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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2526 บรษัิท เหมืองบา้นป ูจ ากดั ไดร้บัการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิท ดว้ยทนุจดทะเบยีน 

25 ลา้นบาท  โดยบคุคลในตระกลูวอ่งกศุลกิจและเอือ้อภิญญกลุ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเขา้ท าสญัญาเช่าชว่งการท าเหมือง
ถ่านหินท่ีเหมืองบา้นป ู(BP-1) อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน  

เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2532 บรษัิทฯ ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2536 ไดเ้ปลีย่นสถานะภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นช่ือเป็น  “บริษัท บ้านป ู
จ ากัด (มหาชน)” 

ตอ่มาบรษัิทฯ ไดข้ยายการท าเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนเีซีย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลยี เพื่อท าการผลติและจ าหนา่ยถา่นหินทัง้ในประเทศไทยและตลาดตา่งประเทศ นอกจาก
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน และการลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้และไอน า้ พลงังานหมนุเวียนทดแทน 
บรษัิทฯ ไดข้ยายธุรกิจไปยงัธรุกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจรและการบรหิารจดัการพลงังานแบบ
ครบวงจร  

ตลอดระยะเวลาเกือบสีท่ศวรรษของการเติบโตและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง บรษัิท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) ได้
พิสจูนถ์ึงความเป็นหนึง่ในผูน้  าดา้นพลงังานของภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคที่สั่งสมประสบการณท์างดา้นอตุสาหกรรมถา่นหิน
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึธุรกิจโรงไฟฟา้ถา่นหิน ดว้ยความมุง่มั่นเสรมิสรา้งศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่องของบา้นปฯู 
ที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมั่นคงทัง้ในดา้นการผลติและการบรหิารจดัการ โดยใชค้วามเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ และคณุคา่
แบบเอเชีย (Asian Value) เป็นพลงัขบัเคลือ่นไปสูอ่ตุสาหกรรมพลงังานโลกในฐานะ  “โฉมหน้าพลังงานแห่งเอเชีย” 

บา้นปฯู ด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter โดยครอบคลมุ 3 กลุม่ธรุกิจหลกั ดว้ย
ความมุง่มั่นท่ีจะกา้วสูค่วามเป็นผูน้  าดา้นพลงังานแหง่เอเชีย โดยมีฐานธุรกิจใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลยี 
สงิคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 

ปัจจบุนัธุรกิจของกลุม่บา้นปฯู ไดข้ยายหว่งโซ่ธุรกิจจากผูผ้ลติเชือ้เพลงิพลงังานเป็นผูจ้ดัหาพลงังานครบวงจร 
ครอบคลมุ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหลง่พลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาท ิ
การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์ และการจดัหาเชือ้เพลงิ และสายสง่) กลุ่มธุรกิจผลติพลังงาน (โรงไฟฟา้จากพลงังาน
เชือ้เพลงิทั่วไป และจากพลงังานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์
แบบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน)  

 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES) 

 ธุรกิจถา่นหิน (Coal Mining) เป็นธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ ที่ด  าเนนิการมากวา่ 30 ปี โดยเหมืองถา่นหินทัง้แบบ
เปิดและใตด้ิน  ซึง่มฐีานการผลติอยูท่ี่อินโดนีเซยี ออสเตรเลยี จีน และมองโกเลยี ถ่านหินท่ีผลติไดจ้ะถกู
จ าหนา่ยไปยงัลกูคา้ภาคอตุสาหกรรมและโรงไฟฟา้ที่ใชถ้่านหินเป็นเชือ้เพลงิในภมูิภาคเอเชียและยโุรป 

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน ปัจจุบนัมีฐาน
การผลิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตไดจ้ะถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline)  เพื่อจ าหนา่ยใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่และรายยอ่ยตอ่ไป 
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 ธุรกิจอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงในหว่งโซธ่รุกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์
ตามความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากการธุรกิจถา่นหินและก๊าซธรรมชาติ บรษัิทฯ ยงัด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัหาพลงังาน อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์การจดัหาเชือ้เพลงิและสายสง่ 
 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION) 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานเชือ้เพลิงทั่วไป (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เนน้การน านวตักรรมทาง
เทคโนโลยีมาใชเ้พื่อสง่เสรมิการผลติไฟฟา้ใหม้ีคณุภาพและมั่นคง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal 
Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพสงูและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม (High Efficiency Low Emission: 
HELE) ปัจจบุนับรษัิทฯ ลงทนุในโรงไฟฟา้ที่ใชถ้า่นหินเป็นเชือ้เพลงิในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้นีโ้รงไฟฟา้
พลงังานความรอ้นรว่มในจีนยงัเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ ดว้ยการจ าหนา่ยไอน า้และน า้เย็นให้
ลกูคา้บรเิวณรอบโรงไฟฟา้อีกดว้ย 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลงังานที่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้มและช่วยตอบสนองสงัคมคารบ์อนต ่า ปัจจบุนับรษัิทฯ ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ปัจจบุนัมีฐานการผลติอยูท่ี่จีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม  ซึง่สว่นหนึง่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ และอีกสว่นหนึง่อยูร่ะหวา่งการศกึษาและด าเนนิการก่อสรา้ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
พลงังานสะอาดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน  (ENERGY TECHNOLOGY) 

 ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลังคา 
ธุรกิจใหบ้รกิารวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารในไทยและ
สงิคโปร ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รายยอ่ยและภาคธุรกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ตอ้งการ
พลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  

 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 
ธุรกิจระบบจดัเก็บพลงังานและระบบไฟฟา้ส ารอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธิภาพ
สงูสดุ ของภาคอตุสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรีส่  าหรบัยานยนตไ์ฟฟา้ ปัจจบุนัมฐีานการผลติแบตเตอรีอ่ยูใ่นจีน 

 ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ 
ธุรกิจใหบ้รกิารในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีการจดัการดา้นพลงังานที่สะอาดและยั่งยืนกบัเครอืขา่ยดา้นการ
บรหิารจดัการเมอืงและผงัเมือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพของภาคเอกชน
และชมุชนเมือง  

 ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า 
ธุรกิจออกแบบและผลติยานยนตไ์ฟฟา้ ซึง่เป็นธุรกิจที่ตอ่ยอดจากการลงทนุในธุรกิจผลติแบตเตอรีเ่พื่อรองรบั
รูปแบบการใชพ้ลงังานสะอาดที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

 ธุรกิจซือ้ขายพลังงาน 
ธุรกิจซือ้ขายไฟฟา้ผา่นโครงขา่ยระบบดิจิทลั เพื่อรองรบัรูปแบบการใชไ้ฟฟา้ในอนาคตอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ปัจจบุนัมีการลงทนุในญ่ีปุ่ น 
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Environmental, Social, and Governance (ESG)  
 

บ้านปฯู ด าเนินธุรกิจตามหลกัการพัฒนาที่ยั่งยนื โดยใหค้วามส าคญัทัง้เรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 
หรอื ESG มาตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ตามปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่วา่ “อุตสาหกรรมทีด่จีะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม” เพื่อสง่เสรมิการเติบโตทางธุรกิจของบรษัิทฯ ไปพรอ้มๆ กบัการสรา้งประโยชนแ์ละ
ผลตอบแทนที่ดีอยา่งยั่งยืนใหแ้กผู่ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยบา้นปฯู ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธรุกิจตามหลกั ESG ทัง้สาม
ดา้น ดงันี ้
 
 

Environmental  
(สิ่งแวดล้อม) 

 

 มุ่งมั่นด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มในทกุๆ กิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้

หลกัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  

 ลดผลกระทบเชิงลบและพฒันาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีการ

ผลติที่มีประสทิธิภาพสงูและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

 ขยายธุรกิจตน้น า้ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจ

พลงังานหมนุเวียน 

Social (สังคม)  ด าเนินโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และการพัฒนาชุมชน (Community 

Development) อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใตแ้นวคิดการส่งเสริม “การเรียนรู”้ 

หลากหลายรูปแบบในการขบัเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพราะเช่ือวา่ “พลงัความรู ้คือ พลงั

แหง่การเปลีย่นแปลงและพฒันา”  

 มีวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ที่ช่วยเกือ้หนุนให้เกิดสงัคมที่ดี
ภายในองคก์ร 

Governance  
(การก ากับดูแล

กิจการ) 

 

 ใหค้วามส าคญักบัการมีบรรษัทภิบาล โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ โดยมีการสือ่สาร “นโยบาย

การก ากบัดแูลกิจการ” กบัพนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการ เพื่อสรา้งความตระหนกัถงึ

ความส าคญัของการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

ด าเนินงานในระดบัสากล  

 บรูณาการประเด็นดา้น ESG ตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเตรยีมความพรอ้มใน

การปอ้งกนัและปรบัตวัรบัความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนส์งูสดุส าหรบัผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 
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1.1  วิสัยทศันแ์ละพันธกจิ 

 

 วิสัยทศัน ์  

  “ผู้น าด้านพลังงานแหง่เอเชีย ทีมุ่่งม่ันพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลย ีและความย่ังยนื” 
 

 

พันธกจิ 

 มุง่สรา้งคณุคา่อยา่งยั่งยืนและความไวว้างใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่โลก
และสงัคม 

 ขบัเคล่ือนการพฒันาและผสานนวตักรรมเพ่ือความยั่งยืนทางพลงังานอยา่งครบวงจรดว้ย
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 

 เพิ่มความแข็งแกรง่ของวฒันธรรมองคก์ร ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน และยึดมั่นใน
อดุมการณข์องบา้นปฯูในการเป็นองคก์รท่ีมีความซ่ือสตัย ์เป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 - ปี 2562) รวมทั้งเหตุการณปั์จจุบนั 

 ปี 2560 

o วันที่ 16 มกราคม 2560 : บรษัิท Banpu North America Corporation 

(“BNAC”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซือ้สทิธิการไดร้บั

ผลประโยชนใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 10.24 ในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus 

Shale ในมลรฐัเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Northeast 

Pennsylvania Corner shale gas portfolio ‘NEPA CORNERS-I’)  โดยมี

มลูคา่การลงทนุจ านวน 63 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเทา่ประมาณ 

2,230 ลา้นบาท  

และวนัที ่16 มีนาคม 2560 บรษัิท BNAC ไดล้งทนุเพิ่มในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale นี ้ (NEPA CORNERS-II) 

เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 12.8  โดยมีมลูคา่การลงทนุเพิม่จ านวน 15.8 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 568 ลา้นบาท  ซึง่

รายละเอยีดของแหลง่ดงักลา่วตามสดัสว่นที่บรษัิทลงทนุทัง้ 2 ครัง้นี ้  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีผลประโยชนใ์นแหลง่ก๊าซธรรมชาต ิ

NEPA I และ II  ดงันี ้

- ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คิดตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 166 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากการประเมนิโดย

บรษัิทที่ปรกึษา  

- ปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาติคดิตามสดัสว่นการลงทนุ ประมาณ 22.5 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั โดยปรมิาณการผลติ

ที่คิดเป็นรายไดส้ทุธิเทา่กบั 18.75 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  จ านวนหลมุเจาะมากกวา่ 170 หลมุเจาะ บนเนือ้ที่

ประมาณ 10,000 เอเคอรใ์นบรเิวณ Marcellus Shale 

o วันที่ 30 มกราคม 2560 : บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษัิท 

บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“BPP”) ไดเ้ขา้ท าสญัญาการลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตโ้ครงสรา้งการ

ลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการชิราคาวะ จงัหวดัมิยะงิ ก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์ และโครงการคโุรคาวะ จงัหวดัฟุกุชิมะ ก าลงั

การผลติ 18.9 เมกะวตัต ์

o วันที่ 23 กุมภาพันธ ์2560 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 

ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2559 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2559 ในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 0.25 บาท จึงเสนอใหบ้รษัิทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 

1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท    โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี   ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 

เมษายน 2560 
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o วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2560 :  บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) 

ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ รายงานความคืบหนา้โครงการโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย ์Deyuan ในสาธารณรฐัประชาชนจีน ก าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต ์

ไดเ้ริม่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการเป็นท่ี

เรยีบรอ้ยแลว้ จงึท าใหโ้รงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชน

จีน มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 140 เมกะวตัต ์

o วันที่ 7 มีนาคม 2560 : บรษัิท บา้นป ูรนีิวเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั (“BRE”) เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100  ไดจ้ าหนา่ยเงินลงทนุรอ้ยละ 100 ของบรษัิท ไทยโซลา่ร ์คอนซลั

แตนท ์จ ากดั ใหแ้ก่ผูพ้ฒันาโครงการรายหนึง่ โดยมมีลูคา่การซือ้ขาย 10 ลา้นบาท 

o วันที่ 9 มีนาคม 2560 : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั (BANPU-W3) มีการใชส้ทิธิในครัง้ที่ 3 จ านวน 

123,464,191 หนว่ย คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.56 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ไดอ้อกและเสนอขาย เป็นมลูคา่ 

617.32 ลา้นบาท  เมื่อรวมการใชส้ทิธิทัง้ 3 ครัง้ มีผลท าใหจ้ านวนการใชส้ทิธิคดิเป็นรอ้ยละ 92.01 ของใบส าคญั

แสดงสทิธิทัง้หมด หรอื 1,187,816,388 หนว่ย สง่ผลใหท้นุท่ีออกและช าระแลว้ของบรษัิทเพิ่มขึน้จ านวน 123.46 

ลา้นบาท   และบรษัิทฯ ด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีผลท าใหท้นุท่ี

ช าระแลว้ของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้เป็น 5,060,634,213 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว ้1 บาทตอ่หุน้) 

o วันที่ 30 มีนาคม 2560 :  บรษัิท BPP ไดล้งนามในสญัญาเพื่อสทิธิในการลงทนุ  ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เพื่อพฒันา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ Xingyu ขนาด 10 เมกะวตัต ์ณ มณฑลซานตง สาธารณรฐัประชาชน

จีน มลูคา่การลงทนุประมาณ 60 ลา้นหยวน 

และเมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัท BPP ไดร้ายงานความคืบหนา้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Xingyu มี

ก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้เป็นขนาด 10.30 เมกะวัตต ์และไดเ้ริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ จึงท าใหโ้รงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 152.09 เมกะวตัต ์ดงันี ้

1) โรงไฟฟา้ Huineng ขนาด 21.50 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกรกฎาคม 2559 

2) โรงไฟฟา้ Jinshan ขนาด 28.95 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกนัยายน 2559 

3) โรงไฟฟา้ Haoyuan ขนาด 20.00 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2559 

4) โรงไฟฟา้ Hui’en ขนาด 19.70 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนมกราคม 2560 

5) โรงไฟฟา้ Deyuan ขนาด 51.64 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกมุภาพนัธ ์2560 

6) โรงไฟฟา้ Xingyu ขนาด 10.30 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนกรกฎาคม 2560 

o วันที่ 4 เมษายน  2560 : ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุ

ส ารอง   โดยการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสม

ยกมา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัปี 2559 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิและมีการเพิม่ทนุจดทะเบยีน จงึได้
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จดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้ จ านวน 72,731,610 บาท ทัง้นีเ้ป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ

หา้ของก าไรสทุธิประจ าปี 

และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้มีติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 1,500,000 บาท จากเดมิ 

5,163,757,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 5,165,257,100 บาท (มลูคา่ทีต่ราไว ้1 บาทตอ่หุน้)   โดยการ

ออกหุน้เพิ่มทนุจ านวน 1,500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่

จะซือ้หุน้ของ BANPU-W3 ภายหลงัการปรบัสทิธิการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิจากเดิม 1 อตัราการใชส้ทิธิ ตอ่ 1 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ ราคาใชส้ทิธิ 5 บาทตอ่หุน้ เป็นอตัราใหม ่1.0145 อตัราการใชส้ทิธิ ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาใชส้ทิธิ 4.93 บาทตอ่หุน้   และบรษัิทจดทะเบียนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 24 เมษายน  2560 

o วันที่ 21 เมษายน  2560 : บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทจ านวน 10,000 ลา้นบาท  ชนดิระบช่ืุอผูถื้อแบบไมด่อ้ยสทิธิ

และไมม่ีหลกัประกนั และช าระคืนเงินตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนด  อาย ุ 10 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.17 ตอ่ปี ครบ

ก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 21 เมษายน 2570 

o วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 : บรษัิท  Zouping Peak CHP Co., Ltd.  ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ที่ถือหุน้ผา่นบรษัิท บา้นป ู

เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสนิทรพัยก์บับรษัิท Xiwang Group Co., Ltd. 

ซึง่เป็นผูร้ว่มทนุเดิม เพื่อการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่ม ณ มณฑลซานตง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยเป็นเงิน

ลงทนุทัง้สิน้จ านวน 220 ลา้นหยวน  หรอืเทียบเทา่ประมาณ 1,104 ลา้นบาท  โดยการลงทนุครัง้นีเ้พิม่ก าลงัการผลติไฟฟา้ 25 

เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติไอน า้จ านวน 220 ตนัตอ่ชั่วโมง  ท าใหก้ าลงัการผลติไฟฟา้รวม ณ โรงไฟฟา้โจวผิง เพิม่เป็น 125 

เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติไอน า้เป็น 670 ตนัตอ่ชั่วโมง 

o วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 : บรษัิท BNAC ไดเ้ขา้ซือ้สดัสว่นผลประโยชนเ์พื่อรว่มลงทนุในบรเิวณตะวนัออกเฉียงเหนือของ

แหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรฐัเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา (NEPA CORNERS-III)  โดยมมีลูคา่การ

ลงทนุจ านวน 16.25 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 565 ลา้นบาท การลงทนุดงักลา่วใหผ้ลประโยชนท์ี่ส  าคญัดงันี ้

- ผลประโยชนใ์นหลมุผลติจ านวน 34 หลมุ 

- ปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 6 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  

- ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 33 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาตเิกือบ 1,000 เอเคอรใ์นบรเิวณ Marcellus Shale 

o วันที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั (BANPU-W3) มีการใชส้ทิธิในครัง้สดุทา้ยจ านวน 

99,992,461 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.75 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ไดอ้อกและเสนอขาย เป็นมลูคา่ 

500.38 ลา้นบาท  เมื่อรวมการใชส้ทิธิทัง้ 4 ครัง้ มีผลท าใหจ้ านวนการใชส้ทิธิคดิเป็นรอ้ยละ 99.76 ของใบส าคญั

แสดงสทิธิทัง้หมด หรอื 1,287,808,849 หนว่ย  โดยจ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรเพื่อการใชส้ทิธิครัง้นี ้101,291,302 หุน้ 

และบรษัิทฯ ด าเนินการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2560 มีผลท าใหท้นุท่ีช าระแลว้ของ

บรษัิทฯ เพิ่มขึน้เป็น 5,161,925,515 บาท  (มลูคา่ที่ตราไว ้1 บาทตอ่หุน้) 
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o วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 : บรษัิท BPP ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้การลงทนุและ

พฒันาโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยผ์า่นบรษัิท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) 

ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น โดยเขา้ท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เพื่อพฒันา

โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการฮิโรชิมา่ จงัหวดัฮิโรชิมา่ ก าลงั

การผลติ 8 เมกะวตัต ์ และโครงการเคเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ ก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต ์

และวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2560 บรษัิท BRS ไดเ้ขา้ท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 51 เพื่อพฒันาโครงการผลติ

ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิม่เติมจ านวน 1 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการยามางาตะ ไออีเดะ ก าลงัการผลติขนาด 

200 เมกะวตัต ์ และไดร้บัสทิธิในการลงทนุเพิม่เตมิรอ้ยละ 34 เมื่อโครงการเริม่ก่อสรา้ง และอีกรอ้ยละ 15 เมื่อ

โครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์จงึท าให ้BPP มีโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นรวม

ทัง้สิน้ 13 โครงการ  มกี าลงัผลติรวม 358.4  เมกะวตัต ์เป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นที่บรษัิท BPP ลงทนุจ านวน 233.3 

เมกะวตัต ์  

o วันที่ 28 สงิหาคม 2560  : บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้ บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (“BPIN”)   

ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีม่ีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 100 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาและลงทนุ

ในธุรกิจผูใ้หบ้รกิารดา้นการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทนแบบครบวงจรดว้ย

เทคโนโลยีที่ทนัสมยั    ทัง้นี ้BPIN จะเป็นหนว่ยธุรกิจที่ส  าคญัส าหรบักลุม่บา้นปใูนการ

