านทาง รายงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainability Report) มาตัง้ แต่ปี 2554 โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวเป็ นรู ปเล่มและในเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จัดทารายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนตามมาตรฐานการจัดทารายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนของ
GRI (GRI Standards) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจรับรองรายงานและ
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ GRI Standards ในระดับตัวชีว้ ดั หลัก (Core) และข้อมูลผลการดาเนินงานดังกล่าว
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ทราบและ
ตอบสนองต่อความคิดเห็นและความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายในการดาเนินงาน บริษัทฯ ได้พฒ
ั นากรอบ
การบริหารจัดการการวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) ขึน้ เพื่อเป็ น
มาตรฐานในการพิจารณาประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียให้ความสาคัญกับทุกหน่วยธุรกิจ และผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของ
องค์กร อนึง่ การพัฒนากรอบการบริหารจัดการดังกล่าวของบริษัทฯ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของการมีสว่ นร่วม
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ของผูม้ ีส่วนได้เสีย (AA1000 Stakeholder Engagement Standard: AA1000SES) โดยดาเนินตามหลักการที่
สาคัญ 3 ประการ คือ ความครอบคลุม ประเด็นสาคัญ และการตอบสนอง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมทัง้ กระบวนการสื่อสารและการทางานร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มี
การรับฟั งความคิดเห็น ทัง้ โดยดาเนินการเอง เช่น การสัมภาษณ์ลกู ค้า โดยพนักงานขาย การเยี่ยมเยียนภาครัฐของ
ผูบ้ ริหาร และดาเนินการโดยใช้ที่ปรึกษาภายนอก เช่น การสารวจความคิดเห็นของชุมชนรอบเหมือง (Community
Satisfaction Survey) การสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอ่ องค์กร (Employee Engagement Survey) เป็ น
ต้น ประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี ้

กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ภาครัฐ






พนักงาน

ช่องทางการมีสว่ นร่วม
การเข้าพบในโอกาสต่างๆ
การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยภาครัฐ
การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูล
การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานความยั่งยืน

 การสือ่ สารระหว่างหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์กบั พนักงาน
 การจัดให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน
 การเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ผ่านการจัดตัง้ คณะกรรมการต่างๆ
 การสารวจพฤติกรรม “Banpu
Heart”
 การสารวจความผูกพันของพนักงาน
ที่มีตอ่ องค์กร
 การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ

ประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียให้ความสนใจ
 การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคม
 จริยธรรมทางธุรกิจ
 ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูล
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
 การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
 การบริหารจัดการผลกระทบทาง
สังคมและสิง่ แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงานของบริษัทฯ
 ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและ
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 ความสุขในการทางาน
 ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
 ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
ตาแหน่งงาน
 การพัฒนาองค์ความรูใ้ นการ
ดาเนินงาน
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กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ลูกค้า

คูค่ า้

ช่องทางการมีสว่ นร่วม






การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
การจัดให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน
การเข้าพบในวาระต่างๆ
การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูล
 การประชุมภายในระหว่างคูค่ า้

ผูร้ บั เหมา

 การประชุมภายในระหว่างผูร้ บั เหมา
 การประชุมผูร้ บั เหมาประจาปี

ชุมชน

 การสารวจความคิดเห็นของชุมชน
 การจัดให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน
 การจัดตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชุมชน

สือ่ มวลชน

 การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูล
 การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน

ภาคประชาสังคม

 การตอบสนองต่อการร้องขอในการ
เปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูล

ประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียให้ความสนใจ
 สภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย
 คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
 ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์
 ผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ผลิตภัณฑ์
 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง และการ
จ่ายผลตอบแทนที่โปร่งใสและเป็ น
ธรรม
 โอกาสดาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ใน
อนาคต
 สภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย
 การใช้พลังงาน
 โอกาสดาเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ใน
อนาคต
 การบริหารจัดการผลกระทบทาง
สังคมและสิง่ แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงานของบริษัทฯ
 ความปลอดภัยในชีวติ และที่อยู่
อาศัย
 การเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของชุมชน
 การพัฒนาคุณภาพชุมชนรวมถึง
ส่งเสริมการสร้างรายได้
 การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและ
สังคม
 จริยธรรมทางธุรกิจ
 ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูล
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
 การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและ
สังคม
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กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

ช่องทางการมีสว่ นร่วม
 การจัดทารายงานประจาปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน

นักลงทุน
ผูถ้ ือหุน้
สถาบันการเงิน
ผูร้ ว่ มลงทุน

 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
 การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
 การนาเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน
 การจัดให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน
 การนาเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน
 การจัดประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
 การนาเสนอข้อมูลในงาน
Opportunity Day ทีจ่ ดั โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเด็นที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียให้ความสนใจ
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
 การบริหารจัดการผลกระทบทาง
สังคมและสิง่ แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้
จากการดาเนินงานของบริษัทฯ
 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหาร
 การดาเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่
สังคมและสิง่ แวดล้อม
 ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
 การบริหารจัดการความเสีย่ ง
 การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ
 ชื่อเสียงทีเ่ ป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
 ผลการดาเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ

(2) การดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิ ดเผยไว้
บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมั่นใจเรื่องการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายหลายวิธี ทัง้ จากภายในและ
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดาเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะดาเนินการผ่านกระบวนการ
Quality Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็ นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างสานักงานใหญ่ที่
กรุ งเทพฯ กับสานักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สาหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปทาการตรวจสอบเหมื องถ่านหินเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือในประเทศไทย ที่สานักงานกรุ งเทพ หน่วยงานให้การ
รับ รองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้า มาตรวจสอบผลการดาเนิ น งานด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงเชื่อมั่นได้วา่ บริษัทฯ มีการดาเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนดและตาม
นโยบายที่บริษัทได้เปิ ดเผยไว้
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รางวัลด้านความยั่งยืน
รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับประเทศ

บริษัทฯ ได้รบั รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)
ประจาปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รบั คัดเลือกเป็ นหนึง่ ในรายชื่อหุน้ ยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็ น
ปี ที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รบั รางวัล Thailand Corporate Excellence
Awards สาขาความเป็ นเลิศด้านการพัฒนาที่ย่งั ยืน
(Sustainable Development Excellence) ประจาปี
2562 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รางวัลแห่งความยั่งยืนระดับสากล
บริษัทฯ ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นหนึง่ ในสมาชิกของกลุม่
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices: DJSI) ประจาปี 2562
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6

บริษัทฯ ยังคงรักษาตาแหน่ง Gold Class และ
Industry Mover ในกลุม่ อุตสาหกรรม Coal &
Consumable Fuels จากการประกาศผลบริษัทที่มี
ความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset
Management (RobecoSAM)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รบั การจัดอันดับให้อยูใ่ นระดับ
A (ตามเกณฑ์วดั AAA ถึง CCC) จากการประเมิน
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการของ
MSCI (MSCI ESG Ratings assessment)

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
--ไม่ม—
ี
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปี ที่ผ่านมา
ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บ้านปูฯ ได้ดาเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคานึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุง่ หวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ
กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บ้านปูฯ ยังคง
ให้ความสาคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรม
มุ่งส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู ”้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู ห้ ลากหลายรู ปแบบทัง้ ในและนอกห้องเรียน เพราะบ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู ้ คือ
พลังแห่งการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา”
ด้านพัฒนาการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
ปี 2562 นับเป็ นปี ที่ 16 ของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน” ซึง่
บ้านปูฯ
ริเริม่ และดาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาอันเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการใน 3 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ี่
ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน
ให้แก่โรงเรียน 6 แห่ง ในจังหวัดลาพูน ลาปาง และพะเยา ซึง่ เป็ นพืน้ ที่ที่บริษัทฯ เคย
ดาเนินธุรกิจ
ในปี นี ้ บ้านปูฯ ยังมอบทุนสาหรับจัดหาครูตา่ งชาติเจ้าของภาษาต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในอุปถัมภ์ และช่วงต้นปี การศึกษา 2562 บ้านปูฯ ได้จดั
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “คิด เห็น เป็ นภาพ” หรือ Visual Thinking Workshop ให้แก่ครูและนักเรียน จานวน 305
คน เพื่อเรียนรูฝ้ ึ กฝนทักษะความคิดเชิงภาพไปพร้อม ๆ กัน ซึง่ ทักษะดังกล่าวถือเป็ นเครือ่ งมือรูปแบบใหม่ที่ครูใช้เพิม่
ความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน ขณะที่นกั เรียนใช้พฒ
ั นาทักษะการจัดลาดับความคิดให้เป็ นระบบและมีตวั
ช่วยในการบันทึกและจดจาบทเรียนวิชาต่าง ๆ ให้ง่ายและรวดเร็วขึน้
นอกจากนัน้ บ้านปูฯ ยังมอบทุนสนับสนุนให้โรงเรียนทัง้ 6 แห่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพครูและ
นักเรียนผ่านโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน การสร้าง
มัคคุเทศก์นอ้ ยรักษ์บา้ นเกิด 2 ภาษา การสร้างโอกาสชีวติ และอาชีพของนักเรียน กิจกรรมขับเคลือ่ นครูดว้ ยกระบวนการ
PLC การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น และภาษาอังกฤษสูช่ มุ ชน ซึง่ ทัง้ หมดนีไ้ ม่เพียงช่วยสร้างประโยชน์ครอบคลุมทัง้ นักเรียน ครู
โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ แต่เป็ นบันไดอีกขัน้ สูก่ ารพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
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ตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ผา่ นมา การสนับสนุนต่าง ๆ ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน คิดเป็ น
มูลค่ากว่า 43 ล้านบาท สร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ ีขนึ ้ ให้กบั โรงเรียนในอุปถัมภ์ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการควบคูก่ บั คุณธรรมและทักษะชีวิต พร้อมเติบโตเป็ นกาลังสาคัญของชุมชน
ในอนาคต ครูมคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้นา่ สนใจและมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนัน้
โรงเรียนยังสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สงู ขึน้ สามารถเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน และได้รบั
คัดเลือกให้เป็ นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนาร่องในด้านต่าง ๆ
ทุนการศึกษา
ในปี 2562 บ้านปูฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 ในสาขาดังต่อไปนี้
- ด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จานวน 3 ทุน โดยสนับสนุนต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2552
- ด้านวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานแก่นกั ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังจานวน 2 ทุน
- ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 2 ทุน
- ด้าน IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จานวน 5 ทุน โดยเริม่ ต้นสนับสนุนในปี 2562
ทัง้ นี ้ ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผา่ นมา ได้มอบทุนการศึกษา รวมแล้วทัง้ สิน้ 116 ทุน
ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี 2562 บ้านปูฯ สนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียน 13 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้เป็ นจานวน
เงิน 1.6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสือ่ การเรียนการสอนและได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืน้ ที่ ผ่านทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทัง้ นี ้ ในช่วง 13 ปี ที่ผา่ นมา มี
โรงเรียนที่ได้รบั ทุนสนับสนุนจากบ้านปูฯ รวมทัง้ สิน้ 129 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยนราธิวาส ปั ตตานี ยะลา
สงขลา และสตูล
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โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)
บ้านปูฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “สานอนาคต
การศึกษา” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ร่ว มกับ ภาคเอกชนและภาคประชาสัง คม
ตัง้ แต่กลางปี 2559 โดยบ้านปูฯ สนับสนุน
12 โรงเรีย น ใน 3 จัง หวัด คื อ ขอนแก่ น 5
โรงเรี ย น มหาสารคาม 3 โรงเรี ย น และ
ร้อยเอ็ด 4 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ศักยภาพผูอ้ านวยการโรงเรียน และครูผสู้ อน
เพื่อปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สร้างนักเรียนให้พร้อมสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปี
2562 ที่ผา่ นมา ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
1. พนักงานจิตอาสาจากบ้านปูฯ (School Partner) จานวน 14 คน ทางานร่วมกับผูบ้ ริหารและครู ในการจัดทา
แผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามงาน และให้การสนับสนุนโรงเรียนในระหว่างการดาเนิ น งาน
โครงการ
2. จัดฝึ กอบรมเข้มข้นในหลักสูตร High Scope ระยะเวลา 2 สัปดาห์ให้แก่ครู ที่สอนในระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูที่สอนในระดับปฐมวัยในการดูแลและจัดการสอนให้มีคณ
ุ ภาพ
3. จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั คุณครู ระดับประถมศึกษาทุกคนในทุกช่วงชัน้ ด้วยหลักสูตรและวิทยากรจาก
โรงเรียนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ทาให้ครู ได้พัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีการใช้สื่อการสอนที่
หลากหลาย ทาให้สอนง่ายขึน้ นักเรียนสนใจการเรียนมากขึน้ และเข้าใจเนือ้ หาได้เร็วขึ น้ ส่งผลให้คะแนนสอบ
ระดับ ชาติ เ พิ่ ม สูง ขึน้ นอกจากนี ย้ ัง ได้จัด อบรมให้กับ คุณ ครู ร ะดับ มัธ ยมในวิ ช าภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีการสอนที่ทนั สมัยขึน้
4. สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู ้ (Professional Learning Community) ทาให้ผบู้ ริหารโรงเรียนและครู มีช่องทาง
ในการสื่อสาร รับทราบข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างกัน ส่งเสริมให้ครู ได้เป็ นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสอนให้กับครู โรงเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ รวมถึงส่งเสริมให้โรงเรียนเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาไปพร้อมกัน
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
บ้านปูฯ ได้รว่ มลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โครงการนีเ้ กิดจากแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาท
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีสว่ นร่วม
ในการบริหารกับสถานศึกษา และเป็ นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
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พัฒนาครู พัฒนาการบริหารจัดการ และคุณภาพสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรียนรู ต้ ลอดชี วิตในชุมชนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนสาหรับอนาคต รวมถึงลดความเหลื่อมลา้ ทางการศึกษา ภายใต้
ความร่วมมือของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องในพืน้ ที่และชุมชน มีระยะเวลาดาเนินโครงการ 5 ปี การศึกษา ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการทัง้ สิน้ 3 โรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียน
จากโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน จังหวัดละ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
โนนสะอาดพิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนร่องคาหงส์ทอง
วิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี ้
1. การจัดอบรมและพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่
1.1 จัดอบรมหลักสูตร High Scope ให้แก่ครูปฐมวัย ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยมีวิทยากรจากโครงการ
RIECE-High Scope มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1.2 จัด อบรมครู ร ะดับ ประถมศึ ก ษาใน 4 วิ ช าหลัก คื อ ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายประถม
1.3 จัดอบรมการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ให้แก่ครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายมัธยม
1.4 สนับสนุนให้ครู เปลี่ยนวิธีการสอนเป็ น Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอนที่ทนั สมัยและหลากหลาย
2. ปรับ ปรุ ง ห้อ งคอมพิ ว เตอร์ และจัด หาอุป กรณ์ค อมพิ ว เตอร์ใ ห้แ ก่ โรงเรีย นทั้ง 3 แห่ง จัด จ้า งครู ใ นสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แ ก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาบุค ลากรให้มีค วามรู ้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี พร้อมจัดอบรมการสอนวิทยาการคานวณ (Computing Science) ให้กบั ครู ทงั้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. จัดจ้างครู วิชาภาษาอังกฤษจานวน 4 คน สาหรับ 3 โรงเรียน โดยส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษตัง้ แต่ระดับ
ปฐมวัย รวมถึงจัดหาสือ่ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกและส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนักเรียนให้ดีขนึ ้
4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นกั เรียน รวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิชาในวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ดนตรีสากล ดนตรีพนื ้ เมือง และกีฬา
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ การเรียนรู้
ในปี 2562 เป็ นปี ที่ 3 ที่บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ดาเนินโครงการ
“พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ การเรียนรู้” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
ให้ครูและนักเรียนมีไฟฟ้าใช้สาหรับการเรียนการสอน รวมทัง้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากสือ่ การเรียนรูต้ า่ ง ๆ ได้
เช่น ระบบจานดาวเทียม ทัง้ นี ้ เพื่อช่วยยกระดับความรู ้ ความสามารถของนักเรียนในพืน้ ที่หา่ งไกล นอกจากนีย้ งั
คาดหวังผลลัพธ์ไปถึงการนาความรู ้ ความสามารถไปต่อยอดเพือ่ การประกอบอาชีพ และดาเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยภูเขา โดยในปี ที่สามของโครงการนีบ้ ริษัทฯ ได้ดาเนินการติดตัง้
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ศนู ย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟา้ หลวง บ้านตะละโค่ง จังหวัดตาก
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พร้อมร่วมมือกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองทัพไทย
ในการสารวจโรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและได้ตดิ ตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน 15 โรงเรียน คิดเป็ นมูลค่าทุนสนับสนุนโครงการฯ
รวมกว่า 1.6 ล้านบาท ตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา มีโรงเรียนที่ได้รบั การสนับสนุนจากบริษัทฯ รวมทัง้ สิน้ 53 โรงเรียน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เสริมสร้างโอกาสการเรียนรูน้ อกห้องเรียนให้แก่เยาวชนบางส่วนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา แม่ฟา้ หลวง บ้านตะละโค่ง จังหวัดตาก ด้วยการพาเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร หนึง่ ในโรงเรียนต้นแบบที่ใช้พลังงานทางเลือกที่บริษัทฯ ให้การ
สนับสนุน พร้อมให้ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการทางานของระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนกลุม่ เป้าหมายตระหนักถึง
ความสาคัญในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของพลังงานทางเลือก
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม “เพาเวอร์กรีน”
บ้านปูฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 14 เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน รวมทัง้ ส่งเสริมให้นาความรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ สร้างแกนนาและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต โดยกลุม่ เป้าหมายของค่ายฯ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ท่วั ประเทศ
กิจกรรมของค่าย “เพาเวอร์กรีน” จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู ส้ กู่ ารปฏิบตั ิ" ซึ่งมุ่งเน้นให้
เยาวชนได้เรียนรู ก้ ารพัฒนากระบวนการคิด ได้ฝึกฝนทักษะผ่านการเรียนภาคทฤษฎี และฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์สิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจนร่ว มทัศ นศึ ก ษาในพื น้ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรี ย นรู ้ด ้า นสิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนได้เห็นสภาพพืน้ ที่จริง และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู ้
ด้านสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ในปี 2562 ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปี ที่ 14 จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเยาวชน สูว้ ิกฤต
โลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ 70
คน ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงเรียนรู แ้ นวทางการรับมือ
และร่วมคิดค้นวิธีการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาจากวิกฤตดังกล่าว เพื่อปกป้อง
คุณภาพชีวิตของมนุษย์และการดารงอยูข่ องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยค่ายฯ ได้
จัด กิ จ กรรมทัศนศึก ษา ณ อุท ยานแห่งชาติเขาสามร้อ ยยอด จัง หวัด ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็ นพืน้ ที่แหล่งเรียนรู ท้ างธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์
และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย อาทิ นา้ จืด ถา้ ป่ าชายเลน ป่ าเบญจพรรณ ป่ าชายหาด
ตลอดจนเป็ นพืน้ ที่ที่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึง้ และเกิดความรู ส้ กึ รักและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้
เยาวชนยังได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการคืนความสะอาดและความสวยงามให้ชายหาด ไป
พร้อมๆ กับการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการแยกประเภทขยะ และผลกระทบของขยะต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
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เยาวชนยังได้รบั แรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิ จกรรมเสวนาพิเศษ จากคณะ
วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางานด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ นักวิชาการ นักอนุรกั ษ์ และผูท้ ี่ขบั เคลื่อนงานด้าน
สิง่ แวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนได้นาความรูท้ ี่ได้รบั มาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการ
สรรค์สร้างโครงงานกลุม่ วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมที่ตกผลึกจากการเรียนรูต้ ลอดระยะเวลาค่ายฯ
นอกจากนี ้ ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา บ้านปูฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีจากการร่วมเข้าค่ายฯ เดินทางไปทัศน
ศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็ นประเทศที่บา้ นปูฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ ได้แก่ อินโดนีเซียและญี่ ปุ่น เพื่อเรียนรู ด้ า้ นก าร
บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมอีกด้วย โดยในปี นี ้ ค่ายฯ ได้นา 3 เยาวชนดีเด่นจากค่ายฯ ปี ที่ 13 ซึง่ จัดขึน้
ในเดือนตุลาคม 2561 เดินทางไปเรียนรูแ้ นวทาง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ณ ประเทศญี่ปนุ่ ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2562 เพื่อต่อยอดการเรียนรู แ้ ละสร้างเสริม
ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่าย
“เพาเวอร์กรี น ” แล้ว 980 คน อีกทัง้ ค่ายฯ ยังได้พัฒนาผูน้ า
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทาหน้าที่เป็ นพี่เลีย้ งแก่เยาวชน
ค่ายฯ รวมทัง้ ขยายเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม รวมประมาณ 174
คน

ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลีย่ นแปลงเพือ่ สังคม 9
ในปี 2562 บ้านปูฯ ยังคงเดินหน้าดาเนินโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ที่สนับสนุนการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ทางสังคมรุ ่นใหม่และเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 โดยสนับสนุน “กิ จการเพื่อสังคม” ที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยง
ระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการสร้างผลลัพธ์ทางบวกต่อสังคม
ตลอดจนคุณธรรมในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม โดยในปี นี ้ โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อให้ความรู แ้ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นกิจการเพื่อสังคมในพืน้ ที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาค ส่งผลให้มีผปู้ ระกอบการทางสังคมจาก
เขตพืน้ ที่ต่างจังหวัดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี นี ้ เป็ นจานวนมาก พร้อมทัง้ ขยายช่องทางการเรียนรู เ้ พื่อเตรียม
ความพร้อ มของผู้เ ข้าร่วมโครงการฯ อย่า งต่อ เนื่ อ งบน SE.School: Social Enterprise School (https://se.school)
แพลตฟอร์มออนไลน์สาหรับผูท้ ี่สนใจเป็ นผูป้ ระกอบการกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในประเทศไทย ในปี นี ้ ผูป้ ระกอบการ
ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจานวน 16 รายได้รบั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแนวคิดและรู ปแบบการบริหาร
จัดการทางธุรกิจ โดยมีกิจการเพื่อสังคมที่โดดเด่นและตอบโจทย์ปัญหาสังคมในหลายด้าน อาทิ การจั ดการขยะและ
สิ่ง แวดล้อ ม การดูแ ลสุข ภาพอนามัย การช่ ว ยเหลือ และส่ง เสริม อาชี พ ให้แ ก่ ผู้ด ้อ ยโอกาส และการสืบ สานงาน
ศิลปหัตถกรรมพืน้ เมือง เป็ นต้น ในจานวนนี ้ คณะกรรมการได้คดั เลือก 10 กิจการ ที่ลว้ นตอบสนองความต้องการของ
โลกยุคใหม่ดว้ ยแพลตฟอร์มดิจิทลั และมีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปั ญหาหรือพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ขณะที่มี
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ความเป็ นไปได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อรับทุนโครงการละ
80,000 บาท น าไปด าเนิ น งานในระยะเวลา 3
เดือน จากนัน้ จึงมีการคัดเลือกแผนธุรกิ จที่โดด
เด่น มีพฒ
ั นาการ และสร้างผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ดี ท างสัง คมอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม
จานวน 5 กิจการ เพื่อรับทุนโครงการละ 250,000
บาทสาหรับดาเนินกิจการต่อเนื่องอีก 6 เดือน
หลังจากนัน้ โครงการฯ จัดกิจกรรม “Impact Day”
ขึ ้น เป็ นปี ที่ 3 ภายใต้แ นวคิ ด “สนามของคน
สร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” เพื่อประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นที่ชนะเลิศจากโครงการฯ ปี นี ้ และ
เพื่อสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการกิจการเพื่อสังคมของโครงการฯ และเครือข่าย ได้มีพนื ้ ที่ในการประชาสัมพันธ์กิจการและ
จาหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่สนใจในกิ จการเพื่อสังคม และนักเรียน
นักศึกษาได้ศกึ ษาหาความรูด้ า้ นกิจการเพื่อสังคมจากผูม้ ีประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น กิจกรรม
เวิรค์ ช็อป เวทีเสวนา และนิทรรศการ เป็ นต้น
ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ให้คาปรึกษา จัดอบรมและกิ จกรรมหลากหลายรู ปแบบ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมรุน่ ใหม่ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การวัดผล
ทางสังคม การพัฒนาแบรนด์ การบริหารจัดการทีมงาน และการบริหารความเสี่ยงในการทาธุรกิจ พร้อมทัง้ ให้การ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจานวน 92 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองดาเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจ
ของตนเอง และจานวนร้อยละ 60 ของจานวนกิจการที่ได้รบั การสนับสนุนมีผลการดาเนินงานโดดเด่นได้รบั การส่งเสริม
ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อดาเนินกิจการต่อได้อย่างยั่งยืน ซึง่ กิจการเหล่านี ้ นอกจากจะสามารถ
สร้างผลกาไรทางธุรกิ จแล้ว ยังสร้างประโยชน์ทางสังคมให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ เป็ นจานวน 141 แห่ ง และ
ครอบคลุมผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์กว่า 2 ล้านคน ให้มีสขุ ภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีขนึ ้ พร้อมแก้ปัญหาครอบคลุมประเด็น
ทางสังคมถึง 7 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา การเกษตร สุขภาพ อาสาสมัครเพื่อสังคม สิง่ แวดล้อม การพัฒนาอาชีพ และ
การเงิน และบางกิจการยังสามารถต่อยอดไปคว้ารางวัลในระดับนานาชาติมีรายได้ที่ม่นั คงอีกด้วย
นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการทางสังคมที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว โครงการฯ ยังมุ่ง
พัฒนา SE.School แพลตฟอร์มออนไลน์ดา้ นกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การปรับปรุ งเนือ้ หา และการเพิ่มองค์
ความรู ใ้ หม่ ๆ และด้วยความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ทาให้มีผลู้ งทะเบียนใช้งาน SE.School ในปี นี ้
มากถึง 390 คน เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้วร้อยละ 66 สอดรับกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงเข้าสูย่ คุ ดิจิทลั และพฤติกรรมการ
เรียนรูข้ องคนรุน่ ใหม่
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อช่วงต้นปี 2551 เพื่อดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมทัง้ เปิ ดโลก
ทัศน์ทางด้านกี ฬาเทเบิลเทนนิสให้กับนักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วย
ยกระดับมาตรฐานด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทย โดยในปี 2562 สโมสรฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนนักกีฬาให้เรียนรู ท้ ี่จะ
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พัฒนาตนเองทัง้ ทางร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ
ฝึ กซ้อมประจาวัน การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสาคัญทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และกิ จกรรมสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารระหว่าง
สมาชิก เป็ นต้น
สโมสรฯ มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารจัดการ
ตลอดจนน าเอามาตรฐานสากลมาเป็ น แนวทางในการวางแผน
พัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทัง้ เพิ่มเติมกิจกรรมรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อ
ส่งเสริมกีฬา
เทเบิลเทนนิสให้เป็ นที่แพร่หลาย เช่น การจัดกิจกรรม “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนา
ทักษะเยาวชนไทย” แก่เยาวชนในพืน้ ที่ห่างไกล โดยผูฝ้ ึ กสอนที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติและได้ใช้กิจกรรมนี ้
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะให้แก่นกั กีฬาของสโมสรฯ ที่ผา่ นการแข่งขันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมาร่วมทาหน้าที่ผู้
ฝึ กสอนให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและปั จจัยสนับสนุนในการฝึ กฝนทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสในภูมิภาคต่าง ๆ ซึง่ ใน
ปี 2562 ได้จดั กิจกรรมดังกล่าวขึน้ ที่จงั หวัดสตูล และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากเยาวชน 108 คนและผูฝ้ ึ กสอน 16
คน ในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง โดยนับตัง้ แต่ปี 2557 สโมสรฯ จัดกิจกรรมค่ายฯ มาอย่ างต่อเนื่องทุกปี รวม
ทัง้ หมด 9 ครัง้
นอกจากการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในประเทศปี ละ 9 ทัวร์นาเม้นท์แล้ว ในปี นี ้ สโมสรฯ ยังดาเนินการคัดเลือกนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในรายการต่างประเทศ จานวน 2 รายการ คือ รายการ 2019 China Junior & Cadet Open (Golden
Series), ITTF World Junior Circuit ณ เมื อ งไท่ฉาง สาธารณรัฐ ประชาชนจี น และรายการ 2019 Chinese Taipei
Junior & Cadet Open, ITTF Junior Circuit Premium ณ กรุ งไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน จานวน 6 คน และ 7 คน ตามลาดับ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นการแข่งขันในระดับ
นานาชาติให้กบั นักกีฬาของสโมสรฯ
ปั จจุบนั สโมสรฯ มีสมาชิกทัง้ สิน้ 101 คน ประกอบด้วยนักกีฬา จานวน 75 คน ผูฝ้ ึ กสอน จานวน 11 คน และสมาชิก
ทั่วไป จานวน 15 คน โดยแบ่งเป็ น 13 ศูนย์ฝึกซ้อม กระจายตัวอยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี
เชียงใหม่ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ขอนแก่น ยโสธร และราชบุรี
ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯ ผ่านการคัดเลือกเป็ นนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ จานวน 2 คน เยาวชนทีมชาติ จานวน 40 คน ยุวชนทีมชาติ จานวน 2 คน และนาความสามารถทางกีฬาเทเบิล
เทนนิสสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ จานวน 20 คน อีกทัง้ ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันหลากหลายรายการ
ทัง้ ในระดับประเทศและต่างประเทศ และมีเยาวชนทั่วประเทศจานวนกว่า 1,000 คน ที่ได้เข้าค่ายฯ ฝึ กทักษะกีฬาเท
เบิลเทนนิสกับผูฝ้ ึ กสอนจิตอาสาของสโมสรฯ
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน
บ้านปูฯ ยังคงให้การสนับสนุนนายทรงฤทธิ์ เดวิด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุน่ อายุไม่เกิน 16 ปี ที่มีศกั ยภาพแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินหน้าสานฝั นการเป็ นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา คอร์ส
เสริมสร้างความแข็งแรงและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และการอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
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ฝึ กซ้อมเทนนิสประจาวันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการสาคัญ ๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน และสร้างเสริมทักษะในการใช้ชีวิต ตลอดจนฝึ กวินยั
นักกีฬาให้มีความเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึน้
ในปี 2562 นี ้ นายทรงฤทธิ์ ได้รบั การสนับสนุนจากบ้านปูฯ ในการเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสรายการในประเทศ รวมถึงการ
เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสซึ่งจัดโดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติในประเทศกั มพูชา จีน ศรีลงั กา และอินโดนีเซีย โดย
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติจดั อันดับให้นายทรงฤทธิ์เป็ นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนอันดับที่ 1,800 ของโลก ในขณะที่สมาคม
กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอันดับให้เป็ นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ ่นอายุ
ไม่เกิน 16 ปี อันดับที่ 8 ของประเทศไทย ซึ่งประสบการณ์และผลงานของนายทรงฤทธิ์ในปี นีน้ บั เป็ นก้าวย่างสาคัญสู่
การเป็ นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
บ้านปูฯ ร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการดาเนินโครงการ “ออกแบบ
เกม ออกแบบสังคม” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” มาตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนานักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีทกั ษะของนวัตกรรุน่ ใหม่ เช่น การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ การสือ่ สารความคิดอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการมีภาวะผูน้ า ผ่าน
กระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู”้
โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” รุน่ ที่ 1 ได้สนิ ้ สุดลงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและรางวัลสาขาต่าง ๆ แก่ทีม
เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงต้นปี 2562 จากนัน้ โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” รุน่ ที่ 2 เริม่ ต้นขึน้ ในช่วง
เดือนสิงหาคมที่ผา่ นมา โดยบ้านปูฯ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โครงการฯ รวมกว่า 8.4 ล้านบาท เพื่อใช้ดาเนินการตาม
แผนงานตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการบ่มเพาะทีมเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผา่ นการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีมให้
มีทกั ษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และการเป็ นนวัตกรรุน่ ใหม่ผา่ นกระบวนการสร้างเกม
เพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลงใน
ประเด็นทางสังคม หลังจากนัน้ แต่ละทีมจะออกแบบบอร์ดเกม โดยเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงก่อนจะนาไป
ทดลองเผยแพร่แก่กลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ความรู ้ สร้างการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และทัศนคติ อันจะนาไปสูค่ วาม
เปลีย่ นแปลงเชิงบวกให้แก่สงั คม
ด้านการพัฒนาชุมชน
 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองลาพูนทาการเปลีย่ นหลังคาของศาลาที่พกั หมูบ่ า้ นบ้านโฮ่ง หมูท่ ี่ 11
ตาบลลี ้ อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน ซึง่ เดิมมีสภาพทรุดโทรม เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงปรับภูมิทศั น์
และพัฒนาพืน้ ที่ภายในหมูบ่ า้ น ให้สวยงามและเป็ นระเบียบเรียบร้อยขึน้ นอกจากนี ้ เหมืองลาพูนยังจัดทา
หลังคาครอบองค์พระแม่ธรณี วัดบ้านปู หมูท่ ี่ 3 ตาบลลี ้ อาเภอลี ้ จังหวัดลาพูน และร่วมกับชุมชนเทคอนกรีต
ทางขึน้ พระธาตุวดั บ้านปูให้ประชาชนเดินเท้าขึน้ ไปสักการะพระธาตุได้อย่างปลอดภัย
 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เหมืองลาพูนจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตาบลลีท้ าฝายชะลอนา้ ณ ป่ า
ต้นนา้ ห้วยแคง หมูท่ ี่ 17 ตาบลลี ้ อาเภอลี ้ เพื่อช่วยอนุรกั ษ์พนื ้ ที่ป่าให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ นอกจากนีย้ งั จัด
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โครงการบ้านปูฯ จิตอาสา โดยร่วมมือกับชาวบ้านในหมูบ่ า้ นบ้านโฮ่งทากิจกรรมเก็บขยะ ทาความสะอาดพืน้ ที่
และส่งเสริมจิตสานึกในการจัดการปั ญหาขยะในชุมชน
 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองลาพูนจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่” ให้บริการตรวจสุขภาพ บริการ
ด้านทันตกรรมและให้ความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นบ้านโฮ่ง บ้านแวนนาริน บ้านผายอง และ
บ้านนากลาง โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย นอกจากนีย้ งั ดาเนินโครงการห่วงใยสุขภาพชุมชน โดยเดินทางไปเยี่ยมและ
มอบของใช้จาเป็ นแก่ผปู้ ่ วยติดเตียง ผูพ้ ิการและผูส้ งู อายุ ที่หมูบ่ า้ นบ้านโฮ่งและบ้านแวนนาริน จานวนทัง้ สิน้ 44
คน รวมเป็ นเงิน 4,000 บาท
 การพัฒนาด้านการศึกษา ในปี การศึกษา 2562 เหมืองลาพูนมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนนักศึกษาจาก 17
หมูบ่ า้ น ในชุมชนเขตเหมืองฯ 105 ทุน เป็ นเงิน 200,000 บาท ทัง้ นี ้ ทางเหมืองฯ ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี นับตัง้ แต่ปี 2552 จนปั จจุบนั รวมเป็ นเงินราว 2.4 ล้านบาท นอกจากนี ้
เหมืองลาพูนยังเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 ซึง่ จัดขึน้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน ทัง้ โรงเรียนบ้านโฮ่ง
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ หมูบ่ า้ นบ้านปูและหมูบ่ า้ นแวนนาริน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในชุมชน
รอบ ๆ เหมืองอย่างต่อเนื่อง
 การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิน่ เหมืองลาพูนร่วมถวายเทียนพรรษาประจาปี 2562 แก่วดั 9
แห่งในตาบลลี ้ ตาบลนาทราย และตาบลป่ าไผ่ ได้แก่ วัดบ้านกลาง วัดบ้านแวน วัดพวงคา วัดพระบาทห้วยต้ม
วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบ้านปู วัดนากลาง และวัดบ้านโฮ่ง เพื่อร่วมทานุบารุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี ้
ยังร่วมกิจกรรมรดนา้ ดาหัวผูส้ งู อายุและข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เพื่อเป็ นการ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เหมืองลาพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ด้วยการจัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง
เกษตรธรรมชาติ ในหลักสูตรการทาปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยนา้ หมักแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบเหมืองฯ นอกจากนีย้ งั จัด
พืน้ ที่สาหรับทาสวนเกษตรอินทรียใ์ ห้แก่ชาวบ้าน และจัดทาระบบการสูบนา้ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน
สวน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูท้ ี่สามารถนาไปต่อยอดสร้างรายได้ เสริม สร้างความตระหนักถึง
การพึง่ พาตนเอง ลดค่าใช้จา่ ย และเป็ นผลดีตอ่ สุขภาพแก่ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงพนักงานอีกด้วย
โครงการป่ าฟื้ น คืนน้าน่าน
บ้านปูฯ ดาเนินโครงการ “ป่ าฟื ้ น คืนนา้ น่าน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื ้ นฟูป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทาการคัดเลือกหมูบ่ า้ นในตาบลบ่อ อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน จานวน 2 หมูบ่ า้ นเป็ นพืน้ ที่นาร่อง ในปี 2560 บ้านปูฯ สนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอนา้ จานวน 23 ฝาย
และสร้างประปาภูเขาเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ด้วยการนานา้ จากที่สงู เดินท่อส่งนา้ ลงมายังถังพักนา้ ก่อนกระจายไป
ตามที่ทากินของเกษตรกรในพืน้ ราบ มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์จานวน 52 ครอบครัว ซึง่ วิธีการนีท้ าให้เกษตรกรสามารถทา
การเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี ทัง้ การปลูกผัก ไม้ผล เลีย้ งปลา และสัตว์อื่น ๆ สามารถแก้ไขปั ญหาการบุกรุกทาลายป่ าเพื่อ
ขยายที่ทากินของชาวบ้านได้ ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายพืน้ ที่โครงการเพิม่ ขึน้ อีก 2 หมูบ่ า้ นในตาบลเดิม มีผไู้ ด้รบั
ประโยชน์เพิ่มขึน้ จานวน 20 ครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนธันวาคม 2561 การสนับสนุนโครงการในส่วนงานส่งเสริม
หน้า 272