ขยายการลงทนุไปยงัสว่นปลายน า้ของธุรกิจพลงังานหมนุเวียนทีใ่ชเ้ทคโนโลยีดา้น

พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นการตอ่ยอดธุรกิจใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อพฒันาสูก่ารเป็นบรษัิทพลงังานอยา่งเต็มรูปแบบ

ตามแผนกลยทุธข์องบรษัิท 

o วันที่ 31 สิงหาคม 2560 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีติเห็นชอบใหม้กีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ส าหรบัหุน้

จ านวน 5,161,925,515 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,548.6 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีไดย้กเวน้ไมต่อ้งน ามา

รวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บัเครดิตภาษี และจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 29 

กนัยายน 2560  

o วันที่ 14 กนัยายน  2560 : บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (“BPIN”)   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดล้งนามในสญัญาซือ้

ขายผา่นบรษัิทยอ่ย BPIN Investment Co., Ltd. (“BPINI”)   เพื่อท าการเขา้ซือ้หุน้จ านวนรอ้ยละ 25.70  โดยเป็นหุน้เพิม่ทนุที่

ออกใหมใ่นบรษัิท Sunseap Group Pte Ltd. (“Sunseap”)  ซึง่เป็นผูน้  าดา้นการใหบ้รกิารพลงังานสะอาดแบบครบวงจร ตัง้อยู่

ในประเทศสงิคโปร ์การลงทนุครัง้นีม้ีมลูคา่ประมาณ 75 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์(หรอืเทียบเทา่ประมาณ 55.7 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

หรอืประมาณ 1,860 ลา้นบาท)  ภายหลงัการซือ้หุน้ลลุว่งแลว้จะมีผลให ้ BPIN Investment เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่สดุใน 

Sunseap 
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o วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : บรษัิท BNAC ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัสว่นผลประโยชนใ์นบรเิวณ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรฐัเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา (NEPA 

CORNERS-IIII)   โดยในครัง้นีเ้ป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นและเป็นผูด้  าเนินการผลติ ทีม่มีลูคา่การลงทนุจ านวน 210 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 7,000 ลา้นบาท   การลงทนุดงักลา่วใหผ้ลประโยชนท์ี่ส  าคญัดงันี ้

- ผลประโยชนใ์นหลมุผลติคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนหลมุทัง้หมด 112 หลมุ 

- ปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 100 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  

- ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 414 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาติประมาณ 32,350 เอเคอรใ์นบรเิวณ Marcellus Shale 

o วันที่ 7 พฤศจกิายน 2560 :  บรษัิท PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยในสาธารณรฐัอินโดนเีซยี 

ที่บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 67.13 ไดล้งนามในสญัญาซือ้หุน้เพือ่ครอบครองหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ในเหมืองถา่นหนิ 

PT Tepian Indah Sukses (“TIS”)  ซึง่ถือสทิธิการท าเหมืองถา่นหินประเภท Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Mining 

Business License (ใบอนญุาตธุรกิจการท าเหมือง)  โดยมีมลูคา่การลงทนุจ านวน 9.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเทา่

ประมาณ 314 ลา้นบาท  เหมืองถ่านหิน TIS ไดร้ะบปุรมิาณส ารองถา่นหินจ านวน 4.7 ลา้นตนั (ตามสดัสว่นรอ้ยละ 100) โดย

เป็นการประเมินตามหลกัเกณฑ ์The Joint Ore Reserve Committee (JORC)  มีเนือ้ที่สมัปทานจ านวน 2,065 เฮคตาร ์ตัง้อยู่

ในเขตตะวนัออกของกาลมินัตนั สาธารณรฐัอนิโดนีเซีย ถา่นหินจดัเป็นประเภทคณุภาพดีดว้ยคา่ความรอ้นประมาณ 6,400 

กิโลแคลอรตีอ่กิโลกรมั ปรมิาณการผลติคาดการณไ์วท้ี่ 2 ลา้นตนัตอ่ปี โดยเริม่ผลติในปี 2562 

o วันที่ 12 ธันวาคม 2560 : บรษัิท BNAC ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัสว่นผลประโยชนใ์นบรเิวณ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ในมลรฐัเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา (NEPA 

CORNERS-V)   โดยในครัง้นีเ้ป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นและเป็นผูด้  าเนินการผลติ ที่มีมลูคา่การลงทนุจ านวน 105 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 3,500  ลา้นบาท   การลงทนุดงักลา่วใหผ้ลประโยชนท์ี่ส  าคญัดงันี ้

- ผลประโยชนใ์นหลมุผลติคิดเป็นรอ้ยละ 88 ของจ านวนหลมุทัง้หมด 35 หลมุ 

- ปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาติ คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 52 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  

- ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P คดิตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 292 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

- ครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซธรรมชาติประมาณ 6,700 เอเคอรใ์นบรเิวณ Marcellus Shale 

o วันที่ 26 ธันวาคม 2560 : บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดติ "Stable" หรอื "คงที่"   ซึง่อนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงความ

เป็นผูน้  าของบรษัิทฯ ในอตุสาหกรรมถา่นหินในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก    ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูคา้และแหลง่

ถ่านหิน   และรายไดเ้งินปันผลที่แนน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  
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ปี 2561 

o วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2561 : Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากัด (มหาชน) ได้ซือ้หุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ใน Digital Energy Solutions Corporation Co., Ltd. ที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าการลงทุน 17.50 ลา้นเยน 

หรอืเทียบเทา่ 0.16 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

o วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2561 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 

0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 

ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.30 บาท เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2560 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 อีกหุน้ละ 0.35 บาท จึงเสนอใหบ้รษัิทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและ

ผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท 

โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิ ต

ภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

o วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2561 :  BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI)  ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดซ้ือ้หุน้บรุมิสทิธิใน 

Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) ที่เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์จากบุคคลภายนอกจ านวน 

10.21 ลา้นเหรยีญสงิคโปรห์รอืเทียบเทา่ 7.75 ลา้นเหรยีญสหรฐั   ท าให ้ BPINI  มีสดัสว่นการลงทนุเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 

28.86 เป็นรอ้ยละ 33.64 ของทนุจดทะเบียน   และเมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2561 BPINI ซือ้หุน้บรุมิสทิธิเพิ่มทนุที่ออกใหม่

ที่มีสทิธิเทียบเทา่หุน้สามญัใน Sunseap จ านวน 33.00 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์หรอืเทียบเทา่ 24.76 ลา้นเหรยีญสหรฐั  ท า

ใหส้ดัสว่นการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 40.74 ของทนุจดทะเบียน 

o วันที่ 6 มีนาคม 2561 : ศาลแพง่ไดอ้า่นค าพิพากษาศาลฎีกากรณีโครงการโรงไฟฟา้หงสาดงัมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยได้หลอกลวงโจทก์ให้เข้าท าสัญญาเบือ้งตน้ (Preliminary Agreement) และ

สญัญาร่วมพฒันาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะไดข้อ้มูลโครงการของโจทก์ 

ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นวา่โจทกเ์ป็นผูข้อใหจ้ าเลยเขา้รว่มพฒันาโครงการเอง และจ าเลยไดเ้ขา้ท าสญัญาและ

กระท าการโดยสจุรติเพื่อพฒันาโครงการ มิไดท้  าเพื่อหลอกลวงเอาขอ้มลูโครงการจากโจทกต์ามที่กลา่วหา 

2. ตามที่โจทกก์ลา่วหาว่าจ าเลยยกเลิกสญัญากบัผูร้บัจา้งเพื่อท าใหโ้ครงการลา่ชา้ออกไปและเป็นเหตใุหร้ฐับาล 

สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทกน์ัน้  ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นวา่จ าเลยยกเลิกสญัญากบัผูร้บัจา้ง

โดยสจุรติเพื่อประโยชนข์องโครงการ 

3.  ตามที่โจทกก์ลา่วหาว่าจ าเลยยยุงรฐับาล สปป. ลาว ใหย้กเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทก ์ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้

เห็นวา่จ าเลยกระท าโดยสจุรติ การที่รฐับาล สปป. ลาว ยกเลกิสญัญาสมัปทานเป็นเพราะการกระท าของโจทกเ์อง 

เพราะรฐับาล สปป. ลาว กงัวลว่าโจทกไ์มม่ีความสามารถที่จะด าเนินโครงการไดส้  าเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่

ประเทศและประชาชนลาว 
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4.  ตามที่โจทกก์ลา่วหาว่าจ าเลยใชข้อ้มูลโครงการของโจทกน์ัน้ ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลย (บริษัทและ

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) และบริษัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั) ไดน้ าขอ้มลูโครงการของ

โจทกไ์ปใชใ้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากโจทก ์จึงพิพากษาใหจ้ าเลย

ร่วมกันชดใชค้่าเสียหายแก่โจทกเ์ป็นเงินจ านวน 1,500 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ต่อปี ค านวณ

นบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2550 

อนึง่ บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่เสยีหายพรอ้มดอกเบีย้รว่มกบับรษัิท บา้นป ู เพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท บา้นป ู

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ใหแ้ก่โจทกจ์ านวน 2,702.05 ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 โดยบรษัิท

รบัภาระในอตัราหนึง่ในสามเป็นเงินจ านวน 900.68 ลา้นบาท  
 

o วันที่ 7 มีนาคม 2561 : บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (“BPIN”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ไดเ้ขา้ลงทนุผา่นบรษัิท BPIN 

Investment Co., Ltd. ในบรษัิท New Resources Technology Pte. Ltd. (“NRT”) ทีเ่ป็นบรษัิทจ ากดัจดทะเบียนใน

ประเทศสิงคโปร ์โดยมีมลูค่าการลงทนุจ านวน 43.21 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่า 34.17 ลา้นเหรียญสหรฐั 

BPINI มีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 44.84 ของทนุจดทะเบียน   NRT เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบ ผลติ และติดตัง้

ระบบจดัเก็บพลงังาน แบบลเิธียมไอออน (LiB) ส าหรบัยานยนตแ์ละระบบไฟฟา้ส ารองตา่งๆ มากวา่ 8 ปี โดยจดัตัง้

ในประเทศสิงคโปร ์และมีโรงงานอยู่ในประเทศจีน NRT ปัจจุบันมีก าลงัการผลิต 80 MWh และมีแผนจะขยาย

เพิ่มเติมในอนาคต การลงทนุในบรษัิท NRT นบัเป็นกา้วแรกของบรษัิทฯ ในธุรกิจจดัเก็บพลงังาน  

o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย  ไดข้ยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนไปยงัประเทศ

เวียดนาม โดยลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดก าลงัการ

ผลติรวม 80 เมกะวตัต ์ณ จงัหวดั Soc Trang ประเทศเวียดนาม ซึง่โครงการ

ดงักลา่วแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลิต 30 

เมกะวตัต ์ระยะที่ 2 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะวตัต ์  และระยะที่ 3 มีก าลงัการ

ผลิต 20 เมกะวัตต์ โดย BPP ได้รับการอนุมัติพรอ้มออกหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ประเทศเวียดนาม  

เพื่อการพฒันาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวตัต ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศึกษาความ

เป็นไปไดเ้ชิงลึก (Feasibility study) ของโครงการ และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 

2564 

o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐัจ านวน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั ชนดิระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ย

สทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ โดยจะช าระเงินคืนตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดอาย ุ 10 ปี อต้ราดอกเบีย้คงที่

รอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี ครบก าหนดไถถ่อนวนัที่ 8 สงิหาคม 2571 

80 MW 
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o วันที่ 10 สิงหาคม 2561 :  บรษัิทยอ่ยในสาธารณรฐัอินโดนเีซีย PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”)      ซึง่

บา้นปถืูอหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 67.13  ไดล้งนามในสญัญาซือ้หุน้เพื่อครอบครองหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ในเหมือง

ถ่านหิน PT Nusa Persada Resources (“NPR”) ทีถื่อสทิธิการท าเหมืองถ่านหินประเภท IUP (Izin Usaha 

Pertambangan IUP : Mining Business License)  มลูคา่การลงทนุจ านวน 30 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่

ประมาณ 990 ลา้นบาท มีปรมิาณส ารองถา่นหินจ านวน 77.4 ลา้นตนั มีเนือ้ที่สมัปทานจ านวน 4,291 เฮคตาร ์ตัง้อยู่

ในเขตตอนกลางของกาลมินัตนั สาธารณรฐัอินโดนเีซีย เป็นถา่นหินที่มีคณุภาพคา่ความรอ้นประมาณ 5,500 กิโล

แคลอรตีอ่กิโลกรมั และคาดวา่จะเริม่ด  าเนินการผลติไดใ้นปี 2565 

o วันที่ 16 สงิหาคม 2561 : บรษัิทฯ เปิดตวัพนัธสญัญาใหมข่ององคก์ร “Our Way  in 

Energy: พลงับ้านปฯู สูพ่ลังงานที่ยั่งยนื” ตอบโจทยว์ิสยัทศันข์ององคก์ร ในการ

เป็นผูน้  าดา้นพลงังานแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ที่มุง่มั่นพฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และ

ความยั่งยืน   พรอ้มกนันีย้งัไดเ้ปิดตวัดีไซนโ์ลโก ้(Logo) รวมไปถงึอตัลกัษณใ์หมข่อง

องคก์รที่สะทอ้นภาพลกัษณค์วามเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรใน 10 

ประเทศ ที่มีความทนัสมยั กระฉบักระเฉง และไมห่ยดุนิง่ในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของภาคธุรกิจ สงัคมและชมุชน 

o วันที่ 30 สิงหาคม 2561 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตเิห็นชอบใหม้ี

การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 

5,161,925,515 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,806.67 ลา้นบาท โดยจา่ยจาก

ก าไรท่ีไดย้กเวน้ไมต่อ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บัเครดิตภาษี และจา่ยเงิน

ปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561  

o เดือนพฤศจิกายน 2561 : สว่นขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนาน (Luannan) ณ 

มณฑลเหอเป่ย สาธารณรฐัประชาชนจีน  ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ (COD) ซึง่มีก าลงัการผลติไฟฟา้สว่นขยาย

นี ้25 เมกะวตัต ์ และผลติไอน า้จ านวน 150 ตนัตอ่ชั่วโมง ซึง่คิดเป็นก าลงัการผลติ 52 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ จงึท าให้

โรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนานมีก าลงัการผลติรวมเพิ่มขึน้เป็น 175 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 

o วันที่ 1 ธันวาคม 2561 : บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

(“BPP”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยนัน้  รายงานความคืบหนา้ของ

โครงการโรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยน์ารไิอส ึ (Nari Aizu) 

ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ไดเ้ปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ตามแผน 

โดยโรงไฟฟา้ดงักลา่ว ตัง้อยู ่ณ จงัหวดั ฟกูชิูมะ มีก าลงัการผลติ

รวม 20.46 เมกะวตัต ์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 15.35 เมกะวตัต)์ และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั บรษัิท 
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Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่

กิโลวตัตช์ั่วโมง จงึท าให ้BPP มีโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 13 โครงการ 

ก าลงัการผลติรวม 358.76 เมกะวตัต ์(ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 233.57 เมกะวตัต)์ ซึง่เปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์

แลว้ 58.86 เมกะวตัต ์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 37.42 เมกะวตัต)์ 

o วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั  “A+”  โดยอนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงความเป็นผูน้  าของบรษัิทในอตุสาหกรรมถา่นหินใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูคา้และความหลากหลายทางภมูิศาสตรข์องแหลง่ส ารองถา่นหนิ  

รายไดท้ีแ่นน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  และการเคลือ่นไหวเชิงกลยทุธข์องบรษัิทในการทีจ่ะเป็นบรษัิทพลงังานแบบครบวงจร 
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ปี 2562 

o วันที่ 4 กุมภาพนัธ ์2562 : บรษัิท บา้นป ู   อินฟิเนอรจี์ จ ากดั (“BPIN”)   ซึง่เป็น

บรษัิทยอ่ยของบา้นปฯู ไดล้งทนุในหุน้เพิ่มทนุทีอ่อกใหมข่องบรษัิท FOMM 

Corporation (“FOMM”) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นผูน้  าดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟา้

ขนาดเลก็ (Compact EV) มลูคา่การลงทนุ 20 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ 

635 ลา้นบาท   โดยมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 21.50   ซึง่ FOMM ด าเนินธุรกิจ

ครอบคลมุตัง้แตก่ารออกแบบ การประกอบชิน้สว่น การรบัประกนัและตรวจสอบ

คณุภาพ บรกิารขายและจดัสง่ไปยงักลุม่ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละยโุรป FOMM ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2556 เป็นบรษัิทผูอ้อกแบบยานยนต์

ไฟฟา้จากเมอืงคาวาซากิ ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อการพฒันารถไฟฟา้ขนาดเลก็ส าหรบัการเดินทางระยะสัน้  

o วันที่ 21 กุมภาพนัธ ์2562 :  คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท  ซึง่เป็น

การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลไปแลว้ หุน้ละ 0.35 บาท เมือ่วนัที่ 28 กนัยายน 2561 ดงันัน้คงเหลอืจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

อีกหุน้ละ 0.35 บาท จึงเสนอใหบ้รษัิทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท โดยจา่ยจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน ามารวมค านวณภาษี

เงินไดน้ติิบคุคล ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บัเครดติภาษี ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่  30 เมษายน 2562 

o วันที่ 21 กุมภาพนัธ ์ 2562 : บรษัิทฯ ไดร้บัทราบการลาออกของนายรตัน ์ พานิชพนัธ ์ กรรมการบรษัิท ประธาน

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิทมีผลตัง้แต่

หลงัจากวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป  ซึง่เป็นตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีของบรษัิทฯ ที่ก าหนดใหก้รรมการ

เกษียณเมื่ออายคุรบ 72 ปีบรบิรูณ ์

o วันที่ 3 เมษายน 2562 : ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  มีมติอนมุตัดิงันี ้

1. แตง่ตัง้นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั เป็นกรรมการ    โดยมวีาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัที่ 4 เมษายน 2562  ถึงวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ซึง่เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูเ่ดิมของนายรตัน ์พานชิพนัธ ์ที่ครบวาระเกษียณอาย ุ  

2. แตง่ตัง้นายธีรภทัร  สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม ่ จากเดมิกรรมการม ี12 คน เป็น 13 คน   โดยมวีาระการด ารง

ต าแหนง่ตัง้แตว่นัที่ 3 เมษายน 2562  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   

3. ลดทนุจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 5,165,257,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,161,925,515 บาท โดยตดัหุน้

สามญัที่ยงัไมไ่ดจ้ าหนา่ยจ านวน 3,331,585 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษัิทจดทะเบียนลดทนุจด

ทะเบียนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562  

o วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BPP”)  ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  ไดข้ยายการลงทนุ

ในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์Jixin ซึง่เปิดด าเนินการแลว้ 

ขนาดก าลงัการผลติรวม 25.22 เมกะวตัต ์ณ มณฑลเจียงช ูสาธารณรฐัประชาชนจีน  มลูคา่การลงทนุ 189.15 ลา้นหยวน  และ
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ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  มีอตัรารบัซือ้ไฟฟา้ (FIT) ที่อตัรา 1 หยวนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง  โดย BPP รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 

ปี 2562  

o วันที่ 23 สิงหาคม 2562 : บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (“BPIN”)   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบา้นปฯู ไดซ้ือ้หุน้บรุมิสทิธิเพิ่ม

ทนุที่ออกใหมใ่นบรษัิท เออรเ์บิน โมบิลติี ้เทค จ ากดั (UMT)  จ านวน 67 ลา้นบาท ท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ใน UMT เพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 22.50 เป็นรอ้ยละ 30.66 ของทนุจดทะเบียน  

o วันที่ 29 สิงหาคม 2562 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีติเห็นชอบใหม้กีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรบัหุน้

จ านวน 5,161,925,515 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,806.67 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีไดย้กเวน้ไมต่อ้งน ามา

รวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บัเครดิตภาษี และจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 27 

กนัยายน 2562  และมมีติอนมุตัิโครงการซือ้หุน้คืนของบรษัิทฯ เพื่อการบรหิารทางการเงิน (Treasury Stocks) 

ภายในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท จ านวนหุน้ท่ีจะซือ้คืนไมเ่กินรอ้ยละ 7.50  ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้

ทัง้หมด โดยจะเป็นการเขา้ซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดระยะเวลาซือ้หุน้คืน 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 

13 กนัยายน  2562 ถึงวนัท่ี 10 มนีาคม 2563  

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการซือ้หุน้ทนุคนืตามโครงการซือ้หุน้คืนโดยท าการซือ้หุน้คืนจากตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,155.82 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้ซือ้คืนจ านวน 87.344 ลา้นหุน้ หรอื 

1.69%  ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

o วันที่ 30 กนัยายน  2562 :  บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทจ านวน 10,000 ลา้นบาท หรอืเทียบเทา่ 313.98 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั  ชนิดระบช่ืุอผูถื้อแบบไมด่อ้ยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนั และช าระคืนเงินตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนด  อาย ุ10 ปี อตัรา

ดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.00 ตอ่ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 22 พฤษภาคม 2572 

o วันที่ 18 ตุลาคม 2562 : บรษัิท Durapower Holdings Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทรว่มคา้ของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ออกแบบ ผลติ และตดิตัง้ระบบแบตเตอรีจ่ดัเก็บพลงังาน

แบบลเิธียมไอออน (LiB) ส าหรบัรถยนตแ์ละระบบไฟฟา้

ส ารอง     เปิดโรงงานผลติแบตเตอรีล่เิธียมไอออน

มาตรฐานโลก ที่เมอืงซูโจว (Suzhou)  ในสาธารณรฐั

ประชาชนจีนอยา่งเป็นทางการ สง่ผลใหส้ามารถรองรบั

แผนการผลติไดถ้งึ 1 กิกะวตัตช์ั่วโมง เพิม่ขึน้จากเดิมทีม่ี

ก าลงัการผลติรวมสงูสดุตอ่ปีอยูท่ี ่ 80 เมกะวตัตช์ั่วโมง 

สะทอ้นถึงความแขง็แกรง่ และการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดใหแ้กก่ลุม่ธรุกิจเทคโนโลยีพลงังานของบรษัิทฯ   



 
 

 

หนา้ 17 

 

 

o วันที่ 31 ตุลาคม 2562 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมตกิารปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในกลุม่บรษัิท   โดยใหจ้ดัตัง้

บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั  (“BANPU NEXT”)  ทีเ่กิดจากการควบบรษัิทระหวา่งบรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (“BPIN”)   

ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถือหุน้อยูใ่นสดัสว่น

รอ้ยละ 99.99  และบรษัิท บา้นป ูรนีิวเอเบิล เอน

เนอรจี์ จ ากดั (“BRE”)   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย

ทางออ้มของบรษัิทฯ ที่ถือหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 78.57 ผา่นบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  (“BPP”)  ซึง่ถือหุน้ใน 

BRE ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99    เพือ่จดัระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยพีลงังานสะอาด บรษัิทในเครอื และการลงทนุของบรษัิท

ฯ ทัง้หมดมาอยูภ่ายใตบ้รษัิทหลกั (Flagship) บรษัิทเดียว    ภายหลงัการควบบรษัิท BPIN จะสิน้สภาพการเป็นบรษัิทยอ่ยของ

บรษัิทฯ โดยบรษัิท BANPU NEXT  จะรบัไปทัง้สทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดที่มีอยูเ่ดมิของทัง้ BPIN และ BRE ซึง่รวมถงึหุน้

ทัง้หมดที่ BPIN และ BRE ถืออยูใ่นบรษัิทตา่ง  ๆตามผลของกฎหมาย โดยบรษัิทฯ และ BPP จะถือหุน้ใน BANPU NEXT ใน

สดัสว่นเทา่กนั (ประมาณรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทใหม)่ โดยในวนัที่ 27 

กมุภาพนัธ ์2563 บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั  ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษัิทกบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

o วันที่ 18 ธันวาคม 2562 : บรษัิท Banpu North America Corporation (“BNAC”)  ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  ไดล้งนาม

ในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัสว่นผลประโยชนใ์นบรเิวณแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ณ บรเิวณ

ฟอรต์ เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรฐัเทกซสั ในสหรฐัอเมรกิา  และเป็นผูด้  าเนินการผลติ  โดยมีมลูคา่การลงทนุ

จ านวน 770 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 23,000 ลา้นบาท และคาดวา่เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ จะ

ไดส้รจ็สิน้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 

ส าหรบัการลงทนุครัง้นีใ้นฐานะผูด้  าเนินการผลติในแหลง่ก๊าซธรรมชาตบิารเ์นตต ์  บา้นปฯู จะถือครองผลประโยชนใ์นหลมุ

ผลติคิดเป็นรอ้ยละ 89 ของจ านวนหลมุผลติกวา่ 4,200 หลมุ ซึง่ครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ 320,000 เอเคอร ์    โดยในช่วงไตร

มาสที่ 3 ปี 2562 มีปรมิาณการผลติเฉลีย่รวมประมาณ 600 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (Million Cubic Feet Per Day: MMcfd) และ

มีปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูนแ์ลว้ (1P) ประมาณ 3.5 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ (Trillion Cubic Feet : Tcf)  

o วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : Centennial Coal Company Limited (“CEY”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ Banpu ไดล้งนาม

เพิ่มสดัสว่นการลงทนุใน Springvale Joint Venture (“JV”) อีกรอ้ยละ 50 จาก Springvale SK Kores Pty Limited 

(“SSKK”)  ซึง่จะท าให ้CEY ถือหุน้ในเหมืองถา่นหินใตด้ิน Springvale และ โครงการ Angus Place เพิ่มขึน้จากเดมิ

ที่สดัสว่นรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 100  โดยมีมลูคา่รายการจ านวน 40.9 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยีดอลลาร ์ หรอื

เทียบเทา่ 864 ลา้นบาท  การท ารายการในครัง้นีไ้มม่กีารช าระเป็นเงินสด มลูคา่รายการดงักลา่วเป็นการประเมิน

ภาระผกูพนัในสว่นของ SSKK  คาดวา่จะเสรจ็สิน้ภายในไตรมาส 1 ปี 2563  การลงทนุครัง้นีจ้ะช่วยเพิม่ความ

คลอ่งตวัในการด าเนินงานของเหมืองใตด้ินในเขตตะวนัตก ของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ซึง่รวมสนิทรพัยใ์นเหมือง 

Springvale  ที่มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 25.7 ลา้นตนั เปิดด าเนินการผลติตัง้แตปี่ 2535 มีก าลงัการผลติ 5.5 ลา้นตนั

ตอ่ปี และโครงการ Angus place ที่มีปรมิาณถ่านหินส ารอง 55.2 ลา้นตนั  

o วันที่ 19 ธันวาคม 2562 : บา้นป ู เพาเวอรฯ์ (“BPP”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยนัน้ ไดร้ายงานความคบืหนา้ของโรงไฟฟา้

พลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ (Kurokawa) ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการ
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เชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ตามแผน   โดยโรงไฟฟา้ดงักลา่ว ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัมยิางิ มีก าลงัการผลติรวม 

18.90 เมกะวตัต ์  BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100  และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั บรษัิท Tohoku Electric Power 

Co., Inc.  เป็นระยะเวลา 20 ปี  ราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง 

o วันที่ 25 ธันวาคม 2562 : บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนัของ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+”  โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถึงความเป็นผูน้  าของบรษัิทในอตุสาหกรรมถา่นหินใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูคา้และความหลากหลายทางภมูิศาสตรข์องแหลง่ส ารองถา่นหนิ  

รายไดท้ีแ่นน่อนจากธุรกิจไฟฟา้  และการเคลือ่นไหวเชิงกลยทุธข์องบรษัิทในการทีจ่ะเป็นบรษัิทพลงังานแบบครบวงจร 

o ในเดือนธันวาคม 2562 : บรษัิท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”)   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บา้นป ูเพาเวอรฯ์ 

ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  เขา้ท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 19.90  ในบรษัิท Global Engineering Co., Ltd.  มลูคา่

การลงทนุ 1,143 ลา้นเยน หรอืเทียบเทา่ประมาณ 315.7 ลา้นบาท เพื่อลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้เสมือน (Virtual Power Plant) 

และธุรกิจ Energy trading ในการจดัจ าหนา่ยไฟฟา้ผา่นโครงขา่ยระบบดิจิตลัและอินเตอรเ์นต็ 

และบรษัิท BRS ไดล้งทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยป์ระเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 4 แหง่ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ภายใตโ้ครงสรา้ง

การลงทนุแบบทเีค  โดยมลูคา่การลงทนุ 1,134 ลา้นเยน  หรอืเทียบเทา่ประมาณ 300.9 ลา้นบาท มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวม 

6.32 เมกะวตัต ์มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 โรงไฟฟา้ Tenzan ตัง้อยูใ่นจงัหวดัซากะ ขนาดก าลงัการผลติ 1.96 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-
in-Tariff (FIT) 40 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2560 

 โรงไฟฟา้ Muroran I ตัง้อยูใ่นจงัหวดั ฮอกไกโด ขนาดก าลงัการผลติ 1.73 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ 
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนสงิหาคม 2561 

 โรงไฟฟา้ Muroran II ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮอกไกโด ขนาดก าลงัการผลติ 1.63 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ 
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนมกราคม 2561 

 โรงไฟฟา้ Takeo II ตัง้อยูใ่นจงัหวดัซากะ ขนาดก าลงัการผลติ 1.0 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-
in-Tariff (FIT) 21 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2561 
 

o วันที่ 20 กุมภาพันธ ์2563 :  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท  

ซึง่เป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดจ้า่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 ดงันัน้คงเหลอืจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 อีกหุน้ละ 0.25 บาท จึงเสนอใหบ้รษัิทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 

กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยจา่ยจากก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง

น ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไมไ่ดร้บัเครดิตภาษี ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่  30 เมษายน 

2563 



 
 

 

หนา้ 19 

 

 

1.3   โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับรษัิท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ด าเนินธุรกิจหลกัที่ส  าคญั คอื ธุรกิจถ่านหิน (Coal 
Business) ธุรกิจไฟฟา้ (Power Business) ธุรกิจก๊าซ (Gas Business) และธุรกิจพลงังานครบวงจร (Renewable and 
Other Energy Business) รายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ธุรกิจกลุ่มธุรกิจแหลง่พลังงาน (Energy Resources) ประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  พลงังาน - 

2) บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00%  
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

3) บรษิัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั  

ศกึษาการลงทนุ 100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

4) บรษิัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

5) บรษิัท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั คา้ถ่านหนิ 100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

6) Banpu Coal Investment Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
 (ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

7) Banpu Singapore Pte. Ltd.  คา้ถ่านหนิ 100.00% 
(ถือหุน้โดย Asian American Coal, Inc.) 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน  กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

8) Banpu Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd.  

ลงทนุในธุรกิจถ่านหินใน
ตา่งประเทศ 

50.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

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

9) Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 40.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

10) PT.Indo Tambangraya Megah 
Tbk  

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

67.13% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 

12) PT.Indominco Mandiri  ผลิตถ่านหนิในประเทศ
อินโดนีเซีย 

100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
13) PT.Jorong Barutama Greston  ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
14) PT.Trubaindo Coal Mining  ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
15) PT.Bharinto Ekatama ผลิตถ่านหนิในประเทศ

อินโดนีเซีย 

100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
16) PT. ITM Indonesia  Trading, land transportation, 

industry, agriculture, 
construction, repair and 
services 

100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 

17) PT Tambang  Raya Usaha Tama Mining Support services 100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
18) PT. ITM Batubara Utama Coal mining business 100.00% 

(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 
Tbk) 

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

Tbk) 
20) PT. Tepian Indah Sukses Coal mining in Indonesia 100.00% 

(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 
Tbk) 

21) PT. Gas Emas Fuel Distributor for Mining 
Business 

75.00% 
(ถือหุน้โดย PT. ITM Indonesia) 

 
22) PT. Nusa Persada Resources Coal Mining in Indonesia 100.00% 

(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 
Tbk) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

23) PT. Energi Batubara Perkasa Coal Trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya Megah 

Tbk) 
24) PT. Nusantara Timur Unggul Fuel Distributor 33.34% 

(ถือโดย PT. ITM Indonesia) 
25) Banpu (Beijing) Energy Trading 

Ltd. 
Coal trading 100.00% 

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

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

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 
27) Hunnu Coal Pty Limited Coal mining and trading 100.00% 

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

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

Coal trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd.) 
29) BP Overseas Development 

Company Limited 
ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 

(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

30) Asian American Coal, Inc.  ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุน้โดย BP Overseas Development 

Company Limited) 
 

31) AACI SAADEC (BVI) Holdings 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุน้โดย Asian American Coal, Inc.) 

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

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

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Singapore Pte. Ltd.) 

34) Banpu Australia Resources Pty. 
Ltd. 

Investment in coal mining 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Pty. Ltd.) 

35) Centennial Energy Pty. Ltd. Renewable Energy 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Pty. Ltd.) 

36) Centennial Coal Company 
Limited 

Coal Mining and Marketing 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Pty. Ltd.) 

37) Centennial Inglenook Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

38) Centennial Coal Services & 
Marketing Pty Limited 

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

39) Centennial Northern Coal 
Services Pty Limited 

Employer Company for 
Newstan Washery 

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

 
40) Centennial Airly Pty Limited Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 
41) Berrima Coal Pty Limited Dormant 100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

42) Centennial Angus Place Pty 
Limited 

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

43) Centennial Coal Infrastructure Pty 
Limited 

Coal exporting logistics 
and infrastructure 

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

44) Centennial Fassifern Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

45) Centennial Northern Mining 
Services Pty Limited 

Employer Company for 
Newstan 

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

46) Centennial Mandalong Pty 
Limited 

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

47) Centennial Mannering Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

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

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

49) Centennial Myuna Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

50) Centennial Newstan Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co.,Ltd.) 

51) Centennial Springvale Holding 
Pty Limited 

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

52) Charbon Coal Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

53) Ivanhoe Coal Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

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

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

56) Hartley Valley Coal Company Pty 
Limited 

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

57) Powercoal Employee Entitlements 
Company Pty Limited 

Employee Trust Company 
Ex Powercoal 

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

58) Centennial Drilling Services Pty 
Limited 

Drilling Services  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

59) Powercoal Pty Limited Dormant Holding company 100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Fassifern Pty  Limited) 

60) Elcom Collieries Pty Limited Dormant  100.00% 
(ถือหุน้โดย Powercoal Pty Limited) 

 
61) Huntley Colliery Pty Limited Dormant  100.00% 

(ถือหุน้โดย Powercoal Pty Limited) 
62) Mandalong Pastoral Management 

Pty Limited 
Dormant  100.00% 

(ถือหุน้โดย Powercoal Pty Limited) 
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63) Collieries Superannuation Pty 
Limited 

Superannuation Company  
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Powercoal Pty Limited) 

64) Powercoal Superannuation Pty 
Limited 

Superannuation Company  
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Powercoal Pty Limited) 

65) Centennial Springvale Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Springvale Holding 

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

(ถือหุน้โดย Centennial Springvale Holding 
Pty Limited) 

67) Boulder Mining Pty Limited Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Springvale Holdings 

Pty Limited) 
68) Springvale Coal Sales Pty Limited Coal Marketing 100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Springvale Holdings 
Pty Limited) 

69) Clarence Coal Investments Pty 
Limited 

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

70) Clarence Colliery Pty Limited Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุน้โดย Coalex Pty Limited) 

71) Clarence Coal Pty Limited Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุน้โดย Coalex Pty Limited) 

72) AFE Investments Pty Limited Mining Investment 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Co. Pty Limited) 

73) Port Kembla Coal Terminal 
Limited 

Ship loading Coal Port 16.66% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., Ltd.) 

74) Hunnu Investment Pte. Ltd. Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Coal Pty. Ltd.) 

75) Hunnu Resources LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Coal Pty. Ltd.) 

76) Munkh Sumber Uul LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources LLC) 

77) Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources LLC) 

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

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources LLC) 

79) Hunnu Power LLC Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources LLC) 

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

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources LLC) 

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

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Investment Pte. Ltd.) 

82) Hunnu Altai Minerals LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Altai LLC) 
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83) Hunnu Gobi Altai LLC Foreign Trade, Minerals 
exploration, Minerals mining 

80.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Altai LLC) 

84) บรษิัท บีโอจี จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

85) Banpu North America 
Corporation 

Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บีโอจี จ ากดั) 

 
 

กลุ่มธุรกิจผลติพลังงาน (Energy Geneartion) ประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

86) บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั(มหาชน)  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 78.57% 
(ถือหุน้โดย บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

87) บรษิัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน)) 
88) บรษิัท บา้นป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอรจี์ จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00%  
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน)) 
89) บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน)) 
90) Banpu Power International Limted ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน)) 

91) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power 
 International Limited ) 

92) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd  

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment  

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

(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment  
Co., Ltd. ) 

94) Pan-Western Energy corporation LLC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment 

 Co., Ltd. ) 
95) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า 
30.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment  
Co., Ltd. ) 

 
96) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Power Investment   
Co., Ltd. ) 
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97) Zouping Peak CHP Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

70.00% 
(ถือหุน้โดย Zouping Peak Pte. Ltd.) 

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

Power trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Investment   

(China) Co., Ltd. ) 
99) Banpu Power Trading (Hebie) Co., Ltd. Power trading 100.00% 

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

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

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน า้ 

87.92% 
(ถือหุน้โดย Pan-Western Energy 

corporation LLC) 
12.08% 

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

101) PT. ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 70.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo Tambangraya 

 Megah Tbk) 
30.00% 

(ถือหุน้โดย บมจ.บา้นป ูเพาเวอร)์ 

102) บรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

50.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์

จ ากดั) 
103) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้า 

40.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน)) 
104) Phu Fai Mining Company Limited Mining Concession 37.50% 

(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน)) 

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

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
ถือหุน้โดย บรษิัท บา้นป ูรีนิวเอเบลิ   

เอนเนอรจี์ จ ากดั) 
106) Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 

Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment 

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

Comprehensive Energy Co., Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment 

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

Power Generation Co., Ltd 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
 

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment 

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

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
111) Feicheng Xingyu Solar Power PV 

Technology Co., Ltd. 
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable Investment 

(China) Co., Ltd.) 
112) Jiangsu jixin Electric Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์
100.00% 

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

113) Banpu Power Trading G.K. Energy Trading 100.00% 
(ถือโดย Banpu Renewable Singapore 

Pte. Ltd.) 
 

114) BRE Singapore Pte. Ltd.  Investment in renewable 
energy business 

100.00% 
ถือหุน้โดย บรษิัท บา้นป ูรีนิวเอเบลิ เอน

เนอรจี์ จ ากดั) 
115)  BPP Vinh Chau Wind Power Limited 

Liability Company 
Wind Power Production, 
Power transmission and 
distribution 

100.00% 
(ถือโดย BRE Singapore Pte. Ltd.) 

116)  Banpu Japan K.K. Investment in and support 
for energy businesses 
including renewable 
energy 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูรีนิวเอเบลิ 

 เอนเนอรจี์) 

 
 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) ประกอบดว้ยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถอืหุ้น 

117) บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

118) บรษิัท บา้นป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอรว์สิเซส 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

119) บรษิัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท ์โฮลดิง้ 
จ  ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูเอ็นจิเนียริ่ง  

เซอรว์สิเซส) 
120) บรษิัท บา้นป ู เอนเนอรจี์ เซอรวสิเซส (ไทย

แลนด)์ จ ากดั 
ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูเอ็นจิเนียริ่ง  

เซอรว์สิเซส) 
121) บรษิัท บีพีพีอาร ์จ ากดั ลงทนุในธุรกิจบรกิารให้

ค  าปรกึษา แก่ผูป้ระกอบการ
ผลิตไฟฟ้า 

75.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูเอนเนอรจี์  

เซอรว์สิเซสv(ไทยแลนด)์) 
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122) Aura Land Development Pte. Ltd. Investment in property for 
solar energy business 

75.00% 
(ถือหุน้โดย บจก. บา้นป ูเอนเนอรจี์  

เซอรว์สิเซส (ไทยแลนด)์) 
123) Aizu Land Solar G.K. Land owner of Solar project 100.00% 

(ถือหุน้โดย Aura Land Development  
Pte. Ltd.) 

124) Hokkaido Solar Estate  Land owner of Solar project 60.00% 
(ถือหุน้โดย บจก. บา้นป ูเอนเนอรจี์  

เซอรว์สิเซส (ไทยแลนด)์) 
125) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

75.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูรีนิวเอเบลิ  

เอนเนอรจี์) 
126)  Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูรีนิวเอเบลิ 

 เอนเนอรจี์) 
127) Banpu Power Trading G.K. Energy Trading 100.00% 

(ถือโดย Banpu Renewable Singapore 
Pte. Ltd.) 