อาชีพเพื่อลดการพึง่ พิงป่ าของบริษัทฯ สิน้ สุดลงและได้สง่ มอบโครงการนีใ้ ห้กบั องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ และชุมชน
ดาเนินการต่อในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาเป็ นต้นแบบในการฟื ้ นฟูป่าไม้ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้กบั เยาวชนในพืน้ ที่ โดยผูร้ บั ทุน
จะต้องทากิจกรรมเพื่อสาธารณะให้กบั ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบทุนแก่นกั เรียน นักศึกษาจานวน 8 ทุน และจะยังคงดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2563 เพื่อ
สนับสนุนให้นกั ศึกษาที่รบั ทุนทุกคนได้เล่าเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
การช่วยเหลือผูท้ ี่รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ
เหตุวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” เมื่อเดือนมกราคม 2562 ทาให้มีผปู้ ระสบภัยจานวนมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช
บริษัทฯ ได้จดั ทีมเฉพาะกิจเข้าสารวจพืน้ ที่อย่างเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนที่ได้รบั ผลกระทบ ความ
ช่วยเหลือที่บริษัทฯ ดาเนินการครอบคลุมทัง้ ในรู ปแบบการมอบฟูกนอนจานวน 500 หลัง มูลค่าทัง้ สิน้ 5 แสนบาทแก่
ผูป้ ระสบภัยในเทศบาลตาบลปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 2.3 ล้าน
บาทเพื่อฟื ้ นฟูโรงเรียน 5 แห่งในอาเภอเมือง อาเภอท่าศาลา อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อซ่อมแซม
อาคารและครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนปรับภูมิทศั น์ของโรงเรียนที่ได้รบั ความเสียหาย การดาเนินงาน
ดังกล่าวถือเป็ นการตอกยา้ ความมุง่ มั่นในการเป็ นพลเมืองที่ดีที่บริษัทฯ ยึดเป็ นแนวทางมาโดยตลอด
โครงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ
โครงการ CSR Ideas of the Year
บ้านปูฯ ดาเนินโครงการ “CSR Ideas of the Year” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจดุ มุง่ หมายในการสนุนให้
พนักงานมีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ให้แก่สว่ นรวม โครงการนีเ้ ปิ ดโอกาสให้พนักงานบ้านปูฯ รวมตัวกันเป็ นทีมและ
เสนอแนวความคิดในการทา “โครงการซีเอสอาร์” หรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษัทฯ จะคัดเลือกโครงการที่นา่ สนใจ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สว่ นรวมได้
จริง และมอบเงินสนับสนุนโครงการละ 50,000-75,000 บาท เพื่อนาไปใช้ดาเนินกิจกรรมในโครงการซีเอสอาร์ดงั กล่าว
และอนุญาตให้พนักงานลงมือทากิจกรรมในพืน้ ที่จริง 1 วันทางาน โดยไม่ถือเป็ นวันลาหยุด
ในปี 2562 มีพนักงานบ้านปูฯ เสนอโครงการ “CSR Ideas of the Year” มาทัง้ สิน้ 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
Virtual Run for 3 Countries Kids โครงการพอ พบ สุข โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โครงการจับมือ BNK (ซึ่งชื่อโครงการ
นัน้ ย่อมาจากชื่อของโรงเรียนบ้านนาก้า จังหวัดน่าน) โครงการศาลาคุม้ แดดกันฝน โครงการสานฝัน สายใย สูใ่ จ วัยเก๋า
โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สูช่ ุมชน และโครงการสาบเสือ โดยได้รบั เงินสนับสนุนเพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมรวมเป็ น
เงินประมาณ 5 แสนบาท
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังคัดเลือก 5 โครงการที่มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น และสอดคล้องกับวัฒนธรรมบ้านปูฯ ได้แก่
ความมี ใ จรัก (Passionate) สร้า งสรรค์ (Innovative) และมุ่ง มั่น ยื น หยัด (Committed) พร้อ มจัด กิ จ กรรมโหวตให้
โครงการที่ได้รบั คะแนนนิยมสูงสุดผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี ้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะให้แก่พนักงานบ้านปูฯ แล้ว ยังสร้างการมีสว่ นร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานต่อองค์กรด้วย
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
PT. Indo Tambangraya Megah TBK (ITM) บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ตงั้ อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ความสาคัญ
อย่างยิ่งในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยยึดถือนโยบายและแนวทางเดียวกับ
บ้านปูฯ นอกจากจะมุง่ พัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพ้ ิการ การจัดการ
ขยะ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่รอบเหมือง 5 แห่งของบริษัทฯ บนเกาะกาลิมนั ตัน ได้แก่
อินโดมินโค ทรู บาอินโด บารินโต คิทาดิน -เอ็มบาลุต และโจ-ร่ง ทัง้ นี ้ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ITM มี
เป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา การอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาชุมชน
 ด้านการพัฒนาชุมชน
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน ในปี 2561 ITM ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจานวน 219 กิจกรรม โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 ด้านหลัก ๆ โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปี ที่แล้ว
1. การสนับสนุนด้านการศึกษา
ITM ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาเพราะเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึง่ ในปี 2562 ได้จดั กิจกรรมดังต่อไปนี ้
 มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียน และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครูผสู้ อน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู ้
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
 ก่อตัง้ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน (Community Learning Center: CLC) เพื่อแก้ไขปั ญหาการไม่รูห้ นังสือและอัตรา
การเลิกเรียนกลางคันของนักเรียนในชุมชนรอบเหมือง โดยกระตุน้ ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของ
การเรียนและการเข้าห้องเรียน โดย ITM ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนขึน้ 3 แห่งในอาเภอกู
ไตตะวันออก ได้แก่ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนมาลาฮิง ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน
 ดามายแมนดิริ และศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนซาลากา นับตัง้ แต่ปี 2554 จนถึงปั จจุบนั มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์จาก
โครงการนีจ้ านวน 11,574 คน
 ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในพืน้ ทีใ่ กล้เหมือง โดยเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562 ITM ได้รว่ มลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยมูลาวาร์มนั ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่
ในจังหวัดกาลิมนั ตัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการให้บริการด้านการศึกษา
การวิจยั และงานชุมชน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมพิธีลงนามในครัง้ นีป้ ระมาณ 100 คน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กร
ไม่แสวงหาผลกาไร และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
 จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้แก่นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ ที่โรงเรียน
สอนคนหูหนวกสันติรามา ในกรุงจาการ์ตา เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับการทางานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และให้
การสนับสนุนด้านอาชีพแก่นกั เรียนพิการ โดยมีนกั เรียนจานวน 16 คนและครูจานวน 3 คนเข้าร่วมในโครงการ
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ดังกล่าว สาหรับโครงการนีย้ งั ถือเป็ นก้าวแรกของการส่งเสริมศักยภาพผูพ้ ิการ ซึง่ ในอนาคตจะมีโครงการ
ฝึ กงานสาหรับนักเรียนพิการด้วย
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี ้
• จัดกิจกรรมทาความสะอาดแม่นา้ จีซมั ปายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสิง่ แวดล้อมโลก โดยมีพนักงาน ITM ร่วม
กิจกรรมจานวน 50 คน การจัดกิจกรรมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรับปรุงคุณภาพนา้ ให้ดีขนึ ้ และ
เสริมสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรกั ษ์แม่นา้ ลาคลองให้แก่พนักงาน โดยแม่นา้ สายนีเ้ ป็ นต้นนา้
ของแม่นา้ จีลวี งุ ซึง่ เป็ นแม่นา้ สายที่ใหญ่ที่สดุ ในกรุงจาการ์ตา
• ITM ริเริม่ โครงการสานักงานขยะเป็ นศูนย์ (Zero Waste) ณ สานักงานในกรุงจาการ์ตา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ ใน ITM โดยเฉพาะขยะพลาสติก โครงการนีม้ งุ่ เสริมสร้างให้พนักงานเกิดความ
ตระหนักในการจัดการขยะผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมหลุมขยะแบบฝังกลบทีใ่ หญ่ที่สดุ ในอินโดนีเซีย
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการให้ขยะเป็ นศูนย์ นอกจากนี ้ พนักงาน ITM ยังร่วมกันคัดแยกขยะก่อน
ส่งต่อไปยังธนาคารขยะโซกา (ตาบลเกอบาโยรัน ลามา) ซึง่ เป็ นธนาคารขยะประจาชุมชนที่ตงั้ อยูใ่ กล้กบั
สานักงานของ ITM ในกรุงจาการ์ตา เพื่อช่วยให้ทางธนาคารขยะจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมและสะดวก
ยิ่งขึน้
3. การพัฒนาชุมชน
ด้วยความมุง่ มั่นในการพัฒนาชุมชน ITM ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนจานวน 281 กิจกรรมในปี 2562 ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้านหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
3.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2562 ITM ได้จดั โครงการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทัง้ ด้านการเกษตร การประมง การปศุสตั ว์
การเพาะปลูก และทักษะในการเป็ นผูป้ ระกอบการ นอกจากนีย้ งั จัดอบรมเพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ให้แก่กลุม่ ธุรกิจต่างๆ ที่ตอ้ งการการสนับสนุนและอยูใ่ นชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ กลุม่ พัฒนาปุ๋ ยชีวภาพโบกาชิ กลุม่
พัฒนาระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุม่ พัฒนากลุม่ อุตสาหกรรมครัวเรือนอินโดมินโค และกลุม่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา
3.2 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
ITM สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน โดยได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับอันตรายของเชือ้ เอชไอวีแก่นกั เรียนในโรงเรียนที่ตงั้ อยูใ่ กล้บริเวณเหมืองอินโดมินโค
- จัดอบรมด้านอนามัยสาหรับแม่และเด็กจานวน 4 ครัง้ พร้อมตรวจสุขภาพสตรีในช่วงเวลาสาคัญต่างๆ ตัง้ แต่
หลังแต่งงาน ช่วงตัง้ ครรภ์ จนกระทั่งคลอด ตลอดจนสนับสนุนอาหารเสริมให้แก่ผเู้ ป็ นแม่ระหว่างตัง้ ครรภ์และ
เด็กก่อนวัยเรียนในเขตพืน้ ที่รอบเหมือง
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- จัดหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นกั เรียนและผูส้ งู อายุกว่า
2,000 คนในเขตอาเภอกูไตตะวันตก อาเภอตานาห์ลาอุท อาเภอกูไตตะวันออก และเมืองบอนตัง
- จัดอบรมและรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดแก่นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษากว่า 1,000 คนในอาเภอกูไต
ตะวันออก อาเภอกูไตตะวันตก และเมืองบอนตัง
- จัดหานา้ ดื่มสะอาดให้ชมุ ชนที่ตงั้ อยูบ่ ริเวณใกล้เคียงเหมืองอินโดมินโคจานวน 600 ครัวเรือน และอีก 900
ครัวเรือนในบริเวณเหมืองบารินโต
3.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ITM จัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกางและปะการังจานวน 500 ต้นในเมืองบอนตัง เพื่อฟื ้ นฟูระบบนิเวศป่ าชายเลน
บริเวณที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ กิจกรรมนีไ้ ม่เพียงแต่เป็ นการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศป่ าชายเลนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเท่านัน้ ยังเป็ นประโยชน์ตอ่ การดารงชีพของชุมชนชาวประมงอีกด้วย
3.4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ITM สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน อาคารเรียนศูนย์การเรียนรูเ้ ด็กก่อนวัยเรียน สะพาน
เชื่อมการสัญจรระหว่างหมูบ่ า้ นและพืน้ ที่เกษตร ปรับปรุงถนนและสะพานตามหมูบ่ า้ นต่างๆ เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
การช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิต่าง ๆ
ในปี 2562 ITM ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองเบงกูลแู ละและอุทกภัยในเมืองซามารินดา
การช่วยเหลือแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ในระยะแรกเป็ นการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย ITM ส่งหน่วยแพทย์
เคลือ่ นที่เข้าไปช่วยเหลือและบริจาคสิง่ ของจาเป็ นให้แก่ผปู้ ระสบภัย ระยะต่อมาได้สนับสนุนการอพยพเคลือ่ นย้าย
ผูป้ ระสบภัย โดยประสานความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซียในการส่งหน่วยปฏิบตั ิการฉุกเฉินจากเหมืองต่างๆ พร้อม
ทัง้ ให้บริการทางการแพทย์และบริจาคสิง่ ของยังชีพ อาทิ ข้าว เต็นท์ ให้แก่ผปู้ ระสบภัยและผูไ้ ร้ที่อยูอ่ าศัยจากเหตุภยั
พิบตั ิในพืน้ ที่ดงั กล่าว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2562 Banpu Investment (China) Co., Ltd. (BIC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ตงั้ อยู่ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ยังคงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนในพืน้ ที่รอบเหมืองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ชุมชนของรัฐบาลจีน โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี ้


สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สานักงาน รวมมูลค่า 268,840 หยวน (ประมาณ 38,755 เหรียญสหรัฐ) เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางานแก่รฐั บาลท้องถิ่นในเมือง 5 แห่งที่อยูใ่ กล้เหมืองเกาเหอ



บริจาคเสือ้ โค้ทกันหนาวขนเป็ ดจานวน 35 ตัว ให้แก่ผสู้ งู อายุที่อาศัยในบ้านพักคนชราเมืองซ่งจุน



บริจาคเครื่องใช้ในครัวเรือนและสิ่งของจาเป็ นต่าง ๆ มูลค่า 20,000 หยวน (ประมาณ 2,855 เหรียญสหรัฐ)
ให้แก่ตลาดกลางเพื่อการกุศลของหมู่บา้ นกู่เหมินเฉียน ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นยากไร้ในอาเภอซิงเซียน มณฑลซานซี
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ตลาดกลางเพื่อการกุศลนีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นสื่อกลางในการรับบริจาคจากบริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป
โดยจะนาของที่ได้รบั บริจาคไปมอบเป็ นรางวัลแก่ “ชาวบ้านตัวอย่าง” ซึง่ เป็ นชาวบ้านที่ได้รบั การคัดเลือกหรือมี
คะแนนด้านความประพฤติสงู เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้ชาวบ้านมีความขยันหมั่นเพียรในการทางาน เอาชนะ
อุปสรรคความยากจน และยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและความเจริญให้แก่ชมุ ชนอีกด้วย


บริจาคชัน้ หนังสือ โต๊ะ เก้าอี ้ และเครือ่ งปรับอากาศแก่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองหลัวซาน รวมทัง้ สนับสนุน
การสร้างห้องอ่านหนังสือขนาดเล็กให้แก่นกั เรียนที่ดอ้ ยโอกาส และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องอ่านหนังสือ
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านมากขึน้
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แนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private
Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้ แต่ปี 2553 ในปี 2556 ได้ทาการประเมินตนเองตามแบ
บริษัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นเรือ่ งความโปร่งใส ความซือ่ สัตย์ มีจริยธรรม มี
ประสิทธิภาพในการทางานที่ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มี
ส่วนงานในโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่ชดั เจนเพื่อกาหนดหรือกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในอันทีจ่ ะทาให้การดาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดังกล่าว
หน่วยงาน Risk Management ได้เพิ่มการประเมินความเสีย่ งของการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในกระบวนการทางานใน
การวางแผนงานประจาปี และจัดเตรียมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2557 มีการติดตาม ทบทวนความเสีย่ ง
ดังกล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
ในปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายคุม้ ครองผูท้ ใี่ ห้เบาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและ
กระตุน้ การมีสว่ นร่วมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่เป็ นการทุจริตต่อองค์กรและผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียอื่นๆ
และมีกระบวนการ
พิจารณาประเด็นร้องเรียนโดยคณะกรรมการจัดการการทุจริตในองค์กร (Fraud Management Committee) และ
นาเสนอผูบ้ ริหารระดับสูงพิจารณาต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตั ิที่มีอยูแ่ ล้วในองค์กรเพื่อความชัดเจนและรองรับนโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รปั ชั่น (Anti Corruption Policy) เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมตั ิ
นโยบายฯ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ใิ ห้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น และบริษัทฯ จัดทาเอกสารแนวปฏิบตั ิ
ที่รองรับพร้อมกับแบบสารวจเพื่อการประเมินตนเอง นาเข้าสูก่ ระบวนการรับรองของ CAC และได้การขึน้ ทะเบียนรับรอง
เป็ นบริษัทที่เป็ นต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และได้รบั การต่ออายุในเดือนพฤษภาคม 2561
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิตามนโยบายตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันเรือ่ งการรับ-การให้
ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใดกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย และการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึง่ ถือเป็ น
หน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่
ในปี 2562 บริษัทได้สอื่ สารและจัดฝึ กอบรมให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านคอร์
รัปชันรวมทัง้ นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ื่อจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน เรือ่ ง การให้-รับของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถ
เข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนีใ้ นปี ที่ผา่ นมา
บริษัทฯ ได้จดั ทาจรรยาบรรณคูค่ า้ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิขนั้ พืน้ ฐานของคูค่ า้ ของบริษัทฯ ทีด่ าเนินธุรกิจ ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุ ทานที่ย่งั ยืน เพื่อให้คู่
ค้าได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิรว่ มกัน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนา
แนวทางบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานการควบคุมภายในสากล - COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) มาปรับ ใช้ เพื่ อ ให้บ ริษั ท ฯ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ทั้งด้า นกลยุท ธ์แ ละการด าเนิ น งานอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ความเชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิ นและรายงานอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน และกาหนดให้
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทัง้ ในระดับองค์กร หน่วยงาน และขัน้ ตอนการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนให้บริษัทฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกากับดูแลกิ จการที่ดีของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความโปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียว่า บริษัทฯ
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมิน ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่
จัดทาโดยฝ่ ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทัง้ ในระดับ
ภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการ
ควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ สรุปได้ดงั นี ้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิ ผล ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรที่มีลกั ษณะการกระจายอานาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและรู ปแบบการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และมีการกาหนดเป้าหมายและดัชนีชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงมีการติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
อย่างสม่าเสมอ พร้อมทบทวนเป้าหมายประจาปี ซึง่ พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการถ่วงดุลอานาจภายใน มีสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิของ
ผูบ้ ริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการกาหนดนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานสาคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทัง้ มีการทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกที่เปลีย่ นแปลงไป
บริษัทฯ มุง่ เน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนาวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart) ซึง่ ประกอบด้วย ใจ
รัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุง่ มั่นยืนหยัด (Committed) มาปฏิบตั ิใช้อย่างจริงจัง เพื่อนาพาให้บริษัทฯ ก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง อันเป็ นการร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก พร้อมมุ่งสูก่ ารเป็ นผูน้ าธุรกิจด้าน
พลังงานครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ควบคู่ไปกับการดาเนินกลยุทธ์ Greener &
Smarter ที่เน้นการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ และมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด
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บริษัทฯ มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและโปร่งใส โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูล
เกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลการขยายธุรกิจสูต่ า่ งประเทศ
มากยิ่งขึน้
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในและภายนอก ตลอดจน
แนวโน้มที่สาคัญของโลก (Megatrend) ด้วยการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
กิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของทุก
กระบวนการในการดาเนินธุรกิจที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้ กากับ
ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสาคัญในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีสว่ นร่วมใน
การประเมินปั จจัยและกาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทัง้ ติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง
ด้วยการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิ น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ในปี 2562 บริษั ท ฯ ได้พัฒ นาแอปพลิเ คชันบนอุป กรณ์สื่อสารเคลื่อ นที่ (Mobile Application) ที่ มี ชื่ อ ว่า C-RiM
(Compliance Risk Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และความเสีย่ งของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกากับดูแลธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้กลุม่ ธุรกิจมีแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องและเป็ นไปตามกรอบ
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยดาเนินการดังนี ้
1. กาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ คูม่ ือปฏิบตั ิงาน และปรับปรุงอานาจอนุมตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. แบ่งแยกหน้าที่และกาหนดอานาจอนุมตั ิอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3. กาหนดนโยบายการทารายการเกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction) ทีค่ านึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
เป็ นสาคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis)
4. ดูแลป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ไม่ให้ถกู นาไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
5. มีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหาร ติดตาม และกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เ ป็ น ไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดภายนอก และมีดชั นีชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI)
ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ
7. ให้ความรูแ้ ละจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิ งานที่สาคัญด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อ
ตอกยา้ การเป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเน้นการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึน้ รวมทัง้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่กา้ วลา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชัน C-RiM
(Compliance Risk Management) และแอปพลิเคชัน Laws In-Hand เพื่อให้ผบู้ ริหารได้รบั ทราบข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ จากทุกประเทศภายใต้กลุม่ บริษัทบ้านปู นอกจากนีไ้ ด้ปรับปรุ งระบบงานให้เป็ นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยการทางานตามลาดับขัน้ ตอน (Workflow) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และการละเลยการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
เป็ นต้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิ ภาพและความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน พร้อมทัง้ ปรับตัวให้เข้ากับ พร้อมทัง้ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลแบบฉับ พลัน (Digital Disruption) โดยได้ด าเนิ น การตามแผน”ดิ จิ ทัลทรานส์ฟ อร์เ มชั่น ” (Digital
Transformation) เพื่อนาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน และ
ควบคุมการทางานทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรจากธุรกิ จพลังงานแบบดัง้ เดิม (Traditional
Energy Business) สูธ่ ุรกิจพลังงานที่มีระบบนิเวศรูปแบบใหม่ (New Ecosystem Energy Business)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และขีดความสามารถ
ในการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับคูค่ า้ บนพืน้ ฐานการทาธุรกรรมดิจิทลั เช่น Micro-Services Architecture, Open APIs
Management และ Integration Hub รวมถึง สร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Management for Analytics
Platform) เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก (Insight) ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุ ง
โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านโครงข่ายระยะไกล เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงานทางธุรกิจโดยรวม
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทางไซเบอร์ (Cyber Threat) จากการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เป็ นส่วนสาคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงจัดตัง้ คณะทางานเพื่อประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
เทคโนโลยีเชิงปฏิบตั ิงาน (Operational Technology: OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี่ยงจากระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) สู่ร ะบบการเตรียมความพร้อ มเพื่อ รับมื อต่อ ภัยคุกคามจากการโจมตี ทางไซเบอร์ (Cyber
Resilience) และรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ รวมทัง้ ปรับปรุ ง เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ปฏิ บัติ ง าน(IT Services Operation) ให้มี ค วามพร้อมในการสนับ สนุน การจัด การความต่อเนื่ อ งทางธุร กิ จ (Business
Continuity Management) ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยดาเนินการทดสอบระบบการกูค้ ืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ (Disaster
Recovery) เป็ นประจาทุกปี รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุ งกระบวนการทางานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้คล่องตัวมาก
ขึน้ โดยใช้แนวคิดในการทางานที่เรียกว่า “Agile Development Approach” และเริ่มนาเครื่องมือที่มีชื่อว่า “DevOps” เข้ามา
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางดิจิทลั (Digital Product) รวมถึงช่วยลดความซับซ้อนในการ
บารุงรักษาให้นอ้ ยลง
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่สาคัญผ่านทางเว็บไซต์ (Website) และใช้ระบบเชื่อมโยงการทางานของ
กิจการในแต่ละประเทศผ่าน Google Collaboration Platform (Email, Site, Drive, Sheet, Form, Hangout) รวมถึงใช้ระบบ
Electronic Document Management System เพื่ อ ติ ด ต่ อ และรับ ส่ง ข้อ มู ล ข่ า วสารส าคัญ ทั้ง จากภายในและภายนอกที่
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เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีป ระสิท ธิ ภาพ เช่น การส่ง อีเมล การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหน่วยงานสื่อสารองค์กรทาหน้าที่เปิ ดเผยและสื่อสารข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้
เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบตั ิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้า
งานและผูบ้ ริหารของสายงาน รวมทัง้ มีการประชุมผูบ้ ริหาร เพื่อติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อย่างสม่าเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ช่วยเสริมสร้างการกากับดูแลและ
ติดตามการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
 หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ท าหน้า ที่ ต รวจสอบ และประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิ ภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานภายในองค์กร โดยมุง่ เน้นความเสีย่ งสาคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ งกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้ม่นั ใจว่าปั ญหาต่าง ๆ ได้รบั การปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล นอกจากนี ้ ได้พัฒนาโครงการ (GIA Digitalization) เพื่อเสริมสร้างการนา
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เพื่อก้าว
ไปสูก่ ารเป็ น “Smart Audit”
 หน่ วยงานกากับ ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทาหน้าที่ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดภายนอก โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อ
ฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงกาหนดแผนงานประจาปี ในการกากับดูแล
บริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ดังนี ้
- C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อกากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมายและความ
เสีย่ งขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้
- Laws In-Hand ในการติดตามกฎหมายใหม่ในประเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที
- COL (Compliance Obligation List) เพื่ อ ป้ อ งกั น และก ากั บ ดู แ ลให้มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ทัง้ ก่อนการลงทุนและระหว่างการดาเนิน
ธุรกิจ โดยครอบคลุมทุกกระบวนการดาเนินงาน (End-to-End Process) เนื่องจากบริษัทฯ ได้กระจายการ
ลงทุนขยายไปในต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การบริหารจัดการด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายจึงมุง่ เน้น
ในเชิงรุก (Pro-active Compliance Management) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังนี ้
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ส่วนที่ 1: การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ใช่