128) Digital Energy Solutions Corporation Electricity sales and 
management 

49.00% 
(ถือโดย Banpu Renewable Singapore 

Pte. Ltd.) 
129) Global Engineering Co., Ltd. Electricity sales and 

resource aggregator of 
virtual power plant 

19.90% 
(ถือโดย Banpu Renewable Singapore 

Pte. Ltd.) 

130) BPIN Investment Co., Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั) 

131) บรษิัท เออรเ์บนิ โมบลิิตี ้เทค จ ากดั ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 30.66% 
(ถือหุน้โดย บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั) 

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

38.46% 
(ถือโดย BPIN Investment Co., Ltd.) 

133) Durapower Holdings Pte. Ltd. 
 

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

47.68% 
(ถือโดย BPIN Investment Co., Ltd.) 

134) FOMM Corporation ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 21.45% 
(ถือหุน้โดย บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั) 

 
135) บรษิัท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์เวนเจอรส์ 

จ ากดั 

การวิจยัและพฒันาดา้น
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)) 

136) Banpu Innovation & Ventures 
(Singapore) Pte. Ltd. 

Investment in research and 
development business 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์

เวนเจอรส์ จ ากดั) 
137) Banpu Innovation & Ventures LLC Research and 

development in disruptive 
technology 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Innovation & 
Ventures (Singapore) Pte. Ltd.) 
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o นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบรษัิทในกลุม่ 
บรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจรตลอดหว่งโซธุ่รกิจ ครอบคลมุตัง้แตธุ่รกิจจดัหาพลงังานตน้น า้ ธุรกิจ

ใหบ้รกิารขนสง่พลงังานกลางน า้ และธุรกิจผลติและบรกิารพลงังานปลายน า้ โดยมีความมุง่มั่นท่ีจะเป็นผูน้  าดา้นพลังงาน
แหง่เอเชียทีมุ่ง่มั่นพฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ตามวิสยัทศันข์ององคก์ร เพื่อสง่มอบพลงังานท่ีมั่นคงและ
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ทกุคนในภมูิภาค 

 

กลุ่มธุรกิจ 

แหล่งพลังงาน  

(Energy 
Resources) 

 ธุรกิจถ่านหิน (Coal Mining) ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด  าเนินการมาเกือบสี่ทศวรรษ มี
ฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และแหล่งถ่านหินที่มองโกเลีย ถ่านหินที่
ผลิตได้จะถูกจ าหน่ายไปยังลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น
เชือ้เพลงิในภมูิภาคเอเชียและยโุรป  

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชั้น
หินดินดาน โดยมีฐานการผลติอยูใ่นแหลง่มารเ์ซลลสั สหรฐัอเมรกิา ก๊าซธรรมชาติที่ผลิต
ได้จะถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ  (National Gas 
Pipeline) เพื่อจ าหนา่ยใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่และรายยอ่ยตอ่ไป 

 ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงในห่วงโซ่ธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑต์าม
ความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บรษัิทฯ ยงัด าเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการจัดหาพลงังาน อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์ การจัดหา
เชือ้เพลงิ และสายสง่ 

กลุ่มธุรกิจผลติ
พลังงาน (Energy 
Geneartion) 

 ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพื้นฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เนน้การน า
นวตักรรมทางเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใหม้ีคุณภาพและมั่นคง  เช่น 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพสงู
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปัจจุบนับริษัทฯ 
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้นีโ้รงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นรว่มในจีนยงัเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  ดว้ยการจ าหนา่ย
ไอน า้และน า้เย็นใหล้กูคา้บรเิวณรอบโรงไฟฟา้อีกดว้ย  

 ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจ
พลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและช่วยตอบสนองสงัคมคารบ์อนต ่า  ปัจจุบนับริษัทฯ 
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ั้งในจีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่
ระหวา่งขัน้ตอนการก่อสรา้ง     
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กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี
พลังงาน (Energy 
Technology) 

 ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา 

ธุรกิจใหบ้รกิารวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ปัจจบุนัมีการ
ใหบ้รกิารในไทยและสงิคโปร ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รายยอ่ยและภาค
ธุรกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ตอ้งการพลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 

ธุรกิจระบบจดัเก็บพลงังานและระบบไฟฟา้ส ารอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ ของภาคอตุสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรีส่  าหรบัยาน
ยนตไ์ฟฟา้ ปัจจบุนัมีฐานการผลติแบตเตอรีอ่ยูใ่นจีน 

 ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ 

ธุรกิจใหบ้รกิารในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีการจดัการดา้นพลงังานที่สะอาดและยั่งยืนกบั
เครอืขา่ยดา้นการบรหิารจดัการเมืองและผงัเมือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพของภาคเอกชนและชมุชนเมือง  

 ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า 
ธุรกิจออกแบบและผลติยานยนตไ์ฟฟา้ ซึง่เป็นธุรกิจทีต่อ่ยอดจากการลงทนุในธุรกิจผลติ
แบตเตอรีเ่พื่อรองรบัรูปแบบการใชพ้ลงังานสะอาดทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต   

 ธุรกิจซือ้ขายพลังงาน 
ธุรกิจซือ้ขายไฟฟา้ผา่นโครงขา่ยระบบดิจิทลั เพื่อรองรบัรูปแบบการใชไ้ฟฟา้ในอนาคต
อยา่งมีประสทิธิภาพ ปัจจบุนัมกีารลงทนุในญ่ีปุ่ น 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  

(สว่นที่ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป)  

  

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

                       
      

Banpu Minerals

(Singapore) Pte. Ltd.

50.00%

Hebi Zhong Tai 

Mining Co., Ltd.

40.00%

100.00%

Shanxi Gaohe

Energy Co., Ltd.

45.00%

50.00%

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

78.57%

BP Overseas
Development 

Company Limited

             
                 

100.00%

Banpu Australia 

Co. Pty Limited

PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk

67.13%

100.00%

100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.

Banpu Singapore

Pte. Ltd.

100.00%

BMS Coal Sales  

Pte. Ltd.

100.00%

                    

100.00%

Banpu North America 
Corporation

100.00%

                       
                

                       
              

                             
                  

100.00%

              
                

100.00%

30.00%

Banpu Coal Investment
Company Limited

Asian American

Coal, Inc.

100.00%

100.00%

Banpu (Shanghai) 

Trading Co., Ltd.

100.00%

BPIN Investment 

Co., Ltd.

                 
                    

30.66%
             

                    
Sunseap Group 

Pte. Ltd.

38.46%

47.68%

Durapower Holdings 

Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

PT. Kitadin

PT. Indominco

Mandiri

PT. Trubaindo
Coal Mining

PT. Bharinto

Ekatama

100.00%

PT. Jorong

Barutama Greston

100.00%

PT. ITM Indonesia

100.00%

100.00%

100.00%

PT. ITM Energi

Utama

100.00%

PT. Tepian Indah 

Sukses

100.00%

PT. ITM Banpu 

Power 

99.99%

PT. Gas Emas

75.00%

PT. Tambang  Raya

Usaha Tama

33.34%

PT. ITM Batubara 

Utama

70.00%

PT. Nusa Persada

Resources

PT. Nusantara 

Timur Unggul

100.00%

PT. Energi

Batubara Perkasa

21.45%

FOMM 

Corporation 

100.00%

                          
                      Banpu Innovation & 

Ventures (Singapore) 
Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Innovation & 
Ventures LLC 

100.00%

Banpu (Beijing) 

Energy Trading Ltd.

100.00%

                

                

               4

               3

              
       

       

100.00%

AFE Investments  

Pty Limited

100.00%

Banpu Australia 
Resources Pty 

Limited

100.00%

Centennial Coal 

Co., Ltd.

100.00%

Centennial Energy 

Pty Limited
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50.00%

Tangshan Banpu
Heat and Power 

Co., Ltd.

12.08%

100.00%

100.00%

Zouping Peak 

Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Investment 
(China) Ltd.

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

Pan-Western Energy 

Corporation  LLC

Zouping Peak 

CHP Co., Ltd.

70.00%

100.00%

87.92%

78.57%

Banpu Power 

Investment Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Hongsa Power 

Company Limited

40.00%

Phu Fai Mining 
Company Limited

37.50%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

                
             
                

75.00%

Aura Land 
Development 

Pte. Ltd.

                             
                  

100.00%
                 

      

75.00%

Shanxi Lu Guang

Power Co., Ltd.

30.00%

Hokkaido Solar
Estate G.K.

60.00%

                         
                       

       

                          
                  

Banpu Power 

International Limited

Aizu Land Solar G.K.

100.00%

30.00%

PT. ITM Banpu

Power*

                       
              

Note : 

* PT. ITM Banpu Power

70.00%        PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

30.00%                                             

                       
               

100.00%

Banpu Power Trading 

(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Power Trading 

(Shandong) Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Aizu Energy 

Pte. Ltd.

75.00%

BRE Singapore Pte. 

Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

BPP Renewable 
Investment (China) 

Co., Ltd.

Banpu Renewable 

Singapore Pte. Ltd.

               
               

100.00%

100.00%

Banpu Japan K.K.

                 
                

              
       

       

                 1

                 1

Jiangsu Jixin Electric 
Power Co., Ltd

100.00%

100.00%

100.00%
Weifang Tian’en Jinshan

Comprehensive 
Energy Co., Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%
Jiaxing Deyuan Energy-
Saving Technology Co., 

Ltd.

Digital Energy 

Solutions Corporation

49.00%

Banpu Power 
Trading G.K.

100.00%

Feicheng Xingyu Solar 
Power PV Technology 

Co., Ltd.

100.00%

BPP Vinh Chau Wind 
Power Limited Liability 

Company

100.00%

Global Engineering

Co., Ltd.

19.90%

Anqiu Huineng 
Renewable Energy 

Co., Ltd.

Dongping Country Haoyuan 
Solar Pow er Generation

Co., Ltd.

Anqiu Country Hui’en
PV Technology 

Co., Ltd.
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Centennial 

Coal 

Company 

Ltd. 

100.00%

Centennial Inglenook Pty Limited

100.00%

Centennial Coal Services 

and Marketing Pty Limited

100.00%

Centennial  Northern Coal 

Services Pty Limited

100.00%

Centennial  Airly Pty Limited

100.00%

Berrima Coal Pty Limited

100.00%

Centennial  Angus Place 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Coal 

Infrastructure Pty Limited

100.00%

Centennial  Fassifern Pty 

Limited

100.00%

Centennial  Northern Mining 

Services Pty Limited

100.00%

Centennial  Mandalong

Pty Limited

100.00%

Centennial  Mannering 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Munmorah 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Myuna

Pty Limited

100.00%

Centennial  Springvale 

Holdings Pty Limited

100.00%

Centennial  Newstan Pty 

Limited

100.00%

Charbon Coal Pty Limited

100.00%

Coalex Pty Limited

100.00%

Hartley Valley Coal 

Co Pty Limited
100.00%

Centennial Clarence Pty 

Limited100.00%

Ivanhoe Coal Pty Limited 100.00%
Powercoal Employee 

Entitlements Company Pty 

Limited100.00%

Centennial Drilling Services 

Pty Limited

Powercoal Pty Limited

100.00%

Elcom Collieries Pty Limited

100.00%

Mandalong Pastoral 

Management Pty Limited

100.00%

Huntley Colliery Pty Limited

100.00%

Collieries       

Superannuation Pty Limited

100.00%

Powercoal

Superannuation Pty Limited

Boulder Mining Pty Limited

Springvale Coal Sales 

Pty Limited

Springvale Coal Pty Limited

Clarence Coal Investments 

Pty Limited

Clarence Colliery Pty Limited

Clarence Coal Pty Limited

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Port  Kembla Coal Terminal 

Limited

16.66%

100.00%

Centennial Springvale

Pty Limited

                 1อา้งอิงจากหนา้ท่ี 30 



 
 

 

หนา้ 33 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อา้งอิงจากหนา้ท่ี 30 



 
 

 

หนา้ 34 

 

 

โครงสร้างกลุ่มบ้านปู 
ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563  

(สว่นที่ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป)  

 
 

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Banpu Minerals

(Singapore) Pte. Ltd.

50.00%

Hebi Zhong Tai 

Mining Co., Ltd.

40.00%

100.00%

Shanxi Gaohe 

Energy Co., Ltd.

45.00%

50.00%

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

78.57%

BP Overseas
Development 

Company Limited

100.00%

Banpu Australia 

Co. Pty Limited

PT.Indo Tambangraya
Megah Tbk

67.13%

100.00%

50.00%

AFE Investments  

Pty Limited

100.00%

100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.

Banpu Singapore

Pte. Ltd.

Banpu Australia 
Resources Pty 

Limited

100.00%

100.00%

BMS Coal Sales  

Pte. Ltd.

100.00%

                     
      

100.00%

Banpu North America 
Corporation

100.00%

100.00%

30.00%

Banpu Coal Investment
Company Limited

Centennial Coal 

Co., Ltd.
Asian American

Coal, Inc.

100.00%

100.00%

Banpu (Shanghai) 

Trading Co., Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

PT. Kitadin

PT. Indominco

Mandiri

PT. Trubaindo
Coal Mining

PT. Bharinto

Ekatama

100.00%

PT. Jorong

Barutama Greston

100.00%

PT. ITM Indonesia

100.00%

100.00%

100.00%

PT. ITM Energi

Utama

100.00%

PT. Tepian Indah 

Sukses

100.00%

PT. ITM Banpu 

Power 

99.99%

PT. Gas Emas

75.00%

PT. Tambang  Raya

Usaha Tama

33.34%

PT. ITM Batubara 

Utama

70.00%

PT. Nusa Persada

Resources

PT. Nusantara 

Timur Unggul

100.00%

PT. Energi

Batubara Perkasa

100.00%

Banpu Innovation & 
Ventures (Singapore) 

Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Innovation & 
Ventures LLC 

100.00%

Banpu (Beijing) 

Energy Trading Ltd.

100.00%

100.00%

Centennial Energy 

Pty Limited

Hokkaido Solar
Estate G.K.

60.00%

Aizu Land Solar G.K.

100.00%

Aura Land 
Development 

Pte. Ltd.

50.00%

              
       

       

                             
                  

100.00%

                         
                       

       

75.00%

                       
                

             
                 

                       
      

              
                

                          
                      

                    

                       
              

100.00%
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Tangshan Banpu
Heat and Power 

Co., Ltd.

12.08%

100.00%

100.00%

Zouping Peak 

Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Investment 
(China) Ltd.

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

Pan-Western Energy 

Corporation  LLC

Zouping Peak 

CHP Co., Ltd.

70.00%

100.00%

87.92%

78.57%

Banpu Power 

Investment Co., Ltd.

100.00%

100.00%

Hongsa Power 

Company Limited

40.00%

Phu Fai Mining 
Company Limited

37.50%

100.00%

50.00%

Shanxi Lu Guang

Power Co., Ltd.

30.00%

                     
      

30.00%

PT. ITM Banpu

Power*

100.00%

Banpu Power Trading 

(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Power Trading 

(Shandong) Co., Ltd.

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

Aizu Energy 

Pte. Ltd.

75.00%

Jiangsu Jixin Electric 
Power Co., Ltd

100.00%

BRE Singapore Pte. 

Ltd.

100.00%

100.00%

Anqiu Huineng 
Renewable Energy 

Co., Ltd.

100.00%

100.00%
Weifang Tian’en Jinshan

Comprehensive 
Energy Co., Ltd.

100.00%

Dongping County Haoyuan 
Solar Pow er Generation

Co., Ltd.

BPP Renewable 
Investment (China) 

Co., Ltd.

100.00%
Anqiu County Hui’en

PV Technology 
Co., Ltd.

100.00%
Jiaxing Deyuan Energy-
Saving Technology Co., 

Ltd.

Feicheng Xingyu Solar 
Power PV Technology 

Co., Ltd.

100.00%

BPP Vinh Chau Wind 
Power Limited Liability 

Company

100.00%

100.00%

Banpu Japan K.K.

100.00%

Digital Energy 

Solutions Corporation

49.00%

Banpu Power 
Trading G.K.

100.00%

Global Engineering

Co., Ltd.

19.90%

50.00%

Banpu Power 

International Limited

100.00%

BPIN Investment 

Co., Ltd.

30.66%

Sunseap Group 

Pte. Ltd.

38.46%

47.68%

Durapower Holdings 

Pte. Ltd.

21.45%

FOMM 

Corporation 

Banpu Renewable 

Singapore Pte. Ltd.

                 
                    

              
       

       

                       
              

                 
                

                       
               

               
               

                 
               

Note : 

* PT. ITM Banpu Power

70.00%        PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

30.00%                                             
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Centennial 

Coal 

Company 

Ltd. 

100.00%

Centennial Inglenook Pty Limited

100.00%

Centennial Coal Services 

and Marketing Pty Limited

100.00%

Centennial  Northern Coal 

Services Pty Limited

100.00%

Centennial  Airly Pty Limited

100.00%

Berrima Coal Pty Limited

100.00%

Centennial  Angus Place 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Coal 

Infrastructure Pty Limited

100.00%

Centennial  Fassifern Pty 

Limited

100.00%

Centennial  Northern Mining 

Services Pty Limited

100.00%

Centennial  Mandalong

Pty Limited

100.00%

Centennial  Mannering 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Munmorah 

Pty Limited

100.00%

Centennial  Myuna

Pty Limited

100.00%

Centennial  Springvale 

Holdings Pty Limited

100.00%

Centennial  Newstan Pty 

Limited

100.00%

Charbon Coal Pty Limited

100.00%

Coalex Pty Limited

100.00%

Hartley Valley Coal 

Co Pty Limited
100.00%

Centennial Clarence Pty 

Limited100.00%

Ivanhoe Coal Pty Limited 100.00%
Powercoal Employee 

Entitlements Company Pty 

Limited100.00%

Centennial Drilling Services 

Pty Limited

Powercoal Pty Limited

100.00%

Elcom Collieries Pty Limited

100.00%

Mandalong Pastoral 

Management Pty Limited

100.00%

Huntley Colliery Pty Limited

100.00%

Collieries       

Superannuation Pty Limited

100.00%

Powercoal

Superannuation Pty Limited

Boulder Mining Pty Limited

Springvale Coal Sales 

Pty Limited

Springvale Coal Pty Limited

Clarence Coal Investments 

Pty Limited

Clarence Colliery Pty Limited

Clarence Coal Pty Limited

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Port  Kembla Coal Terminal 

Limited

16.66%

100.00%

Centennial Springvale

Pty Limited
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Hunnu 

Coal  Pty 

Ltd.

Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

Hunnu Resources LLC

Hunnu Gobi Altai LLC

Hunnu Altai Minerals LLC

Hunnu Altai LLC

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%

Hunnu Power LLC

100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC

Hunnu 

Coal  Pty 

Ltd.

Hunnu Investments Pte. Ltd.

Hunnu Resources LLC

Hunnu Gobi Altai LLC

Hunnu Altai Minerals LLC

Hunnu Altai LLC

100.00%

Munkh Sumber Uul LLC

100.00%

Golden Gobi Mining LLC
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างรายได ้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ส าหรับสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)      

ผลิตภณัฑห์รือบรกิาร ด าเนินการ 
โดย 

% 
การถือหุน้
ของบรษิัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได ้

(ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายไดจ้ากการขาย:         
1. ถ่านหนิน าเขา้ Banpu 100.00 52.76 95.27 61.69 100.00 97.20 99.46 
2. รายไดอ่ื้น Banpu 100.00 2.62 4.73 - - 0.53 0.54 

รวมรายไดจ้ากการขาย   55.38 100.00 61.69 100.00 97.73 100.00 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

ผลิตภณัฑห์รือบรกิาร ด าเนินการ 
โดย 

% 
การถือหุน้
ของบรษิัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได ้

(ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายไดจ้ากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหนิในประเทศไทย/น าเขา้ Banpu - 52.76 1.91 61.69 1.77 97.20 3.38 
 BMC 99.99 39.89 1.45 44.36 1.27 86.05 2.99 
2. ถ่านหนิในประเทศอินโดนีเซีย Indominco 67.13 65.27 2.37 91.27 2.62 111.33 3.87 
 Bharinto 67.13 17.13 0.62 30.77 0.88 19.08 0.66 
 Trubaindo 67.13 99.73 3.61 74.96 2.15 51.63 1.79 
 Jorong 67.13 26.22 0.95 16.64 0.48 17.00 0.59 
3. ถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย CEY 100.00 332.37 12.05 522.01 14.99 469.32 16.31 
4. รายไดถ้่านหนิในประเทศจีน  
       (ซือ้ขายถ่านหนิ) 

BST 100.00 13.23 0.48 - - - - 

5. รายไดอ่ื้น   122.39 4.44 165.98 4.77 78.34 2.72 
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ 768.99 27.87 1,007.68 28.93 929.95 32.33 
รายไดจ้ากการขาย – ตา่งประเทศ:         
1. ถ่านหนิขายระหวา่งประเทศ Indominco 67.13 646.23 23.42 775.55 22.28 638.74 22.20 
 Kitadin 67.13 15.04 0.55 95.73 2.75 67.31 2.34 
 Bharinto 67.13 263.45 9.55 241.53 6.94 183.14 6.37 
 Trubaindo 67.13 374.59 13.58 498.37 14.32 411.54 14.31 
 Jorong 67.13 21.87 0.79 16.85 0.48 26.07 0.91 

 
CEY 100.00 362.08 13.12 491.91 14.13 413.18 14.36 
BMC 99.99 - - 36.05 1.04 - - 

 BMS 100.00 48.35 1.75 - - - - 
2. ธุรกิจไฟฟ้า BIC 78.57 154.14 5.59 174.04 5.00 169.75 5.90 
3. ธุรกิจก๊าซ BNAC 100.00 104.48 3.79 143.73 4.13 36.96 1.28 
รวมรายไดจ้ากการขาย – ตา่งประเทศ 1,990.23 72.13 2,473.76 71.07 1,946.69 67.67 
รวมรายได้จากการขาย 2,759.22 100.00 3,481.44 100.00 2,876.64 100.00 
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทร่วมตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สีย 205.85  263.66  204.66  
รวมรายได้ 2,965.07  3,745.10  3,081.30  

  หมายเหต ุ:  1.   รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย บรกิารอ่ืนๆ 
2.   บรษัิทฯ มิไดร้บัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจไฟฟา้ในสว่นของรายไดจ้ากการขาย ที่มีสดัสว่นการถือหุน้ที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  
3. หลกัในการจดัท าขอ้มลูที่แสดงขา้งตน้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปซึง่มีการตดัรายการระหวา่งกนั ตวัเลขที่แสดง

นัน้มิควรกระทบยอดกบังบการเงินตามกฏหมายของแตล่ะภมิูภาค 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
1. ธุรกิจถา่นหิน (Coal Business) 

ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิแข็ง โดยทั่วไปมีสเีขม้ตัง้แตส่นี  า้ตาลถงึด าสนทิ  กระบวนการผลติถา่นหินจะเริม่จากการส ารวจ
หาแหลง่ถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์ท าการผลติ (ขดุและขน)  การคดัเลอืกถ่านหิน  การน าถ่านหินท่ีไดม้าบด
ใหม้ีขนาดและคณุภาพตรงตามที่ลกูคา้ตอ้งการ และกองเก็บไวท้ีเ่หมืองเพื่อรอสง่มอบใหล้กูคา้ตอ่ไป 

เหมืองถา่นหนิในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2562 มีการผลติรวม  23.4  ลา้นตนั ประกอบดว้ย 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ด าเนินการโดย PT. 
Indominco Mandiri   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ ITM ถือหุน้
อยูร่อ้ยละ 100.00  ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั จงัหวดักาลิ
มนัตนัตะวนัออก  (Bontang, East Kalimantan 
Province) มีปรมิาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 46.84 
ลา้นตนั  วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 
2562 มีปรมิาณการผลติ  12.6  ลา้นตนั 
เหมืองอินโดมินโคมีทา่เรอืขนสง่ที่สามารถรองรบัการขน
ถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซยีประมาณ 20 
ลา้นตนัตอ่ปี 

 
 

2)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ด าเนินการโดย PT. 
Trubaindo Coal Mining ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ ITM ถือ
หุน้อยูร่อ้ยละ 100.00  ตัง้อยูใ่นอ าเภอกไูตตะวนัตก  
จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก  (West Kutai, East 
Kalimantan) มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 
43.89 ลา้นตนั     วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit 
mine) ปี 2562  มีปรมิาณการผลติ  4.8  ลา้นตนั 

 
 

3) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ด าเนินการโดย 
PT.Bharinto Ekatama ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ ITM ถือหุน้
อยู่รอ้ยละ 100.00  ตัง้อยู่ในเขตรอยต่อของอ าเภอบาริ
โต เหนือ  จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North Barito, 
Central Kalimantan) กับอ าเภอกูไตตะวนัตก จังหวดั
กาลมินัตนัตะวนัออก (West Kutai, East Kalimantan) 
ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มี
ปริมาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 149.34 ลา้นตัน     
วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2562 มี
ปรมิาณการผลติ  2.9  ลา้นตนั 
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4) เหมืองโจ-รง่ (Jorong) ด าเนินการโดย PT. Jorong 

Barutama Greston (Jorong)   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที ่
ITM ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100.00   ตัง้อยูบ่รเิวณอ าเภอตา
นาหล์าอทุ จงัหวดักาลมินัตนัใต ้(Tanah Laut, South 
Kalimantan Province)  มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 10.25 ลา้นตนั  วิธีการท าเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2562 มีปรมิาณการผลติ  1.6  
ลา้นตนั 

 
 
5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ด าเนินการโดย PT. Kitadin 

ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ ITM ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100.00 
ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั     และอ าเภอกไูตการต์าเนอ
การา จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก (Bontang and 
Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีปรมิาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 3.05 ลา้นตนั  วิธีการท าเหมือง
แบบเปิด (open-pit mine) ปี 2562 มีปรมิาณการผลติ  
1.4  ลา้นตนั 

 
 
6) เหมืองถ่านหิน TIS  ด าเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ ITM ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100.00 

ตัง้อยูใ่นเขตตะวนัออกของกาลมินัตนั มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 5 ลา้นตนั     วิธีการท าเหมืองแบบ
เปิด (open-pit mine) คาดวา่จะเริม่ด  าเนินการผลติไดใ้นปี 2563 

 
7) เหมืองถ่านหิน NPR  ด าเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ ITM ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 

100.00 ตัง้อยูใ่นเขตตอนกลางของกาลมินัตนั  มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 77.4 ลา้นตนั     วิธีการท า
เหมืองแบบเปิด (open-pit mine) คาดวา่จะเริม่ด าเนินการผลติไดใ้นปี 2565 
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เหมืองถา่นหนิในประเทศออสเตรเลีย   

Centennial เป็นหนึง่ในผูด้  าเนินการเหมอืงถา่นหินใตด้ินที่ใหญ่ทีส่ดุในรฐั New South Wales ประมาณรอ้ยละ 40 
ของการผลติไฟฟา้จากถา่นหินในรฐั New South Wales ใชถ้า่นหินท่ีผลติและจ าหนา่ยขึน้โดย Centennial ทรพัยส์นิ
หลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบดว้ยกรรมสทิธ์ิในการด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวนัตกของรฐั New South Wales ในปี 2562 มีปรมิาณการผลติรวม 9.3 ลา้นตนั ประกอบดว้ยเหมือง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) เหมือง Airly  

เหมือง Airly ซึง่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100  ตัง้อยูใ่กลเ้มือง 
Lithgow ในเขตถ่านหินดา้นตะวนัตกของรฐั New  South Wales มี
ปรมิาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 31.77 ลา้นตนั ปี 2562 มี
ปรมิาณการผลติ  1.2 ลา้นตนั เหมือง Airly ใชเ้ทคโนโลยีการท า
เหมืองใตด้ิน  แบบ continuous miner   
 

2) เหมือง Angus Place  

เหมือง Angus Place ซึง่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100   ตัง้อยูใ่นเขต
ถ่านหินตะวนัตกของรฐั New South Wales  มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 53.16 ลา้นตนั   ตัง้แตส่ิน้เดือนกมุภาพนัธ ์2558  เป็น
ตน้ไป เหมืองไดเ้ขา้สูก่ารพกัการผลติ (Care & Maintenance) เพื่อ
น าเครือ่งจกัรและบคุลากรมาขยายการผลติที่เหมือง Springvale 
และจะกลบัมาด าเนินการผลติที่เหมือง Angus Place อีกครัง้
ภายหลงั  

 
3) เหมือง Springvale   

เหมือง Springvale  ซึง่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100   ตัง้อยูใ่นเขต
ถ่านหินตะวนัตกของรฐั New South Wales  มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 22.81 ลา้นตนั  ปี 2562 มีปรมิาณการผลติ  1.1 ลา้นตนั  
เหมือง Springvale ใชเ้ทคโนโลยีการท าเหมืองใตด้ินแบบ Longwall 
Mining  
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลติถ่านหินท่ีใชเ้ป็น      
เชือ้เพลงิ ใหค้วามรอ้นส าหรบัตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
และมีสายพานส าหรบัขนสง่ถา่นหินไปยงัลกูคา้ (โรงไฟฟา้)   ใน
ประเทศโดยเฉพาะ  โดยมี Lidsdale Sliding ที่ไดร้บัการขยายก าลงั
การขนสง่แลว้เพื่อใหส้ามารถรองรบัปรมิาณการสง่ออกถา่นหินท่ี
เพิ่มขึน้ตอ่ไป 
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4) เหมือง Charbon  

เหมือง Charbon เป็นกิจการรว่มคา้ (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (รอ้ยละ 95) และ SK Energy 
Australia Pty Ltd. (รอ้ยละ 5) ตัง้อยูท่ีเ่มือง Kandos ใน
เขตถา่นหินตะวนัตกของรฐั New South Wales ปี 2558 
เป็นปีสดุทา้ยในการด าเนินการผลติ ตอ่จากนัน้เหมือง 
Charbon ไดเ้ขา้สูก่ระบวนการฟ้ืนฟสูภาพพืน้ท่ีภายหลงั
การท าเหมือง  

 

5) เหมือง Clarence 

เหมือง Clarence เป็นกิจการรว่มคา้ (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (รอ้ยละ 85) และ SK Energy  
Australia Pty Ltd. (รอ้ยละ 15) บรหิารงานโดย 
Centennial เหมือง Clarence ตัง้อยูใ่กลเ้มือง Lithgow ใน
เขตถา่นหินตะวนัตก รฐั New South Wales มีปรมิาณถา่น
หินส ารอง (Reserves) 31.23 ลา้นตนั ปี 2562 มีปรมิาณ
การผลติ  1.9 ลา้นตนั  

เหมือง Clarence เป็นเหมืองใตด้ินแบบ Continuous 
Mining ที่มีประสทิธิภาพสงู นอกจากนี ้ Clarence เป็น
เหมืองทีเ่นน้การสง่ถ่านหินออกไปตา่งประเทศ ผา่นทา่เรอื 
Kembla เป็นหลกั  

 

6) เหมือง Mandalong 

เหมือง Mandalong บรษัิทฯ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100 ตัง้อยู่
ใกลเ้มือง Morisset รฐั New South Wales มีปรมิาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 68.15 ลา้นตนั  ปี 2562 มีปรมิาณ
การผลติ  3.9 ลา้นตนั เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้
ดินแบบ Longwall Mining มีก าลงัการผลติสงู สามารถขดุ
ชัน้ถ่านหินความหนากวา่ 5 เมตร โดยถ่านหินท่ีผลติไดจ้ะ
ใชส้  าหรบัตลาดภายในประเทศและเพื่อการสง่ออกผา่น
ทา่เรอื Newcastle 
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7) เหมือง Myuna 

เหมือง Myuna ซึง่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100 ตัง้อยู่
บรเิวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถา่นหินนิวคาสเซิล
ของรฐั New South Wales มีปรมิาณถา่นหินส ารอง
(Reserves) 41.17 ลา้นตนั ปี 2562 มีปรมิาณการผลติ 
1.6 ลา้นตนั ใชว้ิธีการท าเหมืองใตด้ินแบบ Continuous 
Mining ใชส้ายพานส าหรบัล าเลยีงถ่านหินใหล้กูคา้หลกั
โดยตรงซึง่อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียง 
  

8) Northern Coal Services (NCS) 

Northern Coal Services เป็นโรงลา้งถา่นหิน  ตัง้อยูใ่น
เขตถา่นหินนิวคาสเซิลของรฐั New South Wales 
เนื่องจากที่ตัง้อยูใ่กลท้า่เรอื Newcastle  NCS ลา้งถ่าน
หินที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้น และถ่านหินโคก้
ประเภท Semi-Soft ที่ขดุขึน้จากเหมืองตา่งๆ เพื่อเตรยีม
ส าหรบัการสง่ตอ่ไปยงัตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
การเช่ือมตอ่กบัรถไฟรางคูท่  าใหก้ารขนสง่สนิคา้ไปยงั
ทา่เรอืขนสง่ถา่นหิน Newcastle เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและรวดเรว็  
Northern Coal Services มีก าลงัการผลติประมาณ 4 ลา้นตนัตอ่ปี  และมีเสน้ทางล าเลยีงทีใ่ชส้  าหรบัสง่ออกและ
จดัสง่ไปท่ีลกูคา้ในประเทศโดยเฉพาะ 
 

โครงการในอนาคต 
1. Newstan Extension 
 โครงการ Newstan Extension เป็นโครงการส ารวจและศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้ง

พืน้ฐานของจากเหมืองที่มีอยู ่ เพื่อขยายปรมิาณส ารองถา่นหินและก าลงัการผลติ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการท า 
Feasibility Study ถ่านหินส ารองที่มีคณุสมบตัิของถา่นหินโคก้ประเภท Semi-Soft  

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

ส ารวจเพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถกูออกแบบใหม้ีประสทิธิภาพ
โดยการเช่ือมรวมกบัเหมือง Mandalong ในปัจจบุนั 

3. Neubeck 
 โครงการเหมือง Neubeck อยูใ่นเขตตะวนัตกของรฐั New South Wales ใกลก้บัโรงไฟฟา้ทีเ่ป็นลกูคา้ในประเทศ

คณุภาพถ่านหิน สามารถใชไ้ดก้บัตลาดในประเทศและส าหรบัการสง่ออก การสง่ออกถ่านหินจะถกูสง่ไปยงั
ทา่เรอื Kembla ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 
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o การลงทุนเหมืองถา่นหนิในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ)  โดย  BP Overseas 
Development  Co., Ltd. (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) 
ถือหุน้ใน Asian American Coal Inc. (AACI) รอ้ยละ 
100 บรษัิท AACI จดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินธุรกิจพฒันาและ
รว่มลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชน
จีน กบั Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., 
Ltd. ซึง่เป็นผูผ้ลติถา่นหินรายใหญ่ในสาธารณรฐั
ประชาชนจีน 
รว่มจดัตัง้บรษัิท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltdโดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 45 และ 55 ตามล าดบั 
เหมือง Gaohe เป็นเหมืองใตด้ินแบบ Longwall Mining ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี (Shanxi)  มีปรมิาณส ารอง 
ถ่านหิน (Reserves) 125.55 ลา้นตนั  ปี 2562  มีปรมิาณการผลติ 10.0 ลา้นตนั   

 
2. เหมือง Hebi (เฮ่อป้ี) โดย Banpu Mineral Company 

Limited (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ)  ไดร้ว่มทนุกบั Hebi 
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
40 และ 60 ตามล าดบั  จดัตัง้บรษัิท Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd. (HZTM)  เพือ่ด าเนินธุรกิจการผลติและ
จ าหนา่ยถา่นหินจากเหมือง Hebi ตัง้อยูใ่นมณฑลเหอหนาน 
(Henan) เป็นเหมืองใตด้ินแบบ Longwall Mining มีปรมิาณ
ส ารองถา่นหิน (Reserves) 15.64 ลา้นตนั  ปี 2562 มีปรมิาณการผลติ 1.5 ลา้นตนั   

 
 
แหล่งถา่นหนิในประเทศมองโกเลีย 

 ประเทศมองโกเลยีมแีหลง่ส ารองถ่านหินขนาดใหญ่ทีม่ีโอกาสที่จะพฒันาเป็นแหลง่สง่ออกถา่นหินที่ส  าคญัใน
อนาคต มีพรมแดนอยูต่ิดกบัสหพนัธรฐัรสัเซียและสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่เป็นประเทศที่มีอตุสาหกรรมหนกัทีม่ี
การใชถ้า่นหินมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก บรษัิทฯ ไดค้รอบครองแหล่งถา่นหินในประเทศมองโกเลยีเมื่อปี 2554 โดย
ผา่นการซือ้หุน้ทัง้หมดของ Hunnu Coal Pty., Ltd.  โดยบรษัิทฯ มแีหลง่ถ่านหิน ครอบคลมุพืน้ท่ี South Gobi, Middle 
Gobi และภาคตะวนัตกของประเทศ ซึง่ประกอบดว้ยโครงการหลกัๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาเพื่อการพฒันา ดงันี ้

1. Tsant Uul 

โครงการ Tsant Uul ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั South Gobi ทางทศิใตข้องประเทศมองโกเลีย ใกลพ้รมแดนของจีน (เขตปกครอง
ตนเอง จงัหวดั Inner Mongolia) ไดร้บัประทานบตัรในปี 2554 มีอายปุระทานบตัร 30 ปี ปัจจบุนัโครงการอยู่ระหว่าง
การพฒันาและศกึษาความเป็นไป 
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ไดใ้นการเพิ่มมลูคา่ของถา่นหินท่ีมีอยู ่ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดในสาธารณรฐัประชาชนจีน  โดยไดม้ีการติดตัง้
เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการน ารอ่งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ใน
ขบวนการผลติจะเป็นการแยกน า้มนัทารอ์อกจากถ่านหิน (Coal 
to coal tar)   ซึง่จากการทดลองเบือ้งตน้สามารถผลติน า้มนัทาร์
ไดป้รมิาณรวม 5,000 ลติร ซึง่เป็นการยืนยนัวา่ถ่านหินจากแหลง่ 
Tsant Uul สามารถแยกน า้มนัทารอ์อกมาได ้ รวมทัง้ก าลงัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิม่มลูคา่ของน า้มนัทาร ์
ถ่านชาร ์ (Charcoal) และแก๊สที่ไดจ้ากกระบวนการผลติเพื่อเตรยีมส าหรบัการผลิตในเชิงพาณิชยใ์นล าดบัตอ่ไป  
ในปี 2562  ยงัไดท้ าการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นวิศวกรรมการผลติและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเปลีย่น
น า้มนัทารถ์า่นหินใหเ้ป็นเคมีภณัฑท์ี่เหมาะสม รวมทัง้ท าการศกึษาความตอ้งการของเคมีภณัฑด์งักลา่วทัง้ใน
ประเทศมองโกเลยี และสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
 2. Altai Nuurs 

โครงการ Altai Nuurs ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดั Gobi Altai ทางทิศ
ตะวนัตกของประเทศมองโกเลยี มีถ่านหินทัง้ประเภท Coking 
coal และ Thermal coal  บรษัิทฯ ไดร้บัการอนมุตัเิปลีย่น
สถานะจากอาชญาบตัรส ารวจแรเ่ป็นประทานบตัรแลว้  และใน
ปี 2560 ไดท้ าการศกึษาและยื่นขออนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการท าเหมือง โดยไดร้บั
อนมุตัิจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเรยีบรอ้ยแลว้   ในปี 2562  ยงัไดท้ าการส ารวจเพิ่มเติม ถงึศกัยภาพของ
สนิแรอ่ื่นๆ ในพืน้ท่ีประทานบตัร 

 

3. Unst Khudag 

โครงการ Unst Khudag ตั้งอยู่ที่จังหวัด Central Gobi ทาง
ตอนกลางของประเทศมองโกเลีย โดยมีถ่านหินประเภท 
Thermal coal ในปี 2558 ไดร้บัการอนุมตัิเปลี่ยนสถานะจาก
อาชญาบตัรส ารวจแรเ่ป็นประทานบตัรแลว้ มีอายปุระทานบตัร 
30 ปี และสามารถต่ออายุประทานบตัรไดเ้มื่อหมดอายุ ในปี 
2560 ไดร้บัอนุมตัิรายงานการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท าเหมืองจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง
เรียบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ศึกษาปริมาณส ารองน า้ดิบเพื่อใชใ้นโครงการ นอกจากนีปี้ 2562  ไดท้ าการศึกษาความ
เป็นไปไดเ้บือ้งตน้ทางดา้นวิศวกรรมการผลติและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และตน้ทนุการผลติในการเปลีย่นถ่านหิน
ใหเ้ป็นเคมีภณัฑแ์ละพลงังานไฟฟ้า รวมถึงไดศ้ึกษาท าการศึกษาตลาดของเคมีภณัฑ์ ทัง้ในประเทศมองโกเลีย 
และสาธารณรฐัประชาชนจีน    
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2. ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) 