ไม่ใช่

√

√

ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสือ่ สารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจา
ทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการ

√

ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

1

√

บริ ษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
2.2 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะ
√
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น

√

แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงาน
2.4 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถกู ต้อง

√

ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ ได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรือ่ งการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสือ่ สาร
และการติดตาม

√
√

√

3. ฝ่ ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
3.1

คาถาม
ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา

ใช่

ไม่ใช่

√

ถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าคัญ ซึง่ ทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในที่ขนึ ้ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจ

√

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

√

คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรูแ้ ละความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนั้ อย่างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสือ่ สารกระบวนการ
เหล่านีใ้ ห้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูแ้ ละ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่

ไม่ใช่

√
√

√
√
√

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสือ่ สารเชิงบังคับให้บคุ ลากรทุกคนมีความ
√
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่

√

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรือ่ งการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ

√

เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้าที่

√

ของบุคลากรแต่ละคน
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ส่วนที่ 2: การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
√
โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
บริษัทได้ถกู ต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงาน
√
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
√
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสือ่ สารนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
√
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้
(acceptance) การลดความเสีย่ ง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ ง (sharing)

ใช่

ไม่ใช่

√
√

√
√
√

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
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คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบ
ควบคุมภายใน (management override of internal control) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ าคัญ
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมาย
ที่กาหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว
ด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั้ เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงู
เกินความเป็ นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สอื่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี่ าหนดไว้

ใช่

ไม่ใช่

√

√

√
√

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว

ใช่

ไม่ใช่

√

√

√

ส่วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว่ ยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และ

ใช่

ไม่ใช่

√
√
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คาถาม
การบริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชัน้ การอนุมตั ิของผูบ้ ริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซือ้ และวิธีการ
คัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ
การเบิกใช้เครือ่ งมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการ
ระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทบี่ ริษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทาสัญญากับผูท้ เี่ กี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ มื การคา้ ประกัน บริษัทได้ตดิ ตามให้ม่นั ใจ
แล้วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการ
ชาระคืนหนีต้ ามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับ
กลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตั ิงาน
√
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
√
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

√

11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

√
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12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้
นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รดั กุมเพือ่ ติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผู้
√
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้สว่ นตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีสว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
√
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และ
√
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ กาหนดแนวทาง
√
ให้บคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษัทไม่มี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริหาร
√
และพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
√
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
√

ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรือ่ งทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่าง ๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามที่
กฎหมายกาหนด

ใช่

ไม่ใช่

√
√
√

√
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คาถาม
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่ งที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้วยกับเรือ่ งที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไี่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ใช่

√

√

14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่ สารที่เหมาะสม
√
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และ คณะกรรมการบริษัท
√
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น
การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั จากผูบ้ ริหาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
√
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

15. องค์กรได้ส่อื สารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
√
การสือ่ สารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
√
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ไม่ใช่
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ส่วนที่ 5: ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริหารและ
√
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้โดยการประเมินตนเอง
√
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษัท
√
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรูแ้ ละความสามารถ
√
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขนึ ้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
√
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
√
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
√
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
√
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่า
มีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริม่
ดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอัน
ควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประเภทธุรกิจ
1. บริษัท นา้ ตาลมิตรผล 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. บจ.นา้ ตาลมิตรสยาม ร้อยละ 99.99
จากัด
ร้อยละ 5.59 ของทุนชาระแล้ว
(ผลิตและจาหน่ายนา้ ตาล 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
และกากนา้ ตาล)
มิตรสยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

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

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือ
จากัด
หุน้ ร้อยละ 1.86 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ
(บริษัทเพื่อการลงทุน)
ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 80.01
2. บจ.ยูฟินเวส ร้อยละ 15.23
3. ตระกูลกาญจนกาเนิด ร้อยละ 3.82
4. ตระกูลพุทธพงษ์ศิรพิ ร ร้อยละ 0.94

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

3. บริษัท ซิตีโ้ ฮลดิง้ จากัด 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
(Holding Company)
ร้อยละ 0.53 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ
ตระกูลว่องกุศลกิจ
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ ร้อยละ 90.50
2. ตระกูลกาญจนกาเนิด ร้อยละ 6.00
3. ตระกูลพุทธพงษ์ศิรพิ ร ร้อยละ 2.00
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ร้อยละ 1.50

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

4. บริษัท รวมเกษตรกร
1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. บจ.นา้ ตาลมิตรผล ร้อยละ 87.56
อุตสาหกรรม จากัด
ร้อยละ 0.69 ของทุนชาระแล้ว
(ผลิตและจาหน่ายนา้ ตาล 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
และกากนา้ ตาล)
มิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์
4. นางอัญชลี สุวฒ
ั นพิมพ์
5. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
7. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
8. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกุล
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ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
5. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
บอร์ด จากัด
ร้อยละ 0.59 ของทุนชาระแล้ว
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.รวม
เกษตรกรอุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน
6. บริษัท ทุนมิตรสยาม
จากัด
(ปลูกอ้อยและลงทุน
ในหลักทรัพย์)

1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
ร้อยละ 0.29 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
มิตรสยาม
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

7. บริษัท แปซิฟิกชูการ์
1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้
คอร์ปอเรชั่น จากัด
ร้อยละ 0.26 ของทุนชาระแล้ว
(ตัวแทนนาเข้า- ส่งออก 2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.นา้ ตาล
นา้ ตาล)
มิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
8. บริษัท ยูฟินเวส จากัด
(Holding Company)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

1. บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
ร้อยละ 99.99

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกาเนิด
4. นายปริวฒ
ั ก์ กาญจนธนา
5. น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ

1. บจ. นา้ ตาลมิตรสยาม ร้อยละ 99.99

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

1. บจ. นา้ ตาลมิตรผล ร้อยละ 99.99

1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
2. นายผรินทร์ อมาตยกุล
3. นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ

1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล ร้อยละ 100
ร้อยละ 0.24 ของทุนชาระแล้ว
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี
แคปิ ตอล
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

9. บริษัท มิตรผล ไบโอ- 1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด ร้อยละ 0.24 ของทุนชาระแล้ว
ร้อยละ 51.04
(ผลิตและจาหน่าย
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.รวม
นา้ ตาลและ
เกษตรกรอุตสาหกรรม
กากนา้ ตาล)
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
2. นายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
3. น.ส.พรรษวรรณ ว่องกุศลกิจ
4. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
5. น.ส.สุภาวี
ว่องกุศลกิจ
6. นายบรรเจิด
ว่องกุศลกิจ
7. นายกวิน
ว่องกุศลกิจ
8. นางอารดา
ว่องกุศลกิจ
9. นายอานวย
กาญจนกาเนิด
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
4. นายศิรศักดิ์ ทาทอง
5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี
6. นายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
7. น.ส.ธีระนาถ ว่องกุศลกิจ
8. นายณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ
9. นายอาณัติ ปั ญญา
10. นายวัชรา เหมรัชตานันต์
11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
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ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
10. บริษัท นา้ ตาล
มิตรกาฬสินธุ์ จากัด
(ผลิตและจาหน่าย
นา้ ตาลและ
กากนา้ ตาล)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
ร้อยละ 0.19 ของทุนชาระแล้ว
ร้อยละ 99.99
2) มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ คือ บจ.รวม
เกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

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

* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทัง้ นโยบายการกาหนดราคาซือ้ ขาย
และอัตราดอกเบีย้ ทีใ่ ช้ โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงอยูใ่ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
o รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
1. บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ดังนี ้
 เงินกูย้ ืมจาก บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2562 มียอดเงินกูจ้ านวน 16,000,000 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 109,999,931.25 เหรียญสหรัฐ
 มีดอกเบีย้ จ่าย จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบีย้ ค้างจ่าย จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ

2. BP Overseas Development
Company Limited

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริษัท BP Overseas Development Company
Limited ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สัญญาเงินให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวก
อัตราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กจู้ านวน
1,944,750,982.41 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 88,563,712.91 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 369,065,681.96
เหรียญสหรัฐ

3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ดังนี ้
 ปี 2562 มีรายได้คา่ Management fee จานวน 4,807,100.21 เหรียญ
สหรัฐ
 มีเงินปั นผลรับ จานวน 49,916,618.78 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 211.06 เหรียญสหรัฐ

4. Banpu Singapore Pte. Ltd.

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

5. Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีตน้ ทุนจากการรับบริการ จานวน 4,265,168.69 เหรียญสหรัฐ
 รายได้คา่ Management fee จานวน 6,800 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 22,588.33 เหรียญ
สหรัฐ
 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 29,886.81 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 5,034,670.98 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 1,148,056.84 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 106.14 เหรียญสหรัฐ

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd.

7. บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับบริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม
ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กจู้ านวน 161,566,837.73 เหรียญ
สหรัฐ
 ปี 2562 ยอดดอกเบีย้ รับ จานวน 6,198,082.47 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 5,302,016.73 เหรียญ
สหรัฐ

8. PT. Indominco Mandiri

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 11,063,809.83 เหรียญ
สหรัฐ
 ซือ้ สินค้า จานวน 36,439,003.55 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 1,482,577.47 เหรียญ
สหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 119,262.47 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเจ้าหนีก้ ารค้า จานวน 2,803,236.25 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 7,174.18 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 721,423.66 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 114,602.34 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 1,138.30 เหรียญสหรัฐ

9. PT. Jorong Barutama Greston
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. PT. Kitadin

11. PT. Trubaindo Coal Mining

รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 222,289.83 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 31,590.90 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 1,745.87 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 5,645,219.12 เหรียญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 927,107.62 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 402.07 เหรียญสหรัฐ

12. PT. Bharinto Ekatama

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 4,009,309.96 เหรียญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 878,805.90 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 8,430.45 เหรียญสหรัฐ

13. PT. Indo Tambangraya Megah

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 1,172.98 เหรียญ
สหรัฐ
 ยอดเงินทดรองรับ จานวน 3,793.32 เหรียญสหรัฐ

14. PT. Gas Emas

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ PT. Gas Emas ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 1,953.96 เหรียญ
สหรัฐ

15. Banpu Investment (China) Ltd.

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 1,482,778.99 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจ่าย จานวน 69,477.85 เหรียญ
สหรัฐ

16. Banpu Australia Co.Pty Ltd.

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดเงินทดรองจ่ายจานวน 1,701.05 เหรียญสหรัฐ

หน้า 297

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
17. Centennial Coal Co.Pty Ltd.

18. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

19. บริษัท บีโอจี จากัด

รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Centennial Coal Co.Pty Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 6,166,278.15 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 1,479,889.32 เหรียญ
สหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในรูปของสัญญาเงิน
ให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ
31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กยู้ ืม จานวน 23,568,512.68 เหรียญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 1,254,529.33 เหรียญ
สหรัฐ
 ปี 2562 ยอดดอกเบีย้ รับ จานวน 967,000.11 เหรียญสหรัฐ
บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บีโอจี จากัด ดังนี ้
 ปี 2562 ยอดดอกเบีย้ รับ จานวน 17,121,128.42 เหรียญสหรัฐ

20. บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวน บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จากัด
เจอร์ส จากัด
ดังนี ้
 ปี 2562 ยอดเงินทดรองจ่าย จานวน 33,163.10 เหรียญสหรัฐ
21. Banpu North America
Corporation

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดเงินทดรองจ่ายจานวน 77,012,606.51 เหรียญ
สหรัฐ

22. บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์
จากัด
จากัด ดังนี ้
 ปี 2562 เงินปั นผลรับ จานวน 209,614.77 เหรียญสหรัฐ
23. บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด
(มหาชน)

บริษัทฯ ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน) ดังนี ้
 ปี 2562 เงินปั นผลรับ จานวน 86,254.24 เหรียญสหรัฐ
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2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท เหมืองเชียงม่วน
จากัด ดังนี ้
 เงินกูย้ ืมจากบริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด ในรูปของสัญญาเงินกูย้ ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2562 มียอดเงินกูย้ ืมจานวน 1,890,296.48 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้ ค้างจ่าย จานวน 2,334.95 เหรียญ
สหรัฐ
 ปี 2562 ดอกเบีย้ จ่าย จานวน 26,555.05 เหรียญสหรัฐ

2. บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์
จากัด ดังนี ้
 เงินกูย้ ืมจากบริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2562 มียอดเงินกูย้ ืมจานวน 6,632,619.22 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 ดอกเบีย้ จ่าย จานวน 111,271.09 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้ ค้างจ่าย จานวน 27,802.49 เหรียญ
สหรัฐ

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

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals
(Singapore) Pte., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 5,500,000 เหรียญสหรัฐ
 รายได้จากการให้บริการ 416,900 เหรียญสหรัฐ
 ต้นทุนจากการรับบริการ 3,472,839 เหรียญสหรัฐ

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal
Investment Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 104,500,000 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินปั นผลค้างรับ จานวน 34,303,748.33
เหรียญสหรัฐ

6. PT. Indominco Mandiri

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indominco Mandiri
ดังนี ้
 ปี 2562 ซือ้ สินค้า จานวน 2,949,100 เหรียญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

8. PT. Jorong Barutama Greston

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama
Greston ดังนี ้
 ปี 2562 ซือ้ สินค้า จานวน 19,067,452.70 เหรียญสหรัฐ

9. Banpu Investment (China) Ltd.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Investment
(China) Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 ค่าใช้จ่าย Management fee จานวน 749,570.40 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 66,212.05 เหรียญสหรัฐ

10.Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Hebi Zhong Tai Mining
Co.,Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 1,697,967.14 เหรียญสหรัฐ

3. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. PT. Indo Tambangraya Megah

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ PT. Indo
Tambangraya Megah ดังนี ้
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 143,673,151.08 เหรียญสหรัฐ

2. Banpu Singapore Pte. Ltd.

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ มื
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 60,000,000 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 3,252,696.60 เหรียญสหรัฐ
 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 1,854,183.94 เหรียญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

3. Hunnu Resources LLC

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Hunnu
Resources LLC ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2562 มียอดเงินให้กยู้ ืม จานวน 63,219,762.31 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 3,051,507.76 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 17,405,006.39
เหรียญสหรัฐ

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

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
(Shanghai) Trading Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 85,978.48 เหรียญสหรัฐ

5. PT. Trubaindo Coal Mining

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ PT.
Trubaindo Coal Mining ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองจ่าย จานวน 64,346.44 เหรียญสหรัฐ

6. PT. Indominco Mandiri

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ PT.
Indominco Mandiri ดังนี ้
 ปี 2562 ซือ้ สินค้า จานวน 42,716,416.53 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองรับ จานวน 3,237.33 เหรียญสหรัฐ


4. BP Overseas Development Company Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Asian American Coal Inc.

รายการระหว่างกัน
BP Overseas Development Company Limited ทารายการระหว่างกันกับ
Asian American Coal Inc. ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 1,933,117,576.15 เหรียญ
สหรัฐ
 ปี 2562 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 90,955,329.85 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 364,647,408.26 เหรียญ
สหรัฐ
 เงินปั นผลค้างรับ จานวน 16,000,000 เหรียญสหรัฐ
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5. Asian American Coal Inc.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Shanxi Gaohe Energy Co,.Ltd.