2.1 โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกั 

1.) Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 
บรษัิท บา้นปเูพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.57)  BPP ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุช าระแลว้ ในบรษัิท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึง่จดทะเบยีนอยูใ่นประเทศ
สงิคโปร ์  โดยผา่นบรษัิท บา้นป ูพาวเวอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (BPPI)   มีการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังาน
รว่ม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 3 แหง่ โดยมี
ก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 323 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลติไอน า้ 1,318 ตนัตอ่ชั่วโมง รวมเป็น 561 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มลว่นหนาน (Luannan)  
ตัง้อยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟา้ที่ผลติไฟฟา้และไอน า้ โดยใชถ้า่นหินเป็น
เชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 125 เมกะวตัต ์ 
และก าลงัการผลติไอน า้ 278 ตนัตอ่ชั่วโมง รวมเป็น 175 
เมกะวตัตเ์ทียบเทา่  

 
 

2. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มเจิง้ติง้ (Zhengding)  
ตัง้อยูใ่นเขตเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟา้ที่ผลติทัง้ไฟฟา้ ไอน า้ น า้รอ้น และน า้เย็น โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 73 
เมกะวตัต ์  และก าลงัการผลติไอน า้ 370 ตนัตอ่ชั่วโมง 
รวมเป็น 139 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่  

 
 

3. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มโจวผิง (Zouping)  
ตัง้อยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็น
โรงไฟฟา้ที่ผลติทัง้ไฟฟา้และไอน า้ โดยใชถ้่านหินเป็น
เชือ้เพลงิมีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 125 เมกะวตัต ์ 
และก าลงัการผลติไอน า้ 670 ตนัตอ่ชั่วโมง รวมเป็น 247 
เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ โดย BPIC  ถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 70  จงึท า
ใหม้ีก าลงัการผลติเทา่กบั 173 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ตาม
สดัสว่นการลงทนุ  
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2.) บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร ์จ ากัด (BLCP) 

บรษัิท บา้นปเูพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบรษัิท
ยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.57)   BPP ถือหุน้รอ้ยละ 50 
ในบรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นผูผ้ลติไฟฟา้เอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็นโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นขนาด 1,434 เมกะ
วตัต ์ ประกอบดว้ยโรงไฟฟา้ขนาดก าลงัผลติติดตัง้ 717 เมกะ
วตัต ์ จ านวน 2 หนว่ย  โดยใชถ้า่นหินคณุภาพดชีนิดบิทมูินสั 
(Bituminous) เป็นเชือ้เพลงิ โดยการน าเขา้จากประเทศ
ออสเตรเลยีเป็นหลกั ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power 
Purchase Agreement - PPA)  กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องหนว่ยการผลติที่ 2 โรงไฟฟา้ BLCP เริม่ก่อสรา้งโรงไฟฟา้เดือนสงิหาคม 2546  และ
เปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยส์  าหรบัหนว่ยการผลติที่หนึง่ เดือนตลุาคม 2549 หนว่ยการผลติที่สองเปิด
ด าเนินการในเชิงพาณิชยเ์มื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2550  ปัจจบุนัโรงไฟฟา้ BLCP ไดเ้ปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์
มาแลว้เป็นเวลา 13  ปี 

 
3.)  Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บรษัิท บา้นปเูพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP)     (ซึง่
เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.57)  ได้
รว่มทนุกบับรษัิทยอ่ย ของบรษัิท ผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮ
ลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding 
State Enterprise (LHSE) ซึง่เป็นรฐัวิสาหกิจของ
รฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว)  เพื่อรว่มจดัตัง้ Hongsa Power 
Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company Limited (PFMC) โดยทัง้สองบรษัิทมสี  านกังานใหญ่
ตัง้อยูท่ีเ่มืองเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว HPC และ PFMC มีวตัถปุระสงคด์  าเนินโรงไฟฟา้หงสาใน สปป. ลาว โดยมี
สาระส าคญัการรว่มทนุสรุปไดด้งันี ้

- HPC ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลลาวใหเ้ป็นผูท้ี่มีสทิธิในการพฒันา ก่อสรา้ง และประกอบกิจการโรงไฟฟา้
หงสา โดยสทิธิตามสมัปทานเริม่ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปี     นบัแตว่นัเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องหงสาหนว่ยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ดงันี ้ BPP ถือ
หุน้รอ้ยละ  40  RATCH ถือหุน้รอ้ยละ 40  และ LHSE  ถือหุน้รอ้ยละ 20 

- PFMC ไดร้บัสมัปทานในการท าเหมืองถ่านหินลกิไนต ์ มีสดัสว่นถือหุน้ดงันี ้  BPP ถือหุน้รอ้ยละ 37.5 
RATCH ถือหุน้รอ้ยละ 37.5 และ LHSE ถือหุน้รอ้ยละ 25 

โรงไฟฟา้หงสาเป็นโรงไฟฟา้ปากเหมืองที่ใชพ้ลงังานถา่นหินลกิไนต ์ มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 1,878 เมกะวตัต ์
ประกอบดว้ยหนว่ยผลติไฟฟา้ 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 เมกะวตัต ์ หนว่ยการผลติที่ 1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558   และ
หนว่ยการผลติที่ 3  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
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4.) โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)    

บรษัิท บา้นปเูพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.57)  BPP ถือหุน้
รอ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ในบรษัิท BPIC ที่ไดล้งนามในสญัญารว่มทนุเพื่อศกึษาและรว่มพฒันาโครงการ
โรงไฟฟา้ Shanxi Lu Guang ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นถา่นหินแหง่ใหมข่นาด 1,320 เมกะวตัต ์
ตัง้อยูใ่นเมอืงฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรฐัประชาชนจีน (หา่งจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 
กิโลเมตร) ผูถื้อหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ประกอบดว้ย Banpu Power Investment Co., Ltd. รอ้ยละ 30 บรษัิท 
Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” รอ้ยละ 35 และ บรษัิท Shanxi Lu’an Mining Group 
“Lu’an”  รอ้ยละ 35   
 อนึง่ Lu’an เป็นหนึง่ในผูร้ว่มทนุในบรษัิท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึง่ถือหุน้และด าเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัสว่นการถือหุน้ประกอบดว้ย Lu’an รอ้ยละ 55  และบรษัิทฯ ถือหุน้
ทางออ้มรอ้ยละ 45) โครงการโรงไฟฟา้แหง่นีไ้ดร้บัอนมุตัิโครงการขัน้สดุทา้ยจากคณะกรรมการการพฒันา
และปฎิรูปแหง่มณฑลซานซี (Shanxi Provincial 
Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
โครงการไดม้คีวามคืบหนา้ในการก่อสรา้งรอ้ยละ 72 
และคาดวา่จะสามารถเปิดด าเนนิการเชิงพาณิชยไ์ด้
ภายในไตรมาส 4 ปี 2563  เมือ่เปิดด าเนินการแลว้จะ
จ าหนา่ยไฟฟา้ใหแ้ก่มณฑลหเูป่ย 

 
 
ข้อมูลเบือ้งตน้ของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang: 

ก าลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต ์(2 x 660 เมกะวตัต)์ 
เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอรค์รทิิเคิล (Ultra-super critical)  
ปรมิาณการใชถ้่านหิน : ประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ลา้นตนัตอ่ปี 
แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใชส้ายพานในการล าเลยีงถ่านหิน) เหมืองของ  Lu’an 

และจากเหมืองอื่นๆ 
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : Gemeng (รอ้ยละ 35), Lu’an (รอ้ยละ 35), และ บา้นป ูพาวเวอร ์(รอ้ยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ลา้นหยวน (เทียบเทา่กบั 755 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์ : ภายในปี 2563 
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2.2 โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

1.) โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.57)  BPP ถือหุน้
รอ้ยละ 100 ในบรษัิท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) ที่ไดล้งทนุในโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 7 โครงการ มีก าลงัการผลติทัง้สิน้ 177.32 เมกะวตัต ์ 
โดยโครงสรา้งราคารบัซือ้ไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ์ินซาน ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง มีก าลงัการผลติ  28.95 
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกนัยายน 2559  

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮุ์่ยเหนิง 1 และฮุ่ยเหนิง 2   ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง  มี
ก าลงัการผลติรวม 21.50 เมกะวตัต ์  โดยโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยฮ์ุ่ยเหนิง 1 มีก าลงัการผลติ 
10.43 เมกะวตัต ์ และโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยฮ์ุ่ยเหนิง 2 มกี าลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต ์ เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฏาคม 2559  

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์ฮ่าหยวน  ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  มีก าลงัการผลติ 20.00 
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตลุาคม 2559  

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮุ์่ยเอนิ ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง มกี าลงัการผลติ 19.70  
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2560  

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยเ์ต๋อหยวน ตัง้อยูท่ี่เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจียง มีก าลงัการผลติ 
51.64 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกมุภาพนัธ ์2560  

 

 

 

 

 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยซิ์งหยู ๋    ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง   มีก าลงัการผลติ 10.30 
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2560   

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยจ๋ี์ซิน  ตัง้อยูท่ี่เมืองจินห ู  มณฑลเจียงช ู  มีก าลงัการผลติ  25.22           
เมกะวตัต ์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2562  

 
  

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยเ์ตอ๋หยวน 
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2.) โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญ่ีปุ่น   
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.57)  ไดล้งทนุใน
โรงไฟฟา้และโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นผา่นบรษัิทยอ่ย  ดงันี ้ 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยโ์อลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยท์ีม่ี

ก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้สิน้ 10.00 เมกะวตัต ์ (กระแสสลบั) ซึง่ BPP ไดล้งทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

ประกอบดว้ย 5 โครงการ ไดแ้ก่   

1.1 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยฮิ์ตาชิ โอมยิะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ มกี าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2556 

1.2 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยฮิ์ตาชิ โอมิยะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีก าลงัการ
ผลติ 2 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2558 

1.3 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยโ์อเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติ 2 
เมกะวตัต ์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยซ์ากรุะ 1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2558 

1.5 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยซ์ากรุะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มกี าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์ เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตลุาคม 2558   

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยฮ์ิโนะ (Hino) ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัชิงะ มกี าลงัการผลติ 3.50 เมกะวตัต ์ BPP 
ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยอ์วาจิ (Awaji)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ มีก าลงัการผลติ 8.00 เมกะวตัต ์
BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดอืนพฤษภาคม 2560 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยมุ์กะวะ (Mukawa)   ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฮอกไกโด  มีก าลงัการผลติ 17.00 
เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 56  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนสงิหาคม 2561 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยน์าริไอสึ (Nari Aizu)   ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฟกุชิุมะ  มีก าลงัการผลติ 20.46 
เมกะวตัต ์  BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2561 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยคุ์โรคาวะ (Kurokawa)  ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัมิยางิ   มกี าลงัการผลติ 18.90 
เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2562 

7. โครงการยามางาตะ (Yamagata) ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัยามางาตะ มีก าลงัการผลติ 20.00 เมกะวตัต ์BPP 
ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 
2563 

8. โครงการยาบูกิ (Yabuki) ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฟกุชิุมา่ มกี าลงัการผลติ 7.00 เมกะวตัต ์  BPP ลงทนุในสดัสว่น
รอ้ยละ 75  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2563 
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9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฟกุชิุมะ มีก าลงัการผลติ 10.00 เมกะวตัต ์  BPP ลงทนุ
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564 

10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) ตัง้อยู ่ ณ จงัหวดัมิยางิ มีก าลงัการผลติ 20.00 เมกะวตัต ์  BPP 
ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 
2564 

11. โครงการฮิโรชิมา (Hiroshima) ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฮิโรชิมา มีก าลงัการผลติ 8.00 เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันา คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564 

12. โครงการโอนามิ (Onami) ตัง้อยู ่ ณ จงัหวดัฟกุชิุมะ มีก าลงัการผลติ 16.00 เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุใน
สดัสว่นรอ้ยละ 75  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันา คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564 

13. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide)  ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัยามางาตะ     มีก าลงัการผลติ 200.00  
เมกะวตัต ์  BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 51 และไดร้บัสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมรอ้ยละ 34 เมื่อโครงการเริม่
ก่อสรา้ง และอีกรอ้ยละ 15  เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันา คาดวา่
จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2566 

14. โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัซากะ มกี าลงัการผลติ 1.96 เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 
100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2562 

15. โรงไฟฟ้า Muroran I  ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฮอกไกโด มีก าลงัการผลติ 1.73 เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุในสดัสว่น
รอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนสงิหาคม 2561 

16. โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัฮอกไกโด มีก าลงัการผลติ 1.63 เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุในสดัสว่น
รอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2561 

17. โรงไฟฟ้า Takeo II  ตัง้อยู ่ณ จงัหวดัซากะ มีก าลงัการผลติ 1.0 เมกะวตัต ์ BPP ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 
100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตลุาคม 2561 

 

 

 
  

Muroran 1 

Muroran 2 Tenzan 

Takeo II 
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3.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนาม  
 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BPP”) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย  ไดข้ยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียน
ไปยงัประเทศเวียดนาม โดยลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมขนาดก าลงัการผลติรวม 80 เมกะวตัต ์ณ 
จงัหวดั Soc Trang ประเทศเวียดนาม  ซึง่ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100  โครงการดงักลา่วประกอบดว้ย 3 ระยะ 
(phase)   โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะวตัต ์  ระยะที ่2 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะวตัต ์  และระยะที่ 3 
มีก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต ์ คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ครบทัง้ 3 ระยะภายในปี 2564  
 
 

3. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) 
 ก๊าซธรรมชาติเป็นแหลง่เชือ้เพลงิที่ส  าคญัในการผลติกระแสไฟฟา้และใหค้วามรอ้น โดยก๊าซธรรมชาตจิะถกูเก็บกกั
ไวใ้ตด้ินในชัน้หิน การท่ีจะไดม้าซึง่ก๊าซธรรมชาตินัน้จะประกอบดว้ยกระบวนการเจาะส ารวจและผลติที่ตอ้งอาศยัความ
ช านาญและเทคโนโลยีที่ซบัซอ้น เพื่อท่ีจะท าใหไ้ดม้าซึง่ก๊าซธรรมชาติที่มีคณุภาพก่อนท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัภาคอตุสาหกรรม
และครวัเรอืนท่ีเก่ียวขอ้งผา่นทางระบบทอ่ตอ่ไป 
 
การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี 2559  โดยไดเ้ลอืกเขา้ลงทนุในธุรกิจแหลง่
พลงังานผา่นกองทนุท่ีไดร้บัการจดัตัง้โดยมีแนวทางการลงทนุในสนิทรพัยท์ี่มีความเสีย่งต ่าแตใ่หไ้ดร้บัผลตอบแทนการ
ลงทนุท่ีดีในอนาคต ซึง่ลงทนุในแหลง่ผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดนิดาน (Shale Gas) ที่ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของแหลง่ Marcellus มลรฐัเพนซิลเวเนีย  โดยที่แหลง่ดงักลา่วเป็นแหลง่ที่มีตน้ทนุการผลติต ่าในขณะที่มีปรมิาณส ารอง
ก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สดุของสหรฐัอเมรกิา ปี 2562 มีก าลงัการผลติตามสดัสว่นโดยเฉลีย่รวมทัง้สิน้ 189 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ตอ่วนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ (P1) คงเหลอื  1,185,029 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

  
แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นใน
สญัญารว่มส ารวจ (JEA) รอ้ยละ 29.4 ผา่นกองทนุและจะถือสทิธิรว่มกบัผูร้ว่มลงทนุอีกสองราย โดยหนึง่ในนัน้คือบรษัิท 
Repsol ที่ถือครองสทิธิรอ้ยละ 65.4 โดยท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการผลติก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญารว่มส ารวจและหนา้ที่
ในการขายใหก้บัผูร้บัซือ้ในประเทศเพื่อใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติกระแสไฟฟา้เป็นหลกั ตามสดัสว่นการถือครองผา่น
กองทนุท่ีจดัตัง้โดยบรษัิทฯ นัน้มปีรมิาณส ารองที ่ 156,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ  โดยมีก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถือ
ครองรวมทัง้สิน้ 21 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 
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แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2 
 บรษัิทฯ ไดท้ าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 63 ลา้นเหรยีญสหรฐัในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นในฐานะผูร้ว่มลงทนุในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) รอ้ยละ 10.24 ผา่นกองทนุ 
ซึง่สนิทรพัยด์งักลา่วเป็นทรพัยส์นิท่ีไดม้ีการด าเนินงานผลติอยูก่่อนแลว้ โดยมีก าลงัการผลติตามสดัสว่นท่ีบรษัิทไดร้บั 18 
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และมีปรมิาณส ารอง (P1) ที่ 133,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ซึง่ตอ่มาบรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซือ้สดัสว่นเพิ่มใน
เดือนมีนาคม 2560 ภายใตแ้หลง่ก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-2 ดว้ยมลูคา่ 15.75 ลา้นเหรยีญสหรฐั ท าใหบ้รษัิทฯ มี
สดัสว่นในสญัญารว่มด าเนินงานรวมกนัรอ้ยละ 12.8 มีก าลงัการผลติรวมตามสดัสว่นท่ีจะไดร้บั 22.5 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ตอ่วนั และมีปรมิาณส ารองที่ 166,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-3 
 บรษัิทฯ ไดท้ าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 16.25 ลา้นเหรยีญสหรฐัในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือนพฤษภาคม 
2560 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นในฐานะผูร้ว่มลงทนุในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) ผา่นกองทนุในสนิทรพัยท์ี่ไดม้ีการ
ด าเนินงานผลติอยูก่่อนแลว้ โดยมีบรษัิท Warren Resources เป็นผูด้  าเนินการผลติก๊าซธรรมชาติ แหลง่ก๊าซธรรมชาต ิ
NEPA Corners-3 ท าใหบ้รษัิทฯ ไดร้บับรมิาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 6 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และมีปรมิาณส ารองที่ 33,000 
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 
 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 
 บรษัิทฯ ไดท้ าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 210 ลา้นเหรยีญสหรฐัในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 ในเดือน
ตลุาคม 2560 โดยเขา้ซือ้สดัสว่นกวา่รอ้ยละ 80 ในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) เพื่อเริม่ด าเนนิงานในฐานะผูผ้ลติเป็น
ครัง้แรกผา่นกองทนุท่ีไดร้บัการจดัตัง้เช่นเดียวกบัการลงทนุทัง้หมดก่อนหนา้ การเขา้ลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ NEPA 
Corners-4 ท าใหบ้รษัิทฯ ไดร้บับรมิาณก๊าซตามสดัสว่นท่ี 100 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และมปีรมิาณส ารอง (P1) ที ่
414,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ นอกจากนีก้องทนุไดม้กีารจดัตัง้บรษัิทยอ่ยเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการผลติก๊าซธรรมชาติและ
รองรบัการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอกีดว้ย 
 

                                
 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 
 บรษัิทฯ ไดล้งทนุมลูคา่ประมาณ 105 ลา้นเหรยีญสหรฐัในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 ในเดือนธนัวาคม 
2560 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นกวา่รอ้ยละ 88 ในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) เพื่อเริม่ด าเนินงานในฐานะผูผ้ลติ
เช่นเดียวกบัการลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 อยา่งไรก็ตาม การเขา้ลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาต ิ
NEPA Corners-5 ท าใหบ้รษัิทฯ ไดร้บับรมิาณก๊าซตามสดัสว่นที่ 52 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และมีปรมิาณส ารองที ่
292,000 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 
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แหล่งก๊าซธรรมชาติ Barnett 
 ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัสว่นผลประโยชนใ์นบรเิวณ
แหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ในมลรฐัเทกซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา  และเป็นผูด้  าเนินการผลติ  โดยมีมลูคา่
การลงทนุจ านวน 770 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 23,000 ลา้นบาท การลงทนุดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งในสญัญา โดยคาดว่าจะเสร็จสิน้ภายไตรมาสที่ 2 ของปี 2563  

แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ณ บริเวณฟอรต์ เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีความ
พรอ้มทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบการขนสง่  เป็นแหลง่ผลติหลกัที่ตอบสนองความตอ้งการก๊าซธรรมชาติที่ส  าคญัใน
บริเวณรฐัแถบชายฝ่ังอ่าวเม็กซิโกของสหรฐัอเมริกาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยครอบคลมุพืน้ที่การผลติก๊าซ
ธรรมชาติประมาณ 320,000 เอเคอรใ์นบรเิวณแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ โดยมีผลประโยชนใ์นหลมุผลติคิดเป็นรอ้ย
ละ 89 ของจ านวนหลมุผลติทัง้หมดมากกวา่ 4,200 หลมุ  โดยมีโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีส าคญัรองรบัอยูแ่ลว้  

ปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาติในไตรมาส 3 ปี 2562 คิดตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 600 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 
และปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูนแ์ลว้ (1P)  คิดตามสดัสว่นการลงทนุประมาณ 3.5 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ  

จากการลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ ท าใหก้ าลงัการผลติรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิาของ
บา้นปเูพิ่มขึน้จากปัจจบุนัประมาณ 200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนัเป็น 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และมีปรมิาณส ารอง
ก๊าซธรรมชาติ 1P เพิ่มขึน้กวา่ 3 เทา่ตวั เป็นประมาณ 4.2 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ BNAC จึงกลายเป็นผูผ้ลติก๊าซธรรมชาติ
รายใหญ่ที่สดุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ 

 
4. ธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) 

1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยบ์นหลงัคา และสมารท์ซิตีโ้ซลชูนัแบบครบวงจร 

ภายใตแ้นวคดิการเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจรของบรษัิทฯ ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 
พรอ้มมุง่มั่นสรา้งพลงังานสะอาดที่ยั่งยืน จงึเป็นจดุเริ่มตน้ในการน าประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน
มากกวา่ 30 ปี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และความเช่ียวชาญจากการบรหิารธุรกิจ SOLAR FARM ในสาธารณรฐั
ประชาชนจีน  และประเทศญ่ีปุ่ นมาตอ่ยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานสะอาดส าหรบัประเทศไทยในอนาคต  

บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (BPIN)   ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 100   มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและลงทนุในธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน  BPIN เริม่จากการใหบ้รกิารวางระบบผลติไฟฟา้
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ตัง้แตก่ารใหค้  าปรกึษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซอ่ม
บ ารุง ส าหรบัอตุสาหกรรมและธรุกิจขนาดใหญ่ที่ตอ้งการลดรายจ่ายคา่ไฟฟา้ รวมถงึเป็นสว่นหนึง่ในการชว่ยกนัดแูลโลก
อยา่งยั่งยืนดว้ยการใชพ้ลงังานสะอาด 
 ปัจจบุนั BPIN มีสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมกวา่ 
177 เมกะวตัต ์ รวมถงึโครงการสมารท์แคมปัสที่อยูใ่นระหวา่งการพฒันา  นอกจากนีบ้รษัิทฯ มพีนัธมิตรทางธุรกิจที่
แข็งแกรง่และเป็นบรษัิทชัน้น าดา้นเทคโนโลยีพลงังานท าใหส้ามารถน าเสนอโซลชูนัพลงังานท่ีดีที่สดุไดอ้ยา่งครบวงจร 
อาทิเช่น ระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS)  ระบบการบรหิารจดัการพลงังาน (Energy 
Management System: EMS) และ รถยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicle) เป็นตน้ เพื่อใหท้กุคนสามารถใชพ้ลงังานไดอ้ยา่ง
มีประสทิธิภาพ ที่มีความเสถียร ในราคาที่เหมาะสมและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  ลา่สดุไดม้ีการออกแบบนวตักรรม
พลงังานระบบไมโครกรดิแบบเคลือ่นท่ีไดซ้ึง่ถือเป็นครัง้แรกในประเทศไทยที่มีการน าระบบพลงังานแสงอาทิตยพ์รอ้มทัง้
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ระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) แบบเคลือ่นท่ีไดเ้ขา้มาใช ้เพื่อสนบัสนนุพลงังานไฟฟา้ใหก้บัพืน้ท่ีที่ไมม่ีไฟฟา้ใช ้หรอืไฟฟา้
ยงัเขา้ไมถ่งึ โดยที่ไมต่อ้งเช่ือมโยงกบัระบบโครงขา่ยไฟฟา้ 
 

การลงทุนใน ซนัซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้น าดา้นการใหบ้ริการพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศ
สิงคโปร ์

 บรษัิท บา้นป ู อินฟิเนอรจี์ จ ากดั (BPIN)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางระบบและเทคโนโลยีดา้นพลงังาน และ
ใหบ้รกิารวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบครบวงจร ที่ผสานเทคโนโลยีหลากรูปแบบและทนัสมยั โดย
น าประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานของบา้นปฯู มากกวา่ 30 ปี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และ ความ
เช่ียวชาญจากการบรหิารธุรกิจโซลารฟ์ารม์ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ นมาชว่ยพฒันาประเทศไทยกา้วสูส่มารท์ซิตีใ้น
อนาคต 

BPIN ไดเ้ขา้ลงทนุผา่นบรษัิท BPIN Investment Co., Ltd. ในอตัราการลงทนุรอ้ยละ 25.70 ของซนัซีป กรุป๊ 
(Sunseap Group Pte Ltd.)  ผูน้  าดา้นการใหบ้รกิารพลงังาน
แสงอาทิตยร์ายใหญ่ของประเทศสงิคโปร ์ และที่ผา่นมา BPIN ไดม้ี
การซือ้หุน้บรุมิสทิธิใน Sunseap เพิ่มขึน้ ท าให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 BPIN มีสดัสว่นการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 38.46   
 ปัจจบุนั Sunseap มกี าลงัการผลติก าลงัการผลติไฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตยท์ัง้ในประเทศสงิคโปรแ์ละตา่งประเทศอยูท่ี่ 415 
เมกะวตัต ์ โดยบา้นป ูอินฟิเนอรจี์ฯ มีสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้จาก
พลงัแสงอาทิตยใ์น Sunseap อยูท่ี่ 160 เมกะวตัต ์
 

2. ธุรกิจการจดัเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage)  

การลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ ผลิต และตดิตั้งระบบแบตเตอร่ี
จัดเกบ็พลังงานแบบลเิธียมไอออน (LiB)  

บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (BPIN) ไดล้งทนุในธุรกิจจดัเก็บพลงังานของสงิคโปร ์โดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 47.68 
ของ Durapower Holdings Pte. Ltd. ในเดือนมีนาคม 2561 ซึง่การเขา้ไปลงทนุในครัง้นี ้ถือเป็นกา้วแรกของ BPIN  ใน
การขยายสูธุ่รกิจจดัเก็บพลงังานในอนาคตอนัใกล ้ อีกทัง้เพิม่ประสทิธิภาพใหธุ้รกิจในปัจจบุนั เพื่อตอ่ยอดและเพิ่มมลูคา่
ตอ่ไปในอนาคต 

นอกจากการใหบ้รกิารพลงังานแสงอาทิตยท์ีต่ิดตัง้บนหลงัคา บรษัิทฯ มองเห็นวา่ธุรกิจจดัเก็บพลงังานมคีวาม
จ าเป็นอยา่งยิ่งในอนาคต เพราะจะชว่ยสง่เสรมิใหร้ะบบผลติไฟฟา้มีเสถียรภาพ ก่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงผลกัดนัการใชไ้ฟฟา้ในรถยนตเ์พิ่มขึน้ ถือเป็นการรว่มขบัเคลือ่นการพฒันาพลงังานของไทย 
จึงเป็นท่ีมาของการลงทนุในธุรกิจจดัเก็บพลงังานของสงิคโปรใ์นครัง้นี ้

ส าหรบั Durapower Holdings Pte. Ltd. นัน้ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผลติ และติดตัง้ระบบแบตเตอรี่
จดัเก็บพลงังานแบบลเิธียมไอออน (LiB) ส าหรบัยานยนตแ์ละระบบไฟฟา้ส ารองตา่งๆ โดยจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์และ
มีโรงงานผลติแบตเตอรีล่เิธียมไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou)  ในสาธารณรฐัประชาชนจีน  เดิมมีก าลงัการ
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ผลติรวมสงูสดุตอ่ปีอยูท่ี่ 80 เมกะวตัตช์ั่วโมง ไดข้ยายก าลงัการผลติที่สามารถรองรบัแผนการผลติไดถ้ึง 1 กิกะวตัตช์ั่วโมง 
ถือเป็นโรงงานท่ีใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู พรอ้มมีเครือ่งหมายการนัตใีบรบัรองคณุภาพและสทิธิบตัรตา่งๆ ในระดบัสากลทั่ว
โลกกวา่ 40 ใบ  เพื่อรองรบัแผนเชิงรุกในการขยายฐานลกูคา้เพิ่มขึน้ในยโุรป จีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย ไทยและภมูิภาคอาเซยีนที่
มีอยูแ่ลว้ในปัจจบุนักวา่ 20 ประเทศ ตอบโจทยท์ิศทางตลาดแบตเตอรีล่เิธียมไอออนที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจน
รองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มสงูขึน้จากแนวโนม้ตลาดรถยนตไ์ฟฟา้ (EV) รถบสั รถบรรทกุ ระบบการกกัเก็บพลงังานส าหรบั
บา้นพกัอาศยั และโครงการผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage 
System) การลงทนุครัง้นี ้บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ฯ และ Durapower Holdings จะรว่มกนัพฒันาการบรกิารดา้นพลงังานดว้ย
เทคโนโลยีและอปุกรณท์ี่มีคณุภาพสงูแก่ลกูคา้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle)  

บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั (BPIN) ไดท้ าการลงทนุ
ในบรษัิท FOMM Corporation (FOMM) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็น
ผูน้  าดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟา้ขนาดเลก็ (Compact EV) 
โดยมีมลูคา่การลงทนุ 20 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 
635 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 21.50    

โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อติดตามเทคโนโลยียาน
ยนตไ์ฟฟา้ขนาดเลก็ ที่สามารถขบัเคลือ่นบนทอ้งถนนได ้ และ
รถยนตไ์ฟฟา้ FOMM ยงัใชแ้บตเตอรีข่อง Durapower ซึง่ถือเป็น
การเตมิเต็ม Ecosystem ของเทคโนโลยีพลงังานสะอาดของบา้นปฯู 

FOMM ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2556 ด าเนินธุรกิจครอบคลมุตัง้แตก่ารออกแบบ การประกอบชิน้สว่น การรบัประกนัและตรวจสอบ
คณุภาพ บรกิารขายและจดัสง่ไปยงักลุม่ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยโุรป FOMM เป็นบรษัิทผูอ้อกแบบยาน
ยนตไ์ฟฟา้ เพื่อพฒันารถไฟฟา้ขนาดเลก็ส าหรบัการเดินทางระยะสัน้ โดยช่ือของ FOMM ยอ่มาจาก First One Mile 
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Mobility มีตน้ก าเนิดจากเมืองคาวาซากิ โดยรถยนตไ์ฟฟา้ FOMM เป็นรถตน้แบบท่ีถกูพฒันาใหล้อยน า้ได ้และมีมอเตอร์
อยูท่ี่ลอ้ (In-wheel Motor) เพื่อวงเลีย้วที่เหมาะสมส าหรบัยานยนตข์นาดเลก็ 
 

 
สบืเนื่องจากปัญหาเรือ่งมลภาวะกบัเรือ่งระบบการเดินทางในชีวิตประจ าวนัของผูค้นในตวัเมือง ในปี 2560   

BPIN ไดล้งทนุในบรษัิท เออรเ์บนิ โมบิลติี ้เทค จ ากดั หรอื UMT ซึง่มีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 22.50   และในปี 2562 ไดเ้พิ่ม
สดัสว่นการเขา้ถือหุน้เป็นรอ้ยละ 30.66   ซึง่ UMT เป็นบรษัิทท่ีมุง่ช่วยแกปั้ญหาการใชข้นสง่มวลชนของคนเมือง โดยเนน้
ไปท่ีการเช่ือมตอ่เขา้กบัระบบขนสง่มวลชน (first/last mile solution) โดยในปัจจบุนั UMT ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Tuk Tuk 
Hop เพื่อชว่ยเหลอืนกัทอ่งเทีย่วในการเดินทางรอบเกาะรตันโกสนิทร ์นอกจากนี ้UMT ยงัไดอ้อกแบบ และผลติยานยนต์
ไฟฟา้ขนาดเลก็ โดยเริม่จากตุ๊กตุ๊กไฟฟา้ที่ใช ้IoT (Internet of 
Things) ในการจดัการรถ (fleet management)  และไดม้ีการ
พฒันาแอปพลเิคชนั   “MuvMi : มูฟมี”    ซึง่เป็นแอปเรยีกรถ
แบบ “On-Demand” คือ เรยีกเมื่อไหรก็่ไดต้ามตอ้งการ โดย
ระบบจะบรหิารจดัการใหผู้ท้ี่จะเรยีกรถไปในเสน้ทางเดียวกนั
หรอืบรเิวณใกลเ้คียงกนั สามารถไปรถคนัเดียวกนัได ้ ทัง้นี ้
บรกิารดงักลา่วมีจดุรบัสง่กวา่ 140 จดุในกรุงเทพฯ ตามแนว
เสน้ทางรอบจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถานท่ีใกลเ้คียง 
บรเิวณรถไฟฟา้ BTS สสถานีอารยี ์ ไปจนถึงรถไฟฟา้ MRT
สถานีก าแพงเพชร 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
1. การตลาดและการแข่งขนัธุรกจิถา่นหนิ 

1.1  ตลาดถา่นหนิโลก 

 อุปสงค ์(Demand) 

ในปี 2562 ความตอ้งการถา่นหินน าเขา้ยงัคงมีการเติบโต แตด่ว้ยราคาถ่านหินในตลาดโลกปรบัตวัลดลงอยา่ง
ตอ่เนื่อง ซึง่มาจากมีอปุทานสว่นเกินมาก ความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ในเอเชียยงัคงเติบโตอยา่งแขง็แกรง่น าโดย 
จีน อินเดียและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   ในขณะท่ีความตอ้งการถา่นหินในยโุรปมีการหดตวัลงจาก
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจและการแขง่ขนัจากโรงไฟฟา้ที่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง  สงครามการคา้ระหวา่ง
สหรฐัอเมรกิาและจีนท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงในหลาย ๆ  ประเทศ จึงสง่ผลใหค้วามตอ้งการ
ถ่านหินลดลงไปดว้ย การแขง็คา่ของเงินเหรยีญสหรฐัมีสว่นชว่ยผลกัดนัใหร้าคาถ่านหินในตลาดโลกลดต ่าลง
เช่นกนั 
 
จีนยงัคงเป็นประเทศผูน้  าเขา้ถา่นหินรายใหญ่ที่สดุของโลก ถึงแมร้ฐับาลจะพยายามจ ากดัการน าเขา้ถ่านหินก็
ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ยงัอยูใ่นระดบัสงูท าใหค้วามตอ้งการใชถ้า่นหิน
ยงัคงสงูอยู ่ ถึงแมจ้ะเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ไมม่ากนกัเพราะสภาพอากาศไมไ่ดห้นาวมากก็ตาม ในขณะท่ีการ
ผลติถ่านหินในชว่งตน้ปีไดม้ีการชะลอตวัลงจากมาตรการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท าเหมือง 
เนื่องจากเกิดอบุตัิเหตใุนเหมืองถา่นหินจนท าใหม้ีผูเ้สยีชีวติหลายคน และจากการท่ีรฐับาลจีนเขม้งวดมาตรการ
ดา้นความปลอดภยัในการท าเหมืองเป็นเหตใุหเ้หมืองถา่นหินหลายเหมืองตอ้งหยดุผลติชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
ดา้นความปลอดภยั ท าใหร้าคาถ่านหินภายในประเทศจีนปรบัตวัขึน้อยา่งรวดเรว็ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธุ ์ 2562 
ถึงแมร้ฐับาลจะพยายามผลกัดนัใหเ้หมืองถา่นหินท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัสงูเรง่ผลติถ่านหินออกสูต่ลาด 
แตป่รมิาณการผลติกลบัเพิม่ขึน้ไดอ้ยา่งชา้ ๆ อยา่งไรก็ตามราคาถ่านหินภายในประเทศเริม่ปรบัตวัลดลงตัง้แต่
เดือนมีนาคมเพราะความตอ้งการใชถ้า่นหินไมส่งูมากนกั ในขณะที่การผลติถา่นหินเริม่ปรบัตวัดีขึน้ถงึแมจ้ะ
เป็นไปอยา่งชา้ ๆ 
การน าเขา้ถ่านหินของจีนเพิม่สงูมากในเดือนมกราคม 2562 จากมาตรการจ ากดัการน าเขา้ถา่นหินในปีก่อน
หนา้ที่ท าใหม้ีเรอืบรรทกุถา่นหินตอ้งจอดรอการท าพิธีการศลุกากรตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2561 รฐับาลจีนได้
พยายามชะลอการน าเขา้โดยการเพิ่มเวลาการท าพิธีการศลุกากรใหม้ากขึน้โดยมุง่เนน้ไปท่ีถา่นหินน าเขา้จาก
ประเทศออสเตรเลยี ท าใหก้ารน าเขา้ถ่านหินในเดือนกมุภาพนัธุ ์ 2562 ลดลง และมีสว่นท าใหร้าคาถ่านหิน
ออสเตรเลยีลดลง 
จีนลดภาษีมลูคา่เพิ่มส าหรบัถา่นหินจากรอ้ยละ 16 เหลอืรอ้ยละ 13   ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562      แตร่าคา
ถ่านหินในประเทศไมไ่ดป้รบัลดลงตามเนื่องจากภาวะอปุทานตงึตวัจากการท่ีการเพิ่มการผลติของถ่านหินใน
ประเทศท าไดช้า้  ในขณะท่ีความตอ้งการใชถ้า่นหินในอสุาหกรรมปนูซีเมนตแ์ละอตุสาหกรรมอื่นๆ  เพิ่มสงูขึน้ 
อนัเป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการคา้ 
การน าเขา้ถ่านหินของจีนเพิม่สงูขึน้มากในไตรมาสที่ 3 ถงึตน้ไตรมาสที่ 4 เนื่องจากผูซ้ือ้มีการเรง่น าเขา้ถา่นหิน
เพราะเกรงวา่รฐับาลจะจ ากดัการน าเขา้ถ่านหินในชว่งปลายปีเชน่เดียวกบัปีก่อนหนา้ ทัง้นีเ้พราะถ่านหินน าเขา้มี
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ราคาถกูกวา่ถ่านหินท่ีผลติในประเทศมาก ในขณะเดยีวกนัการผลติถ่านหินภายในประเทศไดม้ปีรมิาณเพิม่ขึน้
หลงัจากเหมืองที่ผา่นมาตรฐานความปลอดภยัทยอยกลบัมาด าเนนิการผลติ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตวัลงในครึง่ปีหลงั จากผลกระทบของสงครามการคา้ ในขณะท่ีสภาพ
อากาศในช่วงฤดรูอ้นไมร่อ้นมาก ประกอบกบัการผลติไฟฟา้จากนิวเคลยีรแ์ละเขื่อนมากขึน้ท าใหค้วามตอ้งการ
ใชถ้า่นหินเพิ่มขึน้เพียงเลก็นอ้ย เป็นเหตใุหส้ต๊อกถา่นหินท่ีโรงไฟฟา้ทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู ความตอ้งการถ่านหิน
จากตลาดจรจึงมีนอ้ย กดดนัราคาถา่นหินในประเทศใหค้อ่ย ๆ ปรบัตวัลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตามถา่นหินน าเขา้ก็
ยงัคงมีราคาถกูกวา่ถ่านหินท่ีผลติในประเทศท าใหร้ฐับาลตอ้งจ ากดัการน าเขา้ในช่วงปลายปี เป็นเหตใุหก้าร
น าเขา้ถ่านหินลดลงมากในช่วง 2 เดือนสดุทา้ยของปี 
 