รายการระหว่างกัน
Asian American Coal Inc. ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe Energy
Co.,Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 67,479,036 เหรียญสหรัฐ

6. Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.

รายการระหว่างกัน
Banpu Singapore Pte. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co. Pty
Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 มีเงินปั นผลรับ จานวน 27,983,221.25 เหรียญสหรัฐ

7. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด

2. Hongsa Power Co., Ltd.

รายการระหว่างกัน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บีแอลซี
พี เพาเวอร์ จากัด ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 451,094.26 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนีอ้ ื่น จานวน 41,398.60 เหรียญสหรัฐ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ทารายการระหว่างกันกับ Hongsa
Power Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้คา่ Management fee จานวน 173,398.61 เหรียญสหรัฐ

8. Banpu Investment (China) Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ บริษัท บ้านปู จากัด
(มหาชน) ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 1,482,779.86 เหรียญสหรัฐ

2. Asian American Coal Inc.

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Asian American
Coal Inc. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 1,542,363.09 เหรียญสหรัฐ

3. Banpu Australia Co.,Pty Ltd.

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu Australia
Co.,Pty Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 162,366.46 เหรียญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. Banpu (Shanghai) Trading Co.,
Ltd.

รายการระหว่างกัน
Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 1,097,613.43 เหรียญสหรัฐ

5. Shanxi Luguang Power Co., Ltd.

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Luguang
Power Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 61,821.27 เหรียญสหรัฐ

6. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

Banpu Investment (China) Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd. ดังนี ้
 ปี 2562 รายได้ Management fee จานวน 312,941.35 เหรียญสหรัฐ

9. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Aura Land Development Pte. Ltd.

รายการระหว่างกัน
บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด ทารายการระหว่างกันกับ
Aura Land Development Pte. Ltd. ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ Aura Land Development Pte. Ltd.ในรูปของสัญญาเงิน
ให้กยู้ มื โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ
31 ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กยู้ ืม จานวน 14,911.81 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 2,800.42 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 มีรายได้ดอกเบีย้ รับ จานวน 2,272.55 เหรียญสหรัฐ

10. บริษัท บีโอจี จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. Banpu North America Corporation บริษัท บีโอจี จากัด ทารายการระหว่างกันกับ Banpu North America Corporation
ดังนี ้
 ปี 2562 มีดอกเบีย้ รับ จานวน 15,960,387.49 เหรียญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองจ่าย จานวน 35,572.50 เหรียญสหรัฐ
11. Banpu Coal Investment Company Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.

รายการระหว่างกัน
Banpu Coal Investment Company Limited ทารายการระหว่างกันกับ Banpu
Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินปั นผลค้างรับ จานวน 34,000,000 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 เงินปั นผลรับ จานวน 104,500,000 เหรียญสหรัฐ
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12. บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. BPIN Investment Co.,Ltd.

บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัดทารายการระหว่างกันกับ BPIN Investment
Co.,Ltd. ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ BPIN Investment Co.,Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม
โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31
ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 12,724,738.34 เหรียญสหรัฐ
 ดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 251,736.09 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 ดอกเบีย้ รับ จานวน 677,986.18 เหรียญสหรัฐ

2. FOMM Corporation

บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัดทารายการระหว่างกันกับ FOMM Corporation
ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ FOMM Corporation ในรูปของสัญญาเงินให้กยู้ ืม โดย
คานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม
2562 มียอดเงินให้กยู้ ืม จานวน 3,316,309.61เหรียญสหรัฐ
 ดอกเบีย้ ค้างรับ จานวน 44,066.03 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 ดอกเบีย้ รับ จานวน 43,878.61 เหรียญสหรัฐ

13. Banpu North America Corporation
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

1. BKV Oil and Gas Capital Partners, Banpu North America Corporation ทารายการระหว่างกันกับ BKV Oil and
L.P
Gas Capital Partners, L.P ดังนี ้
 ปี 2562 Management fee จานวน 40,000 เหรียญสหรัฐ
14. BPIN Investment Co. Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Durapower Holdings Pte. Ltd

รายการระหว่างกัน
BPIN Investment Co. Ltd. ทารายการระหว่างกันกับ Durapower Holdings
Pte. Ltd. ดังนี ้
 เงินให้กยู้ ืมแก่ Durapower Holdings Pte. Ltd. ในรูปของสัญญาเงินให้
กูย้ ืม โดยคานวณอัตราดอกเบีย้ ตามราคาตลาด บวกอัตราส่วนเพิม่ ณ 31
ธันวาคม 2562 มียอดเงินให้กยู้ มื จานวน 9,712,500 เหรียญสหรัฐ
 ปี 2562 ดอกเบีย้ รับ จานวน 293,807.88 เหรียญสหรัฐ
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการเข้าทาสัญญานัน้ ๆ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทาสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กี่ย วข้อง
บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให้มีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานทีม่ ีสว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
- ไม่มี –
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
1. สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุม่ กิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
ิ ้ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
ิ ้ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั
ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี ้
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 เรื่องค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมี ค่าความนิ ยม
จ านวน 524.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 6 ของ
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิ ยม
เกิ ดจากการซื ้อ ธุ ร กิ จเหมื อ งและโรงไฟฟ้ า ในต่ างประเทศ
ค่าความนิยมจานวน 466.93 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้
ธุรกิจเหมื องถ่านหินในประเทศออสเตรเลี ย และส่วนที่เหลือ
57.19 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่ านหิน
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมองโกเลีย และธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ผู้บ ริ ห ารไม่ ไ ด้บัน ทึ ก ค่ า เผื่ อ
การด้อยค่าสาหรับค่าความนิยมดังกล่าวในระหว่างปี พ.ศ.
2562
ผูบ้ ริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี
การทดสอบการด้อยค่านัน้ จัดทาในระดับของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด และคานวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รบั คืน
ด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคานวณมูลค่าจากการใช้ตอ้ ง
อาศัยดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริหารในการประมาณการผล
การด าเนิ นงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงิ น สด
รวมถึงการใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแส
เงินสด ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณมูลค่าจากการ
ใช้ ประกอบด้ว ย แนวโน้ มของราคาถ่ า นหิ น ในตลาดโลก
ประมาณการปริมาณถ่านหินสารอง แผนการผลิต โครงสร้าง
ต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดที่ ใช้ในการคิ ดลด
ประมาณการกระแสเงินสด
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึน้
จากการซื ้อ ธุ ร กิ จ เหมื อ งถ่ า นหิ น ในประเทศออสเตรเลี ย
เนื่ อ งจากความมี ส าระส าคัญ ของตัว เลขและการก าหนด
ประมาณการของมูลค่าจากการใช้ท่ีตอ้ งอาศัยข้อสมมติฐานใน
การคานวณเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ การกาหนดข้อสมมติฐาน
ดัง กล่ า วขึ ้น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคัญ ของผู้ บ ริ ห ารในการ
ประเมินความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต

ผู้สอบบัญชี ของกิ จการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลี ยเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบเรื่องนี ้ ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมิ น
ผลงานของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเพื่อให้ได้รบั เอกสารการตรวจสอบ
ที่ เพี ยงพอและเหมาะสมเกี่ ย วกับ การทดสอบการด้อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยมที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าประเมิ นความเหมาะสมของการ
ระบุหน่ วยสิ นทรัพย์ท่ี ก่ อ ให้เกิ ดเงิ นสดของกลุ่มกิ จการ รวมถึ ง
ประเมินการควบคุมในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่ม
กิจการ
ผู้ส อบบัญ ชี ดัง กล่ า วทดสอบการด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มที่
ผูบ้ ริหารจัดทาขึน้ ดังนี ้
 หารื อกับผู้บริ หารเพื่ อท าความเข้าใจข้อสมมติ ฐานที่ ผู้บริ หาร
ใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ ตอนในการทดสอบ
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ ใช้เพื่ อให้ม่ ันใจว่าผู้บริหาร
ใช้ ขั้ น ตอนและข้ อ สมมติ ฐ านดั ง กล่ า วอย่ า งสอดคล้ อ งกั น
ในกลุ่มกิจการ
 สอบถามผูบ
้ ริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สาคัญ
ที่ ผู้บริ หารใช้ ใ นการทดสอบการด้อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
การอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ แผนการผลิ ต
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และอัตราการคิดลด รวมทัง้ การ
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สาคัญกับประมาณการราคาขายของ
ถ่านหินและประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากแหล่งข้อมูลภายนอก และแผนการทาเหมืองและแผนธุรกิจที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
 ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของแผนการท าเหมื อ งและ
แผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2562 กับผลลัพธ์
ที่เกิดขึน้ จริง
 ประเมิ น อัต ราคิ ด ลดโดยการพิ จ ารณาและเปรี ย บเที ย บกับ
ข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิง
ได้จากข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทั่วไปเพื่อ ให้ม่ นั ใจว่าอัตราคิดลด
ที่ผบู้ ริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถยอมรับได้
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ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่
สาคัญเพื่อประเมินหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐาน

จากการปฏิ บัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่า ข้อสมมติฐานส าคัญ
ที่ ผู้บ ริ ห ารใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ั บ คื น ของ
ค่าความนิ ยมมี ความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลั กฐาน
สนับสนุน
การซื้ อ สั ด ส่ ว นการลงทุ น เพิ่ ม ใน Springvale Coal Joint
Venture
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 เรื่องการซือ้ สัดส่วน
การลงทุน เพิ่ ม ใน Springvale Coal Joint Venture (SPJV) ใน
ระหว่า งปี พ.ศ. 2562 กลุ่ม กิ จ การได้ซื อ้ สัด ส่ ว นการลงทุน ใน
SPJV เพิ่ ม อี ก ร้อ ยละ 50 จากผู้ร่ว มทุน อี ก ราย ด้ว ยมูล ค่า การ
ลงทุน จ านวน 0.68 เหรี ย ญสหรัฐ โดย SPJV ถื อ หุ้น ในเหมื อ ง
Springvale แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร Angus Place ทั้ ง นี ้
ผูร้ ่วมทุนรายดังกล่าวตกลงที่จ่ายเงินจานวน 7.81 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ให้กลุ่มกิจการสาหรับส่วนของหนีส้ ินของผูร้ ่วมทุนที่ร ับมา
การซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิ่มดังกล่าวมี ผลทาให้กลุ่มกิจการมี
อานาจควบคุม SPJV และถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจที่ดาเนินการ
ส าเร็ จ จากการทยอยซื ้อ ตามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึง่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ดัง กล่ า วก าหนดให้ผู้บ ริห ารต้อ งวัด
มูลค่าของส่วนได้เสียใน SPJV ที่ถืออยู่ก่อนที่จะมีอานาจควบคุม
โดยใช้มลู ค่ายุติธรรม ณ วันที่มีอานาจควบคุม และรับรู ผ้ ลกาไร
หรือขาดทุนซึ่งเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือ
ขาดทุน รวมทัง้ ต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ท่ี
ได้มา

ผู้ส อบบัญ ชี ข องกิ จ การภายในกลุ่ ม ในประเทศออสเตรเลี ย
เป็ นผู้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบเรื่ อ งนี ้ ข้า พเจ้า ท าความเข้ า ใจ
และประเมินผลงานของผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเพื่อให้ได้รบั เอกสาร
การตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม
ผู้สอบบัญ ชี ข องกิจการภายในกลุ่มดังกล่าวดาเนินการตามวิธี
ปฏิ บัติ ดัง ต่ อ ไปนี ้เ พื่ อ ให้ไ ด้ห ลัก ฐานเกี่ ย วกั บ การที่ ผู้บ ริ ห าร
วัด มูล ค่ า ของส่ ว นได้เ สี ย ใน SPJV ที่ ถื ออยู่ ก่ อ นที่ จ ะมี อ านาจ
ควบคุมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีอานาจควบคุม และการ
วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาและหนีส้ ินที่รบั มา
 อ่านสัญญาซือ
้ ขายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความ
เข้าใจในข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ
 สอบถามผู้บ ริ ห ารในเชิ ง ทดสอบและประเมิ น ข้อ สรุ ป ของ
ผู้ บ ริ ห ารส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึง การระบุวัน ที่ ท่ี
กลุ่ม กิ จ การมี อ านาจควบคุม และประเมิน ความเหมาะสม
ของการปฏิบัติตามหลักการบัญ ชี ส าหรับ การรับรู ข้ าดทุน ที่
เกิดจากการรวมธุร กิจที่ด าเนิ นการสาเร็จจากการทยอยซื อ้
และหลักการบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ
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ที่ จะมี อ านาจควบคุมโดยมี มูลค่าเท่ากับ 124.89 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ ที่
ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซือ้ มูลค่า 82.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐและวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ท่ีได้มา
ณ วันที่มีอานาจควบคุมมีมูลค่าเท่ากับ 124.89 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
จานวน 59.15 ล้านเหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
รอตัด บัญ ชี จ านวน 50.22 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และมู ล ค่ า
ยุติธรรมของหนีส้ ินที่รบั มามีมลู ค่าเท่ากับ 35.68 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของ
การปั นส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจดังกล่าว และทาให้เกิดกาไร
จากการซือ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ จานวน
132.70 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ประเมินความเหมาะสมของการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ ถือ
อยู่ก่อนที่จะมีอานาจควบคุมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มี
อ านาจควบคุม รวมทัง้ ประเมินความเหมาะสมของการวัด
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้รบั จากการซือ้ สัดส่วนการ
ลงทุนเพิ่มตามวิธีปฏิบตั ดิ งั นี ้
- ทดสอบข้อ สมมติฐ านที่ ส าคัญ ส าหรับ การประมาณการ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม เช่ น เปรี ย บเที ย บประมาณการกระแส
เงิ น สดกั บ แผนการท าเหมื อ งที่ ได้ ร ั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว
รวมทั้ง เปรี ย บเที ย บข้อ สมมติ ฐ านที่ ส าคัญ กั บ ข้ อ มู ล ที่
สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทั่วไป
- พิจารณาอัตราการคิดลดที่ผบู้ ริหารใช้ โดยการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทั่วไป
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ว่าเป็ นไปตามข้อ ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ทดสอบการคานวณหามูลค่ายุติธรรม ขาดทุนที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซือ้ และกาไรจากการซื อ้
ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของมูลค่า
ของส่วนได้เสี ยใน SPJV ที่ถืออยู่ก่อนที่จะมี อ านาจควบคุม 
ขาดทุน ที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การส าเร็ จ จาก
การทยอยซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรมของสัดส่วนการลงทุนที่ซือ้ เพิ่ม
เนื่ อ งจากการประเมินมูลค่า ยุติธรรมอาศัย วิธีก ารประเมิ น
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและข้อ สมมติ ฐ านซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้ จากผลการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าการประเมิ น
ข้อสมมติฐานและดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริหาร
การซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิ่มใน SPJV เหมาะสมและเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 อีกทัง้
พบว่าวิธีการและข้อสมมติฐานที่ผบู้ ริหารใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของส่ ว นได้เ สี ย ใน SPJV ที่ ถื อ อยู่ ก่ อ นที่ จ ะมี อ านาจ
ควบคุ ม และการค านวณขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ
ที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซือ้ และกาไรจากการซือ้ ธุร กิจ
ในราคาต่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ท ธิ มี ค วามเหมาะสมและ
เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารบัญ ชี ส าหรับ พิ จ ารณาการปั น ส่ ว นต้น ทุ น
การรวมธุรกิจ
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ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงาน
ประจาปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ี่ได้รบั
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีก่ รรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิจการ
และบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ กิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
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เชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มูลที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็ จ จริง อัน เป็ น สาระสาคัญ ที่ มี อ ยู่ได้เ สมอไป ข้อ มูลที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็ จ จริง อาจเกิ ด จากการทุจ ริต หรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง











ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ ไม่ว่า จะเกิ ด จากการทุจ ริต หรือ ข้อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บัติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่
กิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุม่ กิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุม่ กิจการและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
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2. งบการเงินรวม
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ลูกหนี ก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่คาดว่าจะได้รบั ชาระภายในหนึ่งปี
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชีสว่ นที่หมุนเวียน สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงิน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ร้อยละ

433,183
110,302
245,899
168

5.07
1.29
2.88
0.00

607,344
7,887
394,731
205

7.18
0.09
4.67
0.00

683,076
6,509
320,936
599

8.31
0.08
3.90
0.01

124,645
33,925
17,886
16,287
2,908

1.46
0.40
0.21
0.19
0.03

10,170
3
149,632
28,196
6,599
87
2,803

0.12
0.00
1.77
0.33
0.08
0.00
0.03

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

0.27
0.12
1.57
0.37
0.02
0.00
0.10

97,168
280,469

1.14
3.28

30,796
155,902

0.36
1.84

47,737
152,220

0.58
1.85

1,362,840

15.95

1,394,355

16.49

1,411,819

17.17

21,186
20,132
1,484,759
143,674
1,573
1,949,862
158,084
11,269

0.25
0.24
17.38
1.68
0.02
22.83
1.85
0.13
10.77
19.49
6.14
3.28
84.05
100.00

209,642
17,054
1,374,119
148,487
1,873
1,859,390
113,499
11,125

2.48
0.20
16.25
1.76
0.02
22.00
1.34
0.13
10.28
20.24
6.20
2.60
83.51
100.00

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

2.65
0.01
0.22
14.23
1.36
0.02
21.63
1.53
0.13
9.44
21.50
6.37
3.72
82.83
100.00

920,063
1,664,768
524,120
280,112
7,179,602
8,542,442

869,257
1,710,766
524,120
219,906
7,059,238
8,453,593

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

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี ก้ ารค้า
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี ส้ นิ อนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
หนี ส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หนี ส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว สุทธิ
หุน้ กู้ สุทธิ
หนี ส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี ส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี ส้ นิ อนุพนั ธ์การเงิน
หนี ส้ นิ อื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ร้อยละ

454,861
59,632
27,632
9,828
74,178
13,187
87,581
2,237
363,115
175,725
7,199
285,951
1,561,126

5.32
0.70
0.32
0.12
0.87
0.15
1.03
0.03
4.25
2.06
0.08
3.35
18.27

511,873
115,797
27,735
11,746
143,001
16,909
69,813
4,587
369,681
87,818
352,717
1,711,677

6.05
1.37
0.33
0.14
1.69
0.20
0.83
0.05
4.37
1.04
4.17
20.24

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

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

1,796,453
1,644,182
281,241
57,692
16,451
20,827
163,846
3,980,692
5,541,818

21.03
19.25
3.29
0.68
0.19
0.24
1.92
46.60
64.87

584
1,654,831
1,397,130
272,031
45,272
41,537
18,443
140,157
3,569,985
5,281,662

0.01
19.57
16.52
3.22
0.54
0.49
0.22
1.66
42.22
62.46

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

0.01
20.56
17.34
2.85
0.57
0.73
0.25
1.63
43.94
60.96

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,165,257,100 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2559 หุน้ สามัญ 5,163,757,100 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้ มูลค่าที่ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2559 หุน้ สามัญ 4,937,170,022 หุน้
มูลค่าที่ชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
- สารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร

31 ธันวาคม
ร้อยละ

149,341

พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
ร้อยละ

149,341

พ.ศ. 2560

ร้อยละ

149,341

149,961
443,624
1,562

1.76
5.19
0.02

149,961
443,624
1,343

1.77
5.25
0.02

149,961
443,624
996

1.82
5.39
0.01

หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

95,976
149,089
1,734,526
(38,138)
(142,405)
2,394,195
606,429

1.12
1.75
20.30
(0.45)
(1.67)
28.03
7.10

95,976
83,399
1,942,779
(157,422)
2,559,660
614,868

1.13
0.99
22.97
(1.86)
30.27
7.27

95,976
71,081
1,860,685
(11,782)
2,610,541
600,180

1.17
0.86
22.63
(0.14)
31.74
7.30

รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

3,000,624
8,542,442

35.13
100.00

3,174,528
8,456,190

37.54
100.00

3,210,721
8,223,496

39.04
100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562”
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

พ.ศ. 2562
รายได้รวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
รายได้คา่ บริหารจัดการและอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าสินไหมทดแทนตามคาพิพากษา
ค่าภาคหลวง
ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
ดอกเบีย้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

3,010,069
2,759,217
(2,051,191)
708,026
1,129
126,192
12,736
(194,732)
(251,828)
(240,626)
33,352
(95,050)
(182,206)
(5,428)
205,845
117,410
(76,015)
41,395

ร้อยละ
ของรายได้
100.00
91.67
(68.14)
23.52
0.04
4.19
0.42
(6.47)
(8.37)
(7.99)
1.11
(3.16)
(6.05)
(0.18)
6.84
3.90
(2.53)
1.38

พ.ศ. 2561
3,790,691
3,481,442
(2,252,967)
1,228,475
999
55,246
8,322
(181,614)
(237,222)
(86,049)
(290,940)
(62,587)
(18,980)
(170,311)
(4,977)
263,662
504,024
(189,141)
314,883

ร้อยละ
ของรายได้
100.00
91.84
(59.43)
32.41
0.03
1.46
0.22
(4.79)
(6.26)

3,051,034
2,876,638
(1,766,415)
1,110,223
936
38,900
5,728
(160,471)
(218,084)

ร้อยละ
ของรายได้
100.00
94.28
(57.90)
36.39
0.03
1.27
0.19
(5.26)
(7.15)

(7.68)
(1.65)
(0.50)
(4.49)
(0.13)
6.96
13.30
(4.99)
8.31

(268,282)
(20,970)
(75,831)
(135,337)
(4,630)
204,663
476,845
(133,635)
343,210

(8.79)
(0.69)
(2.49)
(4.44)
(0.15)
6.71
15.63
(4.38)
11.25

พ.ศ. 2560
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2562
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(2,643)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้าตามวิธีสว่ นได้เสีย
(434)
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
(3,077)
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผล(กาไร)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
23
ผล(กาไร)จากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
(18,171)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า
ตามวิธีสว่ นได้เสีย
61,127
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
(11,098)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
31,881
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
28,804
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวมสาหรับปี สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
70,199
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งบันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน

ร้อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2561

ร้อยละ
ของรายได้

พ.ศ. 2560

2,397
(2)

(1,466)
(24)

2,395

(1,490)

(1,934)
(10,246)

4,333
25,408

(11,612)
(125,432)
(149,224)

112,297
113,723
255,761

(146,829)
168,054

254,271
597,481

(19,604)
60,999
41,395

205,475
109,408
314,883

233,577
109,633
343,210

(6,705)
76,904
70,199

61,168
106,886
168,054

459,036
138,445
597,481

(0.004)

0.040

0.046

ร้อยละ
ของรายได้

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี ก่อนภาษี เงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
- ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
- ตัดจาหน่ายโครงการระหว่างพัฒนา
- ตัดจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
- บริจาคอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- ตัดจาหน่ายเงินลงทุนอื่น
- ค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญ
- การเคลือ่ นไหวช้าของถ่านหิน
- ค่าเผื่อการเคลือ่ นไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ต้นทุนทางการเงินอื่น
- ดอกเบีย้ รับ
- ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
- ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนอื่น
- (กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
- กาไรสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
- กาไรสุทธิจากการซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิม่
- กาไรสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป้นเกณฑ์
- กาไรจากการซือ้ ธุรกิจ
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
- (กาไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ้ ธุรกิจ)
- ลูกหนี ก้ ารค้าและตั๋วเงินรับ
- ลูกหนี ก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักร
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี ก้ ารค้า
- ค่าเปิ ดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
- สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- หนี ส้ นิ หมุนเวียนอื่น
- หนี ส้ นิ อื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
- การจ่ายดอกเบีย้
- การจ่ายภาษี เงินได้
- รับคืนภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

117,410

504,024

476,845

346,582
1,129
318
94
(2,554)
(4,042)
182,206
5,428
(12,736)
(205,845)
3
(1,129)
(84)
(40,096)
(50,451)
260
(33,352)
116,181
419,322

326,334
1,863
2,131
4,042
170,311
4,977
(8,322)
(263,662)
(999)
(2,828)
404
(30,672)
62,587
(45,036)
725,154

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

168,063
149
3
37,171
(2,889)
(39,878)
31,844
14,514
(73,467)
(68,823)
(1,918)
20,730
(64,275)
9,182
449,728
(186,283)
(139,711)
242
123,976

(84,282)
398
314
(28,252)
(1,200)
(1,772)
(71,216)
6,778
2,152
39,800
(7,204)
2,856
85,009
1,605
670,140
(174,652)
(135,029)
51,225
411,684

(97,205)
(203)
(8,995)
(44,247)
(3,638)
(51,400)
18,942
(41,984)
57,122
18,128
(6,576)
4,063
(207)
45,015
581,324
(136,640)
(96,938)
19,827
367,573
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสาหรับเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทอื่น
เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับซือ้ เงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนา
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพือ่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินสดรับสุทธิจากการซือ้ ธุรกิจ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

(100,919)
6,383
(22,535)
2,093
(424)
(104)
16,905
(15,581)
(59,847)
(297,491)
14,564
(239,005)
12,388
413,008
1,129
(78,958)
(348,394)

2,427
749
(825)
2,622
(797)
(2,803)
(32,801)
(176,887)
(273,176)
12,882
(130,508)
8,538
148,273
999
(11,401)
(452,708)

8,278
3,510
5,015
(2,066)
(8,060)
(13,887)
(12,247)
(337,217)
4,615
(240,840)
6,779
(26,293)
(26,750)
6,238
91,190
936
(540,799)
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บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

พ.ศ. 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
1,057,991
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
(1,130,829)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี ส้ ญ
ั ญาเช่าการเงิน
(3,944)
เงินสดรับจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
335,306
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(212,197)
เงินสดรับจากหุน้ กู้
313,983
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
(89,485)
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสาหรับหุน้ ทุนซือ้ คืนของบริษัท
(38,138)
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
(115,615)
เงินปั นผลจ่ายให้แก่สว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(83,959)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
33,113
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
(191,305)
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
17,144
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
607,344
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
433,183
รายการที่มใิ ช่เงินสด
รายการที่มใิ ช่เงินสดที่มสี าระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนีอ้ นื่ และสัญญาเช่าการเงินจากการซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
28,205
สิ่งตอบแทนสุทธิ ที่โอนให้สาหรับการซือ้ ธุรกิ จ
- เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ เงินลงทุน
2,182
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรเพิ่มขึน้ จากการรับชาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทอืน่
แปลงเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันเป็ นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิ ดหน้าดินรอตัดบัญชี
เพิ่มขึน้ จากเงินทดรองรับ
ลูกหนีอ้ นื่ จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ลูกหนีอ้ นื่ จากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
29,398

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

872,232
(775,225)
(9,930)
(1,248)
497,644
(276,349)
50,000
(177,867)
-

1,185,889
(1,061,975)
(5,860)
1,257
813,705
(705,100)
286,570
32,151

2,023
(112,483)
(94,191)
(25,394)
(66,418)
(9,314)
683,076
607,344

3,728
(82,810)
(76,866)
390,689
217,464
10,668
454,944
683,076

20,908

29,942

2,784
9,149

7,038
647
4,981
26,519

6,486
2,053
-

2,000
-
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3. อัต ราส่ว นทางการเงิน
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย
สําหรับ ปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 และ 2560
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

0.87
0.51
0.28
8.61
41.82
14.96
24.07
23.38
15.39
50.49

0.82
0.59
0.43
9.72
37.04
16.17
22.27
19.71
18.26
41.05

1.01
0.72
0.46
10.73
33.55
16.60
21.69
20.98
17.16
38.07

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขันต้น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตรากําไรอืน
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(%)

25.66
8.91
12.08
1.83
(0.62)
(0.63)

35.29
17.49
8.62
1.10
5.39
6.44

38.59
19.21
8.00
1.05
7.47
7.85

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

(0.23)
17.17
0.37

2.46
29.24
0.46

3.07
28.64
0.41

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)

1.85
1.24
2.41
na.

1.66
1.02
3.84
54

1.56
0.98
4.25
42

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
ระยะเวลาชําระหนี
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน (Energy Commodities)

ราคาตลาดของถ่านหินเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่เดือนมกราคม 2562 จากรู ปแสดงด้านล่าง ที่แสดง
ให้เห็นถึงดัชนีราคาตลาดถ่านหินในช่วงที่ผ่านมา
ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2560 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2563
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2. สรุ ปความเห็นของฝ่ ายบริหาร
แนวโน้มธุรกิจพลังงานในช่วงปี 2562 สะท้อนถึงความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกประกอบกับปั จจัย
ด้านสภาวะอากาศที่ไม่หนาวเย็นนักในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ ทาให้ความต้องการใช้พลังงานชะลอตัวและ
กระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุม่ พลังงานในช่วงไตรมาส 4/2562
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) ในปี 2562 คิดเป็ น 695 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 41
จากปี ก่อนหน้าจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง EBITDA ประกอบด้วย จากธุรกิจถ่านหิน 482 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 46) EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 68 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 33) และ
EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจานวน 145 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 20)
กาไรสุทธิก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นคิดเป็ น 75 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐฯในปี ที่ผา่ นมาทาให้เกิดผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 95 ล้านเหรียญ
สหรัฐ งบการเงินรวมจึงได้บนั ทึกขาดทุนสุทธิจานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับกาไรสุทธิจานวน 206 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯในปี ก่อนหน้า
สาหรับไตรมาส 4/2562 EBITDA คิดเป็ น 131 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย จากธุรกิจถ่านหิน 108 ล้านเหรียญ
สหรัฐ EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจานวน 9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนีไ้ ด้บนั ทึกขาดทุนสุทธิจานวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ในไตรมาส 4/2562 ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเริม่ เข้าสูฤ่ ดูฝนรายงานปริมาณขายถ่านหิน 6.34 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อนหน้า ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ 60 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับลดลงร้อยละ 3 ในขณะ
ที่ตน้ ทุนขายปรับลดลงอีกร้อยละ 9 เป็ น 40.02 เหรียญสหรัฐต่อตันด้วยราคานา้ มันดีเซลที่คงเดิมในระดับ 0.67
เหรียญสหรัฐต่อลิตร อัตรากาไรขัน้ ต้นจึงปรับสูงขึน้ เป็ นร้อยละ 34 เทียบกับร้อยละ 28 ในไตรมาสก่อนหน้า
ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจานวน 2.92 ล้านตันในไตรมาส 4/2562 ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 ราคา
ขายถ่านหินเฉลีย่ ยังคงอยูใ่ นระดับสูงต่อเนื่องที่ 90.96 เหรียญออสเตรเลียต่อตันด้วยต้นทุนขายเฉลีย่ ที่ 78.49 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อตัน อัตรากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ 13 เทียบกับร้อยละ 27 ในไตรมาสก่อนหน้า
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนีด้ ว้ ยการผลิต
ถ่านหินที่ราบรืน่ และความต้องการใช้ในประเทศอยูใ่ นระดับที่สงู ต่อเนื่อง
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีการผลิตที่ตอ่ เนื่องจานวน 18 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ (Bcf) อย่างไรก็ตามฤดูหนาวที่ไม่ได้รุนแรงนัก
ในสหรัฐอเมริกาประกอบกับปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลังสารองทีม่ ีอยูม่ ากเป็ นปัจจัยกดดันต่อราคาก๊าซธรรมชาติ
ในช่วงปลายปี ราคาขายเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.21 เหรียญสหรัฐฯต่อล้าน BTU (MMBtu) โดยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ
23
ธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานกาไรสุทธิจานวน 5.62ล้าน
เหรียญสหรัฐในไตรมาสนี ้ โรงไฟฟ้า BLCP ได้จาหน่ายไฟฟ้าครบตามสัญญาในเดือนตุลาคมจึงได้พกั การผลิตในช่วง
ปลายปี สง่ ผลให้รายงานส่วนแบ่งขาดทุนจานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้าหงสารายงานส่วนแบ่งกาไรจานวน 7
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ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากการผลิตไฟฟ้ามีความจาเป็ นต้องหยุดตรวจสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ขณะนีท้ งั้ 3 หน่วยผลิตของโรงไฟฟ้าหงสาได้กลับมาเดินเครือ่ งจักรผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มระบบสมบูรณ์
ตัง้ แต่ตน้ เดือนมกราคม 2563
บ้านปู ยังคงพัฒนาและก่อสร้างโครงการต่างๆให้เป็ นไปตามแผน พร้อมทัง้ เดินหน้าสร้างความเติบโตในประเทศต่างๆ
ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง โดยในปี นกี ้ ารจัดตัง้ Banpu NEXT ซึง่ เกิดจากการปรับโครงสร้าง
โดยการควบรวมบริษัทฯ
จะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อตอบ
โจทย์รูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต

3. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี ้
งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

จากภาวะราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงาน ประกอบด้วย ราคาถ่านหิน และราคาก๊าซธรรมชาติ ได้
ปรับตัวลดลงจากต้นปี 2562 อีกทัง้ ภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จากปั จจัยดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู ในปี 2562 รายงานผลขาดทุน สุทธิจานวน 20 ล้านเหรียญ
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สหรัฐ ลดลงจากปี ก่อน จานวน 226 ล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่มบริษัทได้ดาเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตถ่านหิน เพื่อรองรับภาวะราคาตลาดที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดมีดงั นี ้
3.1 รายได้ และต้นทุนขาย

รายได้ จากการขาย

รายได้จากการขายรวมจานวน 2,759 ล้านเหรียญสหรัฐ (เที ยบเท่า 85,718 ล้าน
บาท) ลดลงจานวน 722 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปี ก่อน รายได้จากธุรกิ จถ่านหิ น
ลดลง 639 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากธุรกิจก๊าซลดลง 39 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอนา้ ลดลง 13 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. รายได้จ ากธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น จ านวน 2,381 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ หรื อ คิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้รวม โดยแยกเป็ นแหล่งผลิตดังนี ้
 แหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,671 ล้านเหรียญสหรัฐ
 แหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 694 ล้านเหรียญสหรัฐ
 แหล่งผลิตอื่นๆ จานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. รายได้จากธุรกิจก๊าซจากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 105
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
3. รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอนา้ จานวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 7 ของรายได้รวม เป็ นรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรายได้จากธุรกิจซือ้ ขาย
ไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ได้เริ่มดาเนินธุรกิจในไตรมาส
4 ของปี นี ้
4. รายได้อ่ืนๆ จานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้
รวม ลดลงจานวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากธุรกิจซือ้
ขายนา้ มันของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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1. ธุรกิจถ่านหิน

รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จานวน 2,381 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 635 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 21 เป็ นผลจากการ
ลดลงของปริมาณขายถ่านหินและราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลง 13.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

 ปริมาณขาย
สาหรับปี 2562 จานวน 25.41 ล้านตัน เพิ่มขึน้ 1.39 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
 ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 65 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี กอ่ น 17.62 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 21 ซึง่ เป็ นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
 ต้นทุนขายเฉลีย่
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน 44.53 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี ก่อน 3.45 เหรียญสหรัฐ
หรือคิดเป็ นร้อยละ 7 เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตเพื่อ
รองรับกับราคาตลาดถ่านหินที่ลดลง ซึง่ การลดต้นทุน ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของถ่านหิน โดยบริษัทยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย

 ปริมาณขาย
สาหรับปี 2562 จานวน 10.50 ล้านตัน ลดลงจากปี ก่อนจานวน 3.20 ล้านตัน หรือร้อยละ
23 เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลง อันเนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาของเหมืองใต้ดิน
ทาให้การขุดขนถ่านหินทาได้ยากขึน้
 ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 93.81 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 11.52 เหรียญออสเตรเลีย
ต่อตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดังนี ้

 ราคาขายเฉลีย่ ในประเทศและขายส่งออก
ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศที่ 79.43 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจานวน
2.29 เหรียญออสเตรเลีย เป็ นผลจากการลดลงของสัดส่วนการขายภายใต้สญ
ั ญาขายถ่าน
หินที่มีราคาสูง เนื่องจากปริมาณการผลิตถ่านหินที่ต่ากว่าแผน ราคาขายถ่านหินส่งออกมี
ราคาขายเฉลี่ยที่ 114.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งเป็ นไปตามราคา
ตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่การอ่อนค่าของเงินสกุลเหรียญออสเตรเลีย ต่อ
เงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็ นปั จจัยบวกเมื่ อแปลงค่าราคาขายส่งออกที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ ทาให้ราคาขายเฉลีย่ ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียสูงขึน้ อัตราแลกเปลีย่ นเฉลี่ยของ
เงิ น สกุลเหรีย ญออสเตรเลีย ต่อ เงิ น สกุ ลเหรีย ญสหรัฐ ในปี นี เ้ ท่า กับ 0.6947 (ปี 2561 :
0.7478)
 ต้นทุนขายเฉลีย่
ต้นทุนขายเฉลี่ย 80.71 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่ มขึน้ 8.17 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยในปี นีม้ ีปริมาณการผลิตที่ 9.29
ล้านตัน (ปี 2561: จานวน 11.70 ล้านตัน) เนื่องจากในปี นีม้ ีปัญหาด้านธรณีวิทยาและมี
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การย้ายเครือ่ งจักร Longwall ของเหมือง Mandalong จึงมีผลให้ตน้ ทุนถ่านหินเฉลีย่ ต่อตัน
สูง

2. ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รายได้จากธุรกิจก๊าซ ในปี 2562 จานวน 105 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจานวน 39 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 27 ตามรายละเอียดดังนี ้
 ปริมาณการขาย
ปริมาณการขายในปี จานวน 69.14 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 2 จากปี
ก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความอบอุน่ มากขึน้ และฤดูหนาวสัน้ ลงทาให้ความ
ต้องการใช้ก๊าซเติบโตในอัตราที่ลดลง จึงได้ชะลอการเปิ ดหลุมการผลิตใหม่
 ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายเฉลี่ย 1.38 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 26 จากปี ก่อน
โดยราคาขายที่ต่าลงได้รบั ผลกระทบจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาที่
อยู่ในภาวะล้นตลาดจากโครงการใหม่ๆ ส่งผลให้มีกาลังการผลิตเข้าสูต่ ลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ ก๊ าซธรรมชาติจากผูผ้ ลิตในแหล่งเดียวกัน และก๊ าซธรรมชาติที่ขุดได้
พร้อมกับการขุดนา้ มันดิบ (Associated Gas) นอกจากนีร้ าคาขายที่ต่าลงยังได้รบั
แรงกดดันจากการสะสมสินค้าคงคลังที่มีปริมาณสูงเกือบเท่าปริมาณที่มากที่สุด
เฉลีย่ 5 ปี ยอ้ นหลัง ในขณะที่ปริมาณการใช้ก๊าซเติบโตตามไม่ทนั
 ต้นทุนขายเฉลีย่
ต้นทุนขายเฉลี่ย 1.05 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 2 จากปี ก่อน
จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ เพื่อรองรับกับราคาตลาดที่
ลดลง
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3. ธุรกิจไฟฟ้ า
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จานวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จาก
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี ้

โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อน
ร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอนา้ และอื่ นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จานวน 154 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน
ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 ปริมาณการขาย
ปริมาณขายไฟฟ้า จานวน 1,496 กิกะวัตต์ช่ วั โมง เพิ่มขึน้ 5 กิกะวัตต์ช่ วั โมง จากปี
ก่อน ในขณะที่ปริมาณขายไอนา้ จานวน 4.57 ล้านตัน ลดลง 0.48 ล้านตัน เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน จากความต้องการของลูกค้าที่ลดลงทาให้ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอนา้
ของโรงไฟฟ้า Zouping ลดลงจากปี ก่อน ในขณะที่ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
Zhending และ Luannan เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน
 ราคาขายเฉลีย่
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง จานวน 0.01 หยวนต่อกิโลวัตต์ช่ วั โมง จากการปรับลด
ราคาขายตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น (HEBEI) ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
ในขณะที่ราคาขายไอนา้ สูงขึน้ จานวน 1.10 หยวนต่อตัน จากการขายเพิ่มขึน้ ของ
โรงไฟฟ้า Luannan ซึง่ มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อน
 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย จานวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 13 ล้านเหรียญสหรัฐ จากราคา
ถ่านหินที่เป็ นเชือ้ เพลิงหลักลดลง 40 หยวนต่อตัน เมื่อเทียบกับปี ก่อน ต้นทุนเฉลีย่
ถ่านหินเท่ากับ 599 หยวนต่อตัน (ปี 2561 เท่ากับ 639 หยวนต่อตัน)
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โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน
24 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปี ก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 ปริมาณการขาย
การเพิ่มขึน้ ของปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากในปี
นีม้ ีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ 1 โครงการ คือโรงไฟฟ้า Jixin ตลอดจน
สภาวะอากาศที่ดีเอือ้ อานวยในการผลิตไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปี ก่อน
 ราคาขายไฟฟ้าเฉลีย่
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 หยวน สูงกว่าปี ก่อน เป็ นผลมาจากการปรับลดอัตรา
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 เมษายน 2562 โดยปรับจากอัตราร้อยละ 16
เป็ นอัตราร้อยละ 13
 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายเพิ่มขึน้ เป็ นไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โครงการใหม่ในปี นี ้

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 252 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 6 ส่วนใหญ่เป็ นค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ อันเนื่องมาจากการขยายธุรกิจ
ในประเทศเวียดนามและประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวง 241 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 17
ประกอบด้วยค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนี เซียลดลง จานวน 37 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และค่าภาคหลวงของเหมืองในประเทศออสเตรเลียลดลง จานวน 13 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึง่ มาจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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การรับรู้ส่วนแบ่งกาไร
จากการลงทุนในการ
ร่วมค้ าและบริษัทร่วม

การรับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 206 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 58 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 22 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) รับรู ส้ ว่ นแบ่งกาไรของโรงไฟฟ้า BLCP จานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ เป็ นไปตามโครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของดอกเบีย้ และภาษี เงินได้ตามสิทธิประโยชน์ของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
2) รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวจานวน 91 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความชารุด
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผา่ นมา
3) รับรู ส้ ่วนแบ่งกาไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจี น จานวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลง 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็ นผลมาจากราคาขายที่ลดลงตามราคาตลาดของ
ถ่านหินเมื่อเทียบกับปี ก่อน

รายได้ อนื่ ๆ

รายได้อื่นๆ 78 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี ้
1) ขาดทุนสุทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 95 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผล
ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่าเงินกูย้ ืมที่เป็ นสกุลเงินบาทเป็ นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
เทียบกับปี ก่อน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562 : 30.15 บาท (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 32.45 บาท)
2) กาไรสุทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน จานวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
 กาไรสุทธิที่เกิดขึน้ จริง จานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากสัญญาซือ้
ขายถ่านหินและนา้ มันล่วงหน้า จานวน 26 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญา
สัญ ญา Cross Currency Swap จ านวน 5 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และ
สัญ ญาซื ้อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ ล่ ว งหน้า จ านวน 8 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ
ในขณะที่ร ับ รู ข้ าดทุน สุทธิ ที่เกิ ดขึน้ จริง จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี ้ย จ านวน 3 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และสัญ ญาซื ้อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ก าไรสุท ธิ ที่ ยังไม่เ กิ ดขึน้ จริง จากการปรับ มูลค่ายุติธ รรมของตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิด
จากสัญญาขายก๊าซธรรมชาติลว่ งหน้าเป็ นหลัก

3) รายได้คา่ บริหารจัดการและอื่นๆ จานวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายดังนี ้
 รายได้ดอกเบีย้ รับ จานวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศจีนสาหรับการผลิตไอร้อนให้แก่ชมุ ชน
จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
 รายได้จ ากการขายเถ้า ถ่านและวัสดุเหลือ ใช้ข องเหมื องและโรงไฟฟ้า
รวมถึงรายการอื่นๆ จานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ
 กาไรจากการขายเหมือง Mannering ในประเทศออสเตรเลีย จานวน 42
ล้านเหรียญสหรัฐ
 กาไรจากการซือ้ เหมือง Springvale เพิ่ม จานวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ
 การกลับรายจ่ายที่ สารองที่ตงั้ ไว้จากการลงทุนในแหล่งก๊ าซธรรมชาติ
(West Brom) จานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตาม
สัญญา ที่จะต้องจ่ายเงินสารองดังกล่าวให้กบั คูส่ ญ
ั ญา

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

ภาษี เงินได้นิติบคุ คลจานวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 113 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ
60 ส่วนใหญ่มาจาก
1) ภาษี เงินได้นิติบุคคลลดลง จานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็ นไปตามผลกาไร
จากการดาเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
2) การลดลงของภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการลดลง
ของภาษี หกั ณ ที่จ่าย จากเงินปั นผลรับในระหว่างปี
3) จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึน้ จานวน 71 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึง่ เป็ นผลแตกต่างด้านเวลาในการรับรู ้ ในทางบัญชีและทางภาษี
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4. งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

4.1 สินทรัพย์รวมจานวน 8,542 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 88 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ และลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้



เงินสดและเงินฝากธนาคารจานวน 433 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 174 ล้านเหรียญสหรัฐ (คาอธิบายในข้อ 5
เรือ่ งงบกระแสเงินสดรวม)



เงินปั นผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รบั ภายในหนึง่ ปี และส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ปี จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 21
ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ ลดลง 199 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นเงินปั นผลค้างรับจากการร่วมค้าซึ่งดาเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1) ลดลงจากการได้รบั เงินปั นผลจานวน 413 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างปี
2) เพิ่มขึน้ จากการประกาศจ่ายปั นผลของกิจการที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี จานวน 210 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
จานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
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เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจานวน 1,485 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 111 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็ นร้อยละ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจานวน 61 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็ นการลงทุนใน
1.1. ธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศญี่ปนจ
ุ่ านวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
1.2. บริษั ท ร่ว มทุน ที่ ป ระเทศสิง คโปร์จ านวน 6 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ เป็ น การเพิ่ ม ขึน้ จากการจัด
ประเภทของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปนเป็
ุ่ น
เงินลงทุนในการร่วมค้า
1.3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนจานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ
1.4. บริษัทร่วมทุนในโครงการรถตุ๊ก ตุ๊กไฟฟ้า ในประเทศไทยจานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
1.5. บริษัทร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเสมือนและ Energy Trading จานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากการรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรจากการร่วมค้าจานวน 190 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากการรับรูเ้ งินปั นผลในระหว่างปี จานวน 210 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี
จานวน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากรายการปรับปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานใหม่ ฉบับที่ 15 เรือ่ งรายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า ที่เริม่ มีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี นี ้ จานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงิ นลงทุนอื่นสุทธิ จานวน 144 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการรับคืนเงิ น ลงทุน
ส่วนเกินหลังการปรับสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูโ้ ครงการ (Project Financing) ของ
โครงการ Goudou Kaisha Woodlake (Kurokawa) จานวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากการขายเงิ น
ลงทุนในพันธบัตรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการขายคืน
โครงการ Goudou Kaisha Univergy (Hiroshima) เนื่ อ งจากคู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิ บัติตามสัญญาได้
จานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปนในรู
ุ่
ปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นราคายุตธิ รรม ณ วันสิน้ ปี จานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ



ที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์ – สุท ธิ จ านวน 1,950 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ เพิ่ ม ขึ น้ 91 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ มี
รายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิ จก๊ าซและธุรกิ จไฟฟ้า รวม
จานวน 279 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากการซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างปี จานวน
19 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) เพิ่มขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้ จานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากค่าเสือ่ มราคาในระหว่างปี จานวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน จานวน 11
ล้านเหรียญสหรัฐ
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 471 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 107 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิ ดจากการ
เพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีจานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึน้ ของภาษี เงินได้จ่าย
ล่ว งหน้า จ านวน 33 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ข ้อ จ ากัด ในการใช้ข องกลุ่ม บริษั ท ย่อ ยใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียจานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึน้ ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับสาหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจี น จานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการเพิ่มขึน้
ของลูกหนีจ้ ากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ลดลง
จากการจัดประเภทของเงิ นจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒ นาโครงการในญี่ ปุ่ นเป็ นเงิ น ลงทุนในการร่ว มค้า
จานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการลดลงของส่วนอื่นๆรวมจานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนมาก
เป็ นรายการที่ลดลงของภาษี ซือ้ ของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากการนาไปใช้เครดิตภาษี ขายใน
ระหว่างปี เงินมัดจาและสิทธิในการใช้ที่ดิน เป็ นต้น

4.2 หนีส้ ินรวมจานวน 5,542 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 263 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ และลดลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้

 เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 455 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 57 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการชาระ
คืนเงินกูจ้ านวน 1,131 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มีการกูเ้ งินเพิ่มจานวน 1,058 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึน้ จริง จานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึง่ ปี จานวน 363 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ รีไฟแนนซ์สญ
ั ญาจากเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เป็ นเงินกูร้ ะยะยาวจานวน 225
ล้านเหรียญสหรัฐ และจากการจ่ายคืนเงินกูท้ ี่ถึงกาหนดจานวน 112 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เพิ่มขึน้
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จากการจัดประเภทเงินกูร้ ะยะยาวเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 284 ล้าน
เหรียญสหรัฐ มีการกูเ้ งินเพิ่มจานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐและเพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จานวน 176 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 88 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการจัดประเภทหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 173 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 4
ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ลดลงจากการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดจานวน 89 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ค่าเปิ ดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจานวน 74 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 69 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 48 ส่วนใหญ่ มาจากค่ าเปิ ดหน้าดิ น ค่ าขุดขน และค่ าขนส่งถ่ านหิ นของบริ ษั ทย่ อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ที่ลดลงปริมาณการเปิ ดหน้าดินและตราค่าเปิ ดหน้าดินเป็ นหลัก
 เงินกูย้ ืมระยะยาวสุทธิจานวน 1,796 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 141 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 9
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เพิ่มขึน้ จากการกูเ้ พิ่มในระหว่างปี จานวน 297 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่มขึน้ จากการรีไฟแนนซ์สญ
ั ญาจากเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เป็ นเงินกูร้ ะยะ
ยาวจานวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ ะยะยาวไปเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึง่ ปี
จานวน 283 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากการชาระคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดชาระจานวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) เพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วัน
สิน้ ปี จานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ ืมสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่เกิดจาก
การอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่
ของเงิ นสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงิ นสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
0.6981 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 0.7039)


หุน้ กูส้ ทุ ธิ จานวน 1,644 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 247 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 18 เป็ นการ
ออกหุน้ กูใ้ หม่จานวน 314 ล้านเหรียญสหรัฐ การจัดประเภทรายการหุน้ กูไ้ ปเป็ นหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระใน
หนึ่งปี จานวน 173 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
จากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 106 ล้านเหรียญสหรัฐ



หนีส้ ินอนุพนั ธ์การเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี และหนีส้ ินอนุพนั ธ์การเงินสุทธิ จานวน 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ 21 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ รวมจานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นผลจากการปรับมูลค่า
ยุติ ธ รรมของตราสารอนุพัน ธ์ท างการเงิ น ณ วัน สิน้ ปี ประกอบด้ว ยสัญ ญา Cross Currency Swap
จานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ จานวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ
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4.3 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 175 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก









ลดลงจากขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2562 จานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึน้ จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ
จานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารอนุพนั ธ์ที่เป็ นการป้องกัน
ความเสีย่ งทางการเงิน จานวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากรายการปรับปรุงที่เกิดจากของผลกระทบของมาตรฐานใหม่ ฉบับที่ 15 เรือ่ งรายได้จากสัญญาที่ทา
กับลูกค้า ที่เริม่ มีผลบังคับใช้ทางบัญชีในปี นี ้ จานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากเงินปั นผลจ่ายจานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการหุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ

4.4 อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1.24 เท่า (ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 1.02 เท่า)
5. งบกระแสเงินสดรวม
งบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงรวม 174 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (รวมผลกาไรของอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี จานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ)
โดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดงั นี ้
5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 124 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้


รับเงินจากการขายถ่านหิน จานวน 2,033 ล้านเหรียญสหรัฐ



จ่ายชาระเจ้าหนี ้ จานวน 1,416 ล้านเหรียญสหรัฐ



จ่ายดอกเบีย้ จานวน 186 ล้านเหรียญสหรัฐ



จ่ายภาษี เงินได้นิติบคุ คลจานวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ



จ่ายค่าภาคหลวงจานวน 204 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินรับอื่นๆจานวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ
หน้า 338

5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 348 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระสาคัญดังนี ้


ลงทุนในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดาเนินการ จานวน 297 ล้านเหรียญ
สหรัฐ



ลงทุนในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ จานวน
75 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนารอตัดบัญชี จานวน 239 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 155 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินปั นผลรับจากบริษัทร่วมค้า จานวน 414 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินสดจ่ายสาหรับเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ จานวน 79 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินสดรับอื่นๆ จานวน 106 ล้านเหรียญสหรัฐ

5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย


เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน้ กู้ จานวน 1,707 ล้านเหรียญ
สหรัฐ



จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุน้ กู้ จานวน 1,436 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ จานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ



เงินสดจ่ายสาหรับหุน้ ทุนซือ้ คืน จานวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
8,223

8,454

8,542

2560

2561

2562

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 8,542 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 88 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการลงทุนในบริษัท
ร่ว มทุม เพิ่ ม ขึน้ จ านวน 111 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ เช่ น ในธุ ร กิ จ
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศญี่ปนุ่ โครงการโรงไฟฟ้ า
พลัง งานถ่ านหิ นในจี น ร่ว มทุน ในโครงการรถตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า ใน
ประเทศไทย และร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเสมือนและ Energy
Trading
ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ สุทธิ 91 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่าน
หิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า รวมจานวน 279 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการซือ้ เงินลงทุนการร่วมค้าในประเทศออสเตรเลีย และ
ธุ ร กิ จ พลัง งานแสงอาทิ ตย์ในจี น จานวน 43 ล้า นเหรียญสหรัฐ
รวมถึงลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ
แปลงค่างบการเงินจานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มีการ
บันทึกค่าเสื่อมราคาจานวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินสด
ลดลงจานวน 174 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
3,211

3,175

2560

2561

3,001

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมจานวน 3,001 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 174
ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็ นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ลดลงจากขาดทุนสุทธิ สาหรับปี 2562 จานวน
20 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ จากส่ว นได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม
จานวน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เพิ่มขึน้ จากส่วนต่างจาก
การแปลงค่ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ แ สดงเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศจานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเงินปั นผล
จ่ายจานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซือ้ หุน้ คืนจานวน 38 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

2562
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รายได้จากการขายรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
3,481
2,877

2560

2,759

2561

2562

รายได้จ ากการขายรวม 2,759 ล้า นเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี
2561 จ านวน 722 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21 จาก
ราคาถ่านหิน และราคาก๊าซธรรมชาติ ได้ปรับตัวลดลงจากต้นปี
2562 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยที่ปริมาณขายถ่านหินสาหรับปี 2562 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 25.41 ล้านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลีย
10.5 ล้านตัน
ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ สาหรับปี 2562 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซียเท่ากับ 65.86 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 93.81 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

กาไรขั้นต้นรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ

1,110

1,228

708

2560

2561

กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2562 จานวน 708 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
520 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราส่วนการทากาไรขัน้ ต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit
Margin) สาหรับปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 26 โดยธุรกิจถ่านหินมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 26 ธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
19 และธุรกิจก๊าซมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 31

2562
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กาไร(ขาดทุน)สุทธิรวม
ล้านเหรียญสหรัฐ
234

205

-20
2560

2561

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน
20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็ นผลจากราคาถ่านหินและราคาก๊าซ
ธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงจากต้นปี 2562 อีกทัง้ ภาวะค่าเงินบาทที่
แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ทาให้เกิดผลขาดทุนจาก
การแปลงค่างบการเงิ นจานวน 95 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
บริ ษั ท ได้บัน ทึ ก ก าไรจากอนุพัน ธ์ท างการเงิ น จ านวน 17 ล้า น
เหรียญสหรัฐ

2562

กาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
ล้านเหรียญสหรัฐ
1,178
968
695

2560

2561

2562

กาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและ
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย (EBITDA) จานวน 695 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
483 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี
2561
โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 482 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจานวน 68 ล้านเหรียญสหรัฐ
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจานวน 145 ล้านเหรียญสหรัฐ
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิตอ่ หุน้
0.004 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ ลดลงจากปี 2561 ทีม่ ีผลกาไรสุทธิตอ่
หุน้ 0.040 เหรียญสหรัฐต่อหุน้

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
0.046

0.040

-0.004
2560

2561

2562

อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อทุน
เท่า

1.24
0.98

1.02

2560

2561

2562

ณ สิน้ ปี 2562 มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี่ 1.24 เท่า
โดยมีหนีส้ ินที่มีภาระผูกพันดอกเบีย้ จานวน 4,434 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 412 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงิน
กูย้ ืมเพิ่มขึน้ จานวน 55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ จากการชาระ
หุน้ กู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนในระหว่างปี และมี การออกหุน้ กูใ้ หม่
ระหว่างปี สุทธิ จานวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้ จาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า
งบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จานวน 122 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ จริง จานวน 9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
ขณะที่เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงจานวน 72 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
กระทาที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสมฤดี

ชัยมงคล

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

……..…...........................................

2. นายชนินท์

ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

……..…...........................................

3. นายเมธี

เอือ้ อภิญญกุล

กรรมการ

..…...…............................................

4. นายองอาจ

เอือ้ อภิญญกุล

กรรมการ

..…...…............................................

5. นายระวิ

คอศิริ

กรรมการ

..…...…............................................

วุฒิธนาเศรษฐ์

เลขานุการบริษัท

….....…............................................

ผูร้ บั มอบอานาจ
นายวิรชั
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

1) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 28 เมษายน 2559

67

- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
- เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
วันที่ 10 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุน่ ที่ 3/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 20/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) - Enhancing Competitiveness
รุน่ ที่ 0/2555 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
เป็
น
อาของบุ
คคล
ตนเอง :
0.35% ในลาดับที่ 6
และลาดับที่ 9
คูส่ มรส :
0.13%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2559 - ปั จจุบนั
2526 - ปั จจุบนั
2558 - 2559
2526 - เม.ย.2558
2539 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

2559 - 2561

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2558 - 2561

ประธานคณะทางาน

2526 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

นายกสมาคม
กรรมการประจา
ประธาน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
คณะทางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

หน้า 345

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

2) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 5 เมษายน 2555

63

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin
at Madison, U.S.A.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 14/2555
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุน่ ที่ 7/2556 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU) รุน่ ที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 2/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จาก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รว่ มกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
2555 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

2556 - ปั จจุบนั

2561 - ปั จจุบนั

2559 - 2562
2554 - 2559
2553 - 2558

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
ศาสตราจารย์ (ระดับ11)
สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุป๊ จากัด (มหาชน)

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (ส.ส.ส.)

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
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อายุ
(ปี )

2) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 5 เมษายน 2555
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- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบตั ิสาหรับบอร์ด ในการกากับ
ดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference
(BMD) 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate
Leaders (RCL) รุน่ ที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
3) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
วันที่ 5 เมษายน 2555
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา
วันที่ 28 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 2/2549 จากสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) กับ The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงานรุน่ ที่3 (วพน.3)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง :
2555 - ปั จจุบนั
ไม่มี
2559 - ปั จจุบนั
คูส่ มรส :
0.02%
2555 - 2559
2544 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2555 - 2559
2553 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ

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

หน้า 348

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
4) นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2557
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 25 เมษายน 2562

อายุ
(ปี )
68

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A.
- M.A. in Agricultural Economics, University of
Hawaii, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 194/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Boards that Make a
Difference (BMD) รุน่ ที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง
2557 - ปั จจุบนั
0.001%
คูส่ มรส
2562 - ปั จจุบนั
0.0001%
2558 - ปั จจุบนั

2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการความเสี่ยง
ประธานมูลนิธินวชีวนั
กรรมการ/ประธานกรรมการ
ด้านการเงิน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลนิธินวชีวนั
Board of Trustee International Rice
Research Institute (IRRI) Los Banos
Philippine
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อายุ
(ปี )

5) Mr. Sudiarso Prasetio
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2557

72

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 30 เมษายน 2557

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

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
2557 - ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
Chairman/
Member of Advisory Board
President Director

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

Indonesian Mining Services Association
PT. Unitras Energy
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อายุ
(ปี )

6) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 3 เมษายน 2557
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- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like
a Master รุน่ ที่ 2
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุน่ ที่ 5 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 1 จากสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in
Commerce and Trade (TEPCOT) รุน่ ที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program
รุน่ ที่ 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and
Decision Making Program, Kepner – Tregoe,
International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
0.05% เป็ นหลานชาย 2557 - ปั จจุบนั
ของบุคคลใน
ลาดับที่ 1
ปั จจุบนั
และเป็ นลูกพี่
ลูกน้องของบุคคล 2558 - ปั จจุบนั
ในลาดับที่ 9
2525 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่ ธุรกิจ
กลุม่ งานอ้อย
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและจัดการ
ด้านอ้อย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล
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อายุ
(ปี )

7) นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526

67

- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Doctor of Business, Engineering and Technology,
(Honoris Cousa) St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
- B.Sc. (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.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 377)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุน่ ที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 61/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นพี่ชายของ
ตนเอง :
0.08%
บุคคลในลาดับ
คูส่ มรส :
ที่ 8
0.01%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2526 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
8) นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2560
- เจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program
รุน่ ที่ 3 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 23/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 8 จาก
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุน่ ที่ 1) จากสถาบันพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุน่ ที่ 1 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- อบรมหลักสูตร ผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.) รุน่ ที่ 17 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลา
การศาลยุติธรรม
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 1 จากสถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นน้องชาย 2526 - ปั จจุบนั
ตนเอง :
0.14%
ของบุคคลใน 2560 - ปั จจุบนั
คูส่ มรส :
ลาดับที่ 7
2526 - 2559
0.07%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
8) นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2560
- เจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in
Commerce and Trade รุน่ ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม (BRAIN) รุน่ ที่ 1 จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- อบรมหลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสาหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง (กสท.) รุน่ ที่ 1 จากศูนย์พฒ
ั นาวิชาการ
ด้านตลาดการท่องเที่ยว
- อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุน่ ที่ 8/2018 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
9) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- Bachelor of Science (Finance), Babson College,
Massachusetts, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 24/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน่ ที่ 13 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 2 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย และ International Institute for Management
Development (IMD)
- อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019
(SEP) รุน่ ที่ 33 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ the Kellogg
School of Management and the Wharton School
- อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for
Business in Asia (SIBA) ปี 2559 จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ MIT Sloan School of
Management

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
ตนเอง : เป็ นหลานชายของ 2553 -ปั จจุบนั
0.12% บุคคลในลาดับที่ 1
คูส่ มรส :
และเป็ น
ปั จจุบนั
0.005% ลูกพี่ลกู น้องของ
บุคคลในลาดับที่ 6
2551 -ปั จจุบนั
2551 -ปั จจุบนั
2551 -ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ ธุรกิจนา้ ตาลประเทศไทย
พลังงานและธุรกิจใหม่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด

บริษัท นา้ ตาลมิตรสยาม จากัด
บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

10) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2558

58

- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

%
ความสัมพันธ์ทาง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตนเอง :
2558 - ปั จจุบนั
0.10%
- Program for Global Leadership, Harvard University
Graduate School of Business Administration,
2552 - ปั จจุบนั
คูส่ มรส :
Boston, U.S.A.
2549 - 2558
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ปั จจุบนั
รุน่ ที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 18
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน่ ที่ 2 จากสถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
AFE Investments Pty. Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Company Limited
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ ส์ จากัด
Hunnu Coal Pty Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
Banpu Australia Resources Pty Ltd.
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
BPIN Investment Company Limited
Sunseap Group Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
10) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วันที่ 10 เมษายน 2558
- กรรมการ
วันที่ 4 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Banpu North America Corporation
บริษัท บีโอจี จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จากัด
Durapower Holdings Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
FOMM Corporation
Banpu Japan K.K.
Centennial Energy Pty. Limited
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
11) นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
- กรรมการ
วันที่ 19 เมษายน 2559
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 28 เมษายน 2559
- ที่ปรึกษา
วันที่ 1 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Certificates in Project Investment Appraisal and
Management and Global Leadership, Harvard
University, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2559 - ปั จจุบนั
ตนเอง :
0.0004
%
2557 - ปั จจุบนั
คูส่ มรส :
0.0003
ปั จจุบนั
%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ / กรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
ที่ปรึกษา

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

Emery Oleochemical (M) Sdn.Bhd.
Emery Specialty Chemical Sdn.Bhd.
Natureworks LLC
Venecorex Holding
PTTGC International Private Limited
PTTGC Innovation America Corp.
PTTGC International (USA) Inc.
PTTGC International (Netherlands) B.V.
บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
12) นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2562
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 เมษายน 2562

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland
University, Ohio, U.S.A
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 - ปั จจุบนั
ก.ค. 2561 มี.ค. 2562
เม.ย. 2557 มิ.ย 2561

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
General Manager &
Deputy to Country Head

บริษัท บ้านปู จากัด มหาชน

General Manager, Head of
Business Promotion, NonJapanese Corporate

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

13) นายธีรภัทร สงวนกชกร
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2562

54

- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- วิศวกรรมศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขา Information
Processing, Tokyo Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Information
Processing, Tokyo Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 148/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุน่ ที่ 14/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
รุน่ ที่ 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สานักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2557 - 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการนโยบาย
รองศาสตราจารย์ ภาควิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม
กรรมการจัดทาแผนการ
บูรณาการและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
กรรมการตรวจสอบ

2555 - 2559

กรรมการนโยบาย

2561 - ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2561 - 2561

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

หน้า 360

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

14) นายสมศักดิ์ สิทธินาม
สุวรรณ*
- ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร- ธุรกิจถ่านหิน
วันที่ 1 มกราคม 2563

59

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหาร
โครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่และโลหะ
วิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program 2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for
Strategic Leader 2017, IMD Business School

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
0.0013%
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

2554 - 2558

ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - ธุรกิจถ่านหิน
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส ธุรกิจถ่านหิน
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการ สายธุรกิจถ่านหิน
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ - สายธุรกิจถ่านหิน
ผูอ้ านวยการสายธุรกิจไฟฟ้า

2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2561- ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (Commissioner)
กรรมการ

Hunnu Coal Pty Ltd.
BP Overseas Development Co., Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Singapore Pte. Ltd.
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Hunnu Investments Pte. Ltd.
Aura Land Development Pte. Ltd.
Banpu Energy Services (Thailand) Co., Ltd.
Banpu Engineering Services Co., Ltd.
Banpu International Limited
Banpu Mineral Co., Ltd.
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
PT. Indo Tambabgraya Megah Tbk
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

ส.ค.-ธ.ค. 2562
ม.ค.-ก.ค. 2562
2561 - 2561

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

หน้า 361

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
14) นายสมศักดิ์ สิทธินาม
สุวรรณ*
- ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร- ธุรกิจถ่านหิน
วันที่ 1 มกราคม 2563

อายุ
(ปี )

59

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
2558 - 2560
2558 - 2560
2554 - 2558

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ านวยการสายอาวุโส สานัก บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
Hongsa Power Co., Ltd.
กรรมการผูจ้ ดั การ
Phu Fai Mining Co., Ltd.

หมายเหตุ : นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร - ธุรกิจถ่านหิน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป

หน้า 362

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

15) นายสุธี สุขเรือน
- ผูอ้ านวยการสายอาวุโส ธุรกิจไฟฟ้า
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

56

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
วันที่ 1 มกราคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน่ ที่ 11 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรม Economic Leader Forum จากสมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 254/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for
Strategic Leader 2019, IMD Business School
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุน่ ที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และ International Institute for Management
Development (IMD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ านวยการสายอาวุโส ธุรกิจไฟฟ้า
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการ
- สายธุรกิจไฟฟ้า
ผูอ้ านวยการอาวุโส
- ฝ่ ายการเงิน

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

2561 - ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จากัด
Banpu Japan K.K.

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Pan Western Energy Corporation LLC
Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
PT. ITM Banpu Power
Banpu Power International Limited
Zouping Peak Pte. Ltd.
BRE Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จากัด
BPP Vinh Chau Wind Power LLC

2561 - 2562
2552 - 2560

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

60
16) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- M.B.A., Bowling Green State University, Ohio,
U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Program in Strategy and Organization,
Stanford University, California, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 91/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบตั ร Director Diploma Examination รุน่ ที่
22/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ตนเอง
2554 - ปั จจุบนั
0.002%
2552 - 2560
2558 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2554 - ปั จจุบนั

2554 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
Banpu North America Corporation
Hunnu Gobi Altai LLC
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
Banpu Australia Co. Pty. Ltd.
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จากัด
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
Hunnu Coal Pty Limited
Hunnu Investment Pte Limited
AFE Investments Pty Limited
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
บริษัท บีโอจี จากัด

หมายเหตุ นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน้า 364

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
17) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผูอ้ านวยการสายอาวุโส –
สื่อสารองค์กร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้ ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ตนเอง
2552 - ปั จจุบนั
0.003%

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

หน้า 365

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อายุ
(ปี )

18) นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
- ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร -ทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 1 มกราคม 2561

59

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2561 - ปั จจุบนั
2552 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส -ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

หน้า 366

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
19) นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- การเงิน
วันที่ 1 มกราคม 2562

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Orchestrating Winning Performance 2016,
IMD Business School
- Global Leadership Program for Strategic
Leader 2017, IMD Business School
- Certification from School of Tax
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
(Certified Public Accountant: CPA)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership
Development Program (LDP) – Crafting
agile strategies to enhance
competitiveness of your organization จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Refreshment of the Role and
Expectation of a CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตร Beyond Treasury
Management จากสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
2562 – ปั จจุบนั
2561 - 2561
2559 - 2560
2552 – 2558
2562 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร - การเงิน
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส – การเงิน
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส - Controller
ผูอ้ านวยการสาย – ฝ่ ายบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
Aizu Land Solar G.K.
Banpu Innovation & Ventures Co.,
Ltd.
Banpu Innovation & Ventures
(Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Innovation & Ventures LLC
Banpu Singapore Pte. Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd.
BP Overseas Development
Company Limited
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Aura Land Development Pte. Ltd.
Hunnu Investments Pte. Ltd.
บจก. บ้านปู เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วิสเซส
บริษัท บ้านปู รีนิเอเบิล เอนเนอร์จี
จากัด
บริษัท บ้านปู เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท บีโอจี จากัด
Hokkaido Solar Estate G.K.
Banpu North America Corporation
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
20) นายจิรเมธ อัชชะ
- ผูอ้ านวยการสายอาวุโส บริหารและพัฒนาองค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2561

อายุ
(ปี )
50

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ตนเอง :
2561 - ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0.00%
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การ คูส่ มรส :
2559 - 2560
คลัง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
0.005%
2558 – 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

2557 – 2558

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส -บริหารและ
พัฒนาองค์กร
ผูอ้ านวยการสาย - งานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผูอ้ านวยการสาย - Business Process
Management
ผูอ้ านวยการสาย – ทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์
- เลขานุการบริษัท
วันที่ 1 มกราคม 2561

อายุ
(ปี )
45

%
ความสัมพันธ์ทาง
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
การถือหุน้
ครอบครัวระหว่าง
ในบริษัทฯ กรรมการและผูบ้ ริหาร
- Master of Arts in Economics, State University ตนเอง
of New York, Albany, U.S.A.
0.004%
- Master of Science in Finance, Bentley
College, U.S.A.
- Master in Business Administration, Clark
University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program 2018 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย
- อบรมหลักสูตร Company Secretary Program
รุน่ ที่ 96 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร CG Code Workshop จากบริษัท
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จากัด
(Deliotte)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั

2561 - 2562

2558 - 2560
2547 - 2558

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เลขานุการบริษัท
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
เลขานุการองค์กรและนักลงทุน
สัมพันธ์
ผูอ้ านวยการ - เลขานุการ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
องค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการ – ฝ่ ายนักลงทุน บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
สัมพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายวิรชั วุฒิธนาเศรษฐ์ ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอานาจหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงช่วยดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษัท หนังสือนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และดาเนินการอืน่ ๆ ตามที่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง /
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
นางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิรชิ ยั
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 16 มกราคม 2561

อายุ
(ปี )
50

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุน้
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร
- ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตนเอง
2561 - ปั จจุบนั
- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน
0.0007%
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified
2561 - ปั จจุบนั
Public Accountant: CPA)
- ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต
2557 – 2560
สากล (Certified Internal Auditor: CIA) สมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Certified Control Self-Assessment: CCSA)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในสากล
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน่ ที่ 13 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ านวยการสายอาวุโส บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบภายใน และกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการสายอาวุโส บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้แต่งตัง้ นางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิรชิ ยั ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายใน และกากับการ
ปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย และเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2561 โดยมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทัง้ เป็ นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย

BPOD
BPA
BPCI
BMSCS
BPP
BPPI

BPCP
BPIN
PWE
ZPP
AACI
BIVTH

CenNEXT

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
X
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
//
3. นายระวิ คอศิริ
/
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
//
5. Mr.Sudiarso Prasetio
///
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
///
7. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
/
8. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
/
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/
10. นางสมฤดี ชัยมงคล
/, M
11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
/
12. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
///
13. นายธีรภัทร สงวนกชกร
///
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ O
15. นายสุธี สุขเรือน
O
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
O
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
O
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
O
19. นส.อริศรา สกุลการะเวก
O
20. นายจิรเมธ อัชชะ
O

BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC

รายชื่อ

Banpu

บริษัทย่อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
X
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
//
3. นายระวิ คอศิริ
/
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
//
5. Mr.Sudiarso Prasetio
///
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
///
7. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
/
8. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
/
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
/
10. นางสมฤดี ชัยมงคล
/, M
11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
/
12. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
//
13. นายธีรภัทร สงวนกชกร
///
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ O
15. นายสุธี สุขเรือน
O
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
O
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
O
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
O
19. นส.อริศรา สกุลการะเวก
O
20. นายจิรเมธ อัชชะ
O

/

/

/

/

/

/

BPJP

HUNI
HGA
BES
BDC
PV

HUNNU

KTD
JBG
BEK
BPAR
AFEI
CEY

ALD
ITMG
IMM
TCM

AACI-Saadec

รายชื่อ

Banpu

บริษัทย่อย

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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BPVT
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BPINI

BCS

BRES

BPPRJ

BPPR

BNAC

HSEGK

AZE

AES
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BPPJP

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
3. นายระวิ คอศิริ
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
5. Mr.Sudiarso Prasetio
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
7. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
8. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. นางสมฤดี ชัยมงคล
11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
12. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
13. นายธีรภัทร สงวนกชกร
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
15. นายสุธี สุขเรือน
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
19. นส.อริศรา สกุลการะเวก
20. นายจิรเมธ อัชชะ

BRE

รายชื่อ

Banpu

บริษัทย่อย

/
/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทร่วม
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Durapower
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Sunseap
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Phu Fai

SLG
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BRES

IBP
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Hongsa
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O
O
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บริษัทการร่วมค้า
BLCP

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
3. นายระวิ คอศิริ
4. นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง
5. Mr.Sudiarso Prasetio
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
7. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
8. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. นางสมฤดี ชัยมงคล
11. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
12. นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย
13. นายธีรภัทร สงวนกชกร
14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
15. นายสุธี สุขเรือน
16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
18. นายเวโรจน์ ลิม้ จรูญ
19. นส.อริศรา สกุลการะเวก
20. นายจิรเมธ อัชชะ

BOG

รายชื่อ

Banpu

บริษัทย่อย
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/

/

/

/

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ตาแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
V
/
//

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหาร
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Banpu
BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BPIN
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec
ALD
ALSGK
ITMG
IMM
TCM
KTD
JBG
BEK
BPAR
AFEI
CEY
HUNNU
HUNI
HGA
BES
BDC
BRE

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จากัด
Banpu Singapore Pte., Ltd.
Banpu International Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Banpu Australia Co., Pty. Ltd.
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
BMS Coal Sales Pte., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (Banpu Power Plc.)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บ้านปู อินฟิ เนอร์จี จากัด
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Zouping Peak Pte., Ltd.
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
Aura Land Development Pte. Ltd.
Aizu Land Solar G.K.
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
PT. Indominco Mandiri
PT. Trubaindo Coal Mining
PT. Kitadin
PT. Jorong Barutama Greston
PT. Bharinto Ekatama
Banpu Australia Resources Pty Ltd
AFE Investments Pty Limited
Centennial Coal Company Limited
Hunnu Coal Pty Limited
Hunnu Investment Pte Ltd.
Hunnu Gobi Altai LLC
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ เซส จากัด
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จากัด
บริษัท บ้านปู รีนิเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด
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BEST
BOG
AE
AZE
AES
HSEGK
BNAC
BPPR
BPPRJ
BCS
BPPJP
BPIC
BRS
BRES
BPPVN
IBP
SLG
HZTM
SGEC
BLCP
Hongsa
Phu Fai
Sunseap
Durapower
BIVTH
BIVSG
BIVUS
CenNEXT
PV
BPJP
BPVT

บริษัท บ้านปู เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท บีโอจี จากัด
Akira Energy Limited
Aizu Energy Pte. Ltd.
Akira Energy (South) Limited
Hokkaido Solar Estate G.K.
Banpu North America Corporation
บริษัท บีพีพีอาร์ จากัด
BPPR Japan Co., Ltd.
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
Banpu Power (Japan) Co., Ltd.
Banpu Power Investment Co., Ltd.
Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
BRE Singapore Pte. Ltd.
BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company
PT. ITM Banpu Power
Shanxi Luguang Power Company Limited
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
Sunseap Group Pte. Ltd.
Durapower Holdings Pte. Ltd.
Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd
Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Innovation & Ventures LLC
Centennial Energy Pty Limited
Power Vietnam Co., Ltd.
Banpu Japan K.K.
Banpu Vietnam Limited Liability Company
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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