อินเดีย การน าเขา้ถ่านหินของ
อินเดียเติบโตมากในชว่งครึง่ปีแรก
ของปี 2562 เนื่องจากการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑด์แีละ
การเพิม่การเดินเครือ่งของโรงไฟฟา้
ขนาดใหญ่ 2 โรงที่ใชถ้่านหินน าเขา้
เป็นเชือ้เพลงิเนื่องจากรฐับาล
อนญุาตใหโ้รงไฟฟา้ดงักลา่ว
สามารถปรบัราคาไฟฟา้ขึน้เพื่อ
ชดเชยตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ได ้ ในขณะที่
การผลติถ่านหินในประเทศเพิ่มขึน้ไมท่นักบัความตอ้งการ 
แตก่ารน าเขา้ถา่นหินมีการชะลอตวัในช่วงครึง่หลงัของปี เนื่องจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงและการผลติ
ไฟฟา้จากเขื่อนเพิม่ขึน้ แตก่ารผลติถ่านหินในประเทศก็ลดลงมากในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากฝนตกหนกัในช่วงฤดู
ฝนช่วยใหก้ารน าเขา้ถา่นหินยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัสงู สรุปในภาพรวมทัง้ปีอินเดียยงัคงน าเขา้ถ่านหินเพิ่มขึน้ 
 
ญ่ีปุ่นมีการใชถ้า่นหินลดลงจากปีก่อนหนา้เนื่องจากมกีารผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้นิวเคลยีรแ์ละโรงไฟฟา้
พลงังานหมนุเวยีนเพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีการหยดุซอ่มบ ารุงโรงไฟฟา้ถ่านหินบางโรง 
 
เกาหลีใต้เผชิญปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะเรือ่งฝุ่ นท าใหร้ฐับาลสั่งหยดุเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินเกา่ 
4 โรง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุายน 2562 ก าลงัผลติรวม 2.1 GW และใหโ้รงไฟฟา้ทีเ่หลอืเดินเครือ่งที่รอ้ย
ละ 80 ของก าลงัการผลติ พรอ้มกนันีย้งัใหโ้รงไฟฟา้ถา่นหินของรฐับาลทัง้ 48 โรงสลบักนัหยดุซอ่มบ ารุงใน
ช่วงเวลาดงักลา่วเพื่อชว่ยลดปรมิาณฝุ่ นในอากาศ ท าใหก้ารใชถ้า่นหินลดลงมากในชว่งครึง่แรกของปี 
นอกจากนีร้ฐับาลเกาหลใีตย้งัไดม้ีการปรบัโครงสรา้งภาษีถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural 
Gas: LNG) เพื่อผลกัดนัใหม้ีการลดการใชถ้า่นหินลงเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยประกาศเพิม่ภาษีถา่นหิน
น าเขา้อีกรอ้ยละ 25-30 ขึน้กบัชนิดถา่นหิน ในขณะเดียวกนัก็ประกาศลดภาษีน าเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลวจาก 
91,400 วอนตอ่กิโลกรมั ลงมาเหลอื 23,000 วอนตอ่กิโลกรมั หรอืลดลงรอ้ยละ 75 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 
2562 แตถ่งึแมจ้ะมีการปรบัโครงสรา้งภาษีแลว้แตถ่า่นหินก็ยงัคงเป็นเชือ้เพลงิที่มตีน้ทนุในการผลติกระแสไฟฟา้



 
 

 

หนา้ 60 

 

 

ต ่าที่สดุเมื่อเทียบกบัเชือ้เพลงิเชิงพาณิชยอ์ื่น ๆ ประกอบกบัการจดัหาก๊าซธรรมชาตเิหลวสว่นใหญ่ท าภายใต้
สญัญาซือ้ขายระยะยาวเพื่อความมั่นคงดา้นพลงังาน และราคาก๊าซธรรมชาตเิหลวภายใตส้ญัญาซือ้ขายระยะ
ยาวเช่ือมโยงกบัราคาน า้มนัท าใหร้าคาก๊าซธรรมชาติเหลวน าเขา้ยงัอยูใ่นระดบัสงูกวา่ราคาในตลาดจรมาก 
ในช่วงครึง่ปีหลงัการใชถ้่านหินในเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้มากเนื่องจากสภาพอากาศดีขึน้และมกีารหยดุซอ่มบ ารุง
โรงไฟฟา้นิวเคลยีร ์ แตใ่นช่วงปลายปีสภาแหง่ชาติเก่ียวกบัสภาพภมูิอากาศและคณุภาพอากาศของเกาหลใีตไ้ด้
เสนอใหร้ฐับาลหยดุเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถา่นหินหลายโรงชว่งเดือนธนัวาคม 2562 ถงึเดือนกมุภาพนัธ ์2563 เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศ และรฐับาลไดส้ั่งใหม้ีการหยดุเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหิน 8-15 โรงในช่วงเวลาดงักลา่ว 
และใหโ้รงไฟฟา้ที่เหลอืเดินเครือ่งรอ้ยละ 80 ของก าลงัการผลติ โดยใหท้างการไฟฟา้ไปบรหิารใหม้ีไฟฟา้เพียงพอ
ตอ่ความตอ้งการใชง้าน การจ ากดัการเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินท าใหก้ารใชถ้า่นหินโดยรวมของเกาหลใีตใ้นปี
ที่ผา่นมาลดลง 
 
ไต้หวันก็ประสบปัญหามลภาวะดา้นฝุ่ นเช่นเดียวกบัเกาหลใีต ้ จงึมีการจ ากดัการเดินเครือ่งของโรงไฟฟา้ถ่านหิน
เช่นกนัโดยมีการหยดุเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินรวม 2.7 กิกะวตัต ์(GW) ในช่วงฤดหูนาว นอกจากนีแ้ลว้รฐับาล
ทอ้งถ่ินยงัจ ากดัปรมิาณถา่นหินที่ใชท้ี่โรงไฟฟา้ถา่นหิน Taichung ซึง่เป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศมีก าลงัผลติไฟฟา้รวม 5.5 กิกะวตัต ์ (GW)  และใชถ้่านหินรวมประมาณ 21 ลา้นตนัตอ่ปี โดยรฐับาล
ทอ้งถ่ินจ ากดัปรมิาณการใชถ้า่นหินทัง้ปีของโรงไฟฟา้ดงักลา่วไมเ่กิน 11.04 ลา้นตนั แตโ่รงไฟฟา้ Taichung ใช้
ถ่านหินเกินกวา่ที่รฐับาลทอ้งถ่ินก าหนดตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2562 ท าใหโ้รงไฟฟา้ถ่านหินตอ้งชะลอการ
น าเขา้ถ่านหินและประกาศเหตสุดุวิสยั (Force Majeure) กบัผูผ้ลติถ่านหิน  แตอ่ยา่งไรก็ตามโรงไฟฟา้ Taichung 
ยงัคงเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถา่นหินบางโรงเพื่อรกัษาเสถียรภาพของระบบจ่ายไฟฟา้ ท าใหก้ารไฟฟา้ของเกาหลใีต้
ตอ้งไปหารอืกบัรฐับาลทอ้งถ่ินเพือ่หาขอ้สรุปในเรือ่งนีต้อ่ไป แตเ่ป็นท่ีคาดการณว์า่โรงไฟฟา้ Taichung จะถกู
จ ากดัปรมิาณถ่านหินท่ีใชต้อ่ปีท าใหไ้มส่ามารถเดินเครือ่งเต็มก าลงัการผลติได ้ และคาดวา่ปรมิาณถ่านหินท่ีจะ
ใชใ้นปีตอ่ ๆ ไปนา่จะอยูใ่กลเ้คียงกบัท่ีรฐับาลทอ้งถ่ินก าหนด 
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ว่นใหญ่มีการน าเขา้ถ่านหินเพิ่มขึน้โดยเฉพาะประเทศสาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวียดนามมกีารน าเขา้ถา่นหินเพิ่มขึน้เกือบ 1 เทา่ตวัจากปีก่อนหนา้เนื่องจากความตอ้งการไฟฟา้เพิ่มขึน้
มาก มีการเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถา่นหินใหมก่ าลงัการผลติรวม 1.6 กิกะวตัต ์(GW)   ในปีที่ผา่นมา ประกอบกบัการ
ผลติถ่านหินในประเทศไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ท าใหผู้ใ้ชถ้า่นหินตอ้งน าเขา้ถา่นหินมาใชผ้สมกบั
ถ่านหินท่ีผลติในประเทศ 
มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึง่ทีม่กีารเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถา่นหินใหมก่ าลงัการผลติรวม 2 กิกะวตัต ์ (GW)   
ในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ซึง่จะเพิ่มความตอ้งการใชถ้า่นหินขึน้อกีประมาณ 7 ลา้นตนัตอ่ปี 
การน าเขา้ถ่านหินในตลาดยโุรปลดลงมากในปีที่ผา่นมา เนื่องจากความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ลดลงจากการชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจ แตก่ารผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ที่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้มากเพราะราคาก๊าซลดลง 
และราคาคารบ์อนสงูขึน้ ประกอบกบัการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหก้าร
ผลติไฟฟา้จากถ่านหินลดลงคอ่นขา้งมาก 
ในปีที่ผา่นมาหลายประเทศในยโุรปมีการประกาศแผนการยกเลกิการใชถ้า่นหินเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกใหไ้ดต้ามเปา้หมาย ซึง่หลายประเทศพยายามเรง่ใหเ้รว็ขึน้ โดยในการประชมุวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง
ภมูิอากาศโลกครัง้ที่ 25 ในช่วงปลายปี 2562 กลุม่สหภาพยโุรปไดม้ีการประกาศขอ้ตกลงยโุรปสเีขียว 
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(European Green Deal) ที่มีเปา้หมายจะท าใหก้ารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูยภ์ายในปี 2593 ซึง่จะท า
ใหก้ารใชถ้่านหินในยโุรปมีแนวโนม้ลดลงในอนาคต 
 

 อุปทาน (Supply) 

การผลติถ่านหินในปีที่ผา่นมามเีพียงประเทศอินโดนีเซยีที่สามารถเพิ่มการสง่ออกไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั จากการท่ี
ผูผ้ลติถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียไดเ้รง่ขยายก าลงัการผลติในปีก่อนหนา้ในช่วงที่ราคาถา่นหินยงัอยูใ่น
ระดบัสงู  และก าลงัการผลติสว่นใหญ่ไดเ้ริม่ผลติในปีที่ผา่นมา  ประกอบกบัปรมิาณฝนตกไมม่ากท าใหป้รมิาณ
การผลติถ่านหินในปีที่ผา่นมาเพิม่ขึน้  ถึงแมร้ฐับาลอินโดนีเซียพยายามควบคมุการผลติก็ตาม  
ในขณะท่ีอเมรกิาและโคลอมเบียมีการ
สง่ออกลดลงเนื่องจากความตอ้งการใน
ตลาดยโุรปซึง่เป็นตลาดหลกัลดลง  
อีกทัง้อเมรกิาและโคลอมเบียไม่
สามารถเขา้มาแขง่ขนัในเอเชียได้
เนื่องจากแหลง่ถ่านหินอยูไ่กลจาก
ประเทศผูใ้ชม้ากท าใหเ้สยีเปรยีบเรือ่ง
การขนสง่ เป็นเหตใุหผู้ผ้ลติในอเมรกิา
และโคลอมเบียตอ้งลดการผลติลง 
ผูผ้ลติในรสัเซียไดพ้ยายามเพิม่การ
สง่ออกถ่านหินมาเอเชียมากขึน้เนื่องจากตลาดยโุรปหดตวัลง โดยไดท้ าการขยายทา่เรอืขนถ่ายถ่านหิน 
Vostochny ท าใหส้ามารถสง่ออกถ่านหินมาเอเชียไดม้ากขึน้ ถงึแมย้งัมีขอ้จ ากดัก าลงัการขนถา่นหินทางรถไฟ
อยู ่ ในขณะเดียวกนัรสัเซียไดม้ีการปรบัปรุงทา่เรอืขนถ่ายถา่นหินบรเิวณทะเลด าใหส้ามารถรบัเรอืเดินสมทุร
ขนาดใหญ่ขึน้ ท าใหส้ามารถสง่ออกถ่านหินไดม้ากขึน้ 
สว่นสาธารณรฐัแอฟรกิาใตใ้นปีที่ผา่นมามคีวามตอ้งการใชถ้า่นหินในประเทศเพิ่มขึน้มากท าใหผู้ผ้ลติถ่านหินหนั
ไปจ าหนา่ยในประเทศมากขึน้ ในขณะท่ีปรมิาณถา่นหินคณุภาพดีส  าหรบัสง่ออกมีปรมิาณจ ากดั ประกอบกบั
ในช่วงปลายปีมีปรมิาณฝนตกหนกัและคลืน่ลมแรงบรเิวณทา่เรอืขนถ่ายถ่านหิน      ท าใหป้รมิาณการสง่ออก
ถ่านหินของแอฟรกิาใตล้ดลงจากปีก่อนหนา้ 
 
ในปี 2562 บรษัิทฯ จ าหนา่ยถา่นหินจากอินโดนเีซียจ านวน 25.3 ลา้นตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 4.9 มี
สดัสว่นการขายไปตลาดจีนมากที่สดุที่รอ้ยละ 29 และมีปรมิาณการขายเพิม่ขึน้จากปีก่อนหนา้ถึงรอ้ยละ 50 
บรษัิทฯ เพิ่มปรมิาณการขายไปที่จีนมากขึน้ในปีนีเ้พราะราคาถา่นหินน าเขา้ของจีนมเีสถียรภาพมากกวา่ตลาด
อื่นๆ ที่อิงกบัราคาถ่านหินท่ีทา่เรอืนิวคาสเซิล (Newcastle) ซึง่มคีวามผนัผวนสงู และมีราคาลดลงคอ่นขา้งมาก 
รองลงมาคือตลาดประเทศญ่ีปุ่ นและอินโดนีเซีย มีสดัสว่นการขายรอ้ยละ 19 และรอ้ยละ 13 ตามล าดบั บรษัิทฯ 
เพิ่มปรมิาณการขายไปญ่ีปุ่ นขึน้รอ้ยละ 9 จากปีก่อนหนา้เนื่องจากตลาดญ่ีปุ่ นเป็นตลาดทีใ่หร้าคาสงู และเพิ่ม
การขายในอนิโดนเีซียเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 เพราะตลาดภายในอนิโดนีเซียไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของ
ราคาถ่านหินในตลาดโลกนอ้ย 



 
 

 

หนา้ 62 

 

 

 
1.2  ตลาดถา่นหนิในประเทศอนิโดนีเซีย 

การผลติถ่านหินของอินโดนีเซียในปี 2562 ยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการถา่นหินใน
เอเชียที่เพิ่มขึน้ ประมาณการการผลติถ่านหินทัง้ปีอยูท่ี่ประมาณ 578 ลา้นตนั เพิ่มจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8 ทัง้ๆ 
ที่รฐับาลพยายามควบคมุการผลติ  
ดา้นการสง่ออก ตวัเลขปรมิาณการสง่ออกถ่านหินในปีที่ผา่นมาประมาณ 458 ลา้นตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้
รอ้ยละ 8.4 คิดเป็นรอ้ยละ 79 ของปรมิาณถ่านหินท่ีผลติทัง้หมดในอินโดนเีซีย ตลาดสง่ออกหลกัไดแ้ก่ จีน 
อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต ้ไตห้วนั และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้
ความตอ้งการใชถ้่านหินในอินโดนีเซียเองในปี 2562 อยูท่ี่ประมาณ 121 ลา้นตนั เพิ่มขึน้จากปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 
7.4 โดยรอ้ยละ 80 ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟา้ เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 7.5 ในขณะที่ประมาณรอ้ยละ 9.5 
ใชใ้นอตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์ท่ีเหลอืใชใ้นอตุสาหกรรมอื่น ๆ 
ในปี 2562 บรษัิทฯ จ าหนา่ยถา่นหินในอินโดนีเซียจ านวน 3.3 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของปรมิาณการ
จ าหนา่ยถา่นหินทัง้หมดของบรษัิทฯ จากอินโดนีเซยี แตค่ิดเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณรอ้ยละ 2.7 ของความ
ตอ้งการใชถ้่านหินในอินโดนีเซียเทา่นัน้ โดยมีลกูคา้หลกัเป็นกลุม่โรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมี
สดัสว่นรอ้ยละ 49 ของปรมิาณการจ าหนา่ยถ่านหินทัง้หมด รองลงมาเป็นการจ าหนา่ยใหก้บัอตุสาหกรรมถลงุ
โลหะรอ้ยละ 42 อตุสาหกรรมปนูซีเมนตร์อ้ยละ 8 และอตุสาหกรรมอื่นๆ รอ้ยละ 1 
ในปีที่ผา่นมา รฐับาลอินโดนีเซยีไดค้งเพดานราคาถา่นหินในประเทศที่ขายใหก้บัโรงไฟฟา้ถ่านหินไวท้ี่ 70 เหรยีญ
สหรฐัตอ่ตนั ราคา ณ ทา่เรอืตน้ทาง (FOB) ส  าหรบัถา่นหินท่ีมีคา่ความรอ้น 6,322 kcal/kg, GAR   โดยผูผ้ลติ
ถ่านหินจะตอ้งจ าหนา่ยถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟา้ตามราคาอา้งอิงที่รฐับาลอินโดนีเซยีก าหนด (Indonesian Coal 
Reference Price: HBA) แตต่อ้งไมเ่กิน 70 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั อยา่งไรก็ตามจากการท่ีราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดลงอยา่งตอ่เนื่องในปีที่ผา่นมา ท าใหร้าคาอา้งอิงของรฐับาลไดป้รบัตวัลงมาต ่ากวา่ 70 เหรยีญสหรฐั
ตอ่ตนัในช่วงครึง่ปีหลงั ผูผ้ลติถ่านหินในอินโดนีเซยีจงึหนัมาจ าหนา่ยถ่านหินใหก้บัผูใ้ชใ้นอินโดนีเซยีมากขึน้
เพราะจะไดร้าคาสงูกวา่สง่ออกไปจ าหนา่ยยงั
ตา่งประเทศ 
รฐับาลอินโดนีเซยียงัคงมาตรการที่ก าหนดใหผู้ผ้ลติถ่าน
หินตอ้งจ าหนา่ยถ่านหินท่ีผลติไดใ้หก้บัผูใ้ช้
ภายในประเทศ (Domestic Market Obligation: DMO) 
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของปรมิาณการผลติทัง้หมด โดยใน
ปีที่ผา่นมาไดก้ าหนดปรมิาณรวมไวท้ี่ 128 ลา้นตนั แต่
การผลติถ่านหินของอินโดนีเซียในปีที่ผา่นมาสงูกวา่
ปรมิาณที่รฐับาลก าหนดไวม้าก ท าใหม้ีผูผ้ลติหลายราย
ไมส่ามารถจ าหนา่ยในประเทศไดต้ามโควตา้ที่รฐับาล
ก าหนด ท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะถกูปรบัลดก าลงัการผลติ
ในปีถดัไป 
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ในปีที่ผา่นมารฐับาลอินโดนีเซียไดป้ระกาศใชก้ฎเกณฑก์ารประกนัภยัทางทะเลฉบบัใหม ่ มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 โดยก าหนดใหเ้รอืที่มารบัถา่นหินทกุล าตอ้งซือ้ประกนัภยัจากบรษัิทประกนัภยัสญัชาติ
อินโดนีเซียเทา่นัน้ กฎเกณฑด์งักลา่วไมไ่ดก้ระทบกบัการสง่ออกมากนกัเพราะคา่ประกนัภยัถือเป็นคา่ใชจ้า่ยที่
นอ้ยเมื่อเทียบกบัมลูคา่สนิคา้ 
นอกจากนีแ้ลว้รฐับาลอินโดนีเซยีไดม้ีการประกาศใชร้ะบบตรวจสอบการขายถา่นหินออนไลน ์ (Sales 
Verification Module Platform: MVP) ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 โดยผูผ้ลติหรอืผูค้า้ถา่นหินจะตอ้งกรอก
ขอ้มลูที่จ าเป็นเก่ียวกบัการขาย เหมือง คณุภาพถา่นหิน เรอืบรรทกุถ่านหิน  รวมถงึการจ่ายคา่ภาคหลวง ลงใน
ระบบก่อนท่ีจะขนถา่นหินลงเรอืล าเลยีง ซึง่รฐับาลหวงัวา่ระบบดงักลา่วจะช่วยใหร้ฐับาลสามารถตรวจสอบการ
เสยีภาษีและปอ้งกนัการผลติถ่านหินและการคา้ถ่านหินท่ีไมถ่กูกฎหมายได ้

 

1.3   ตลาดถา่นหินในประเทศออสเตรเลีย 

ถ่านหินสว่นใหญ่ที่บรษัิท Centennial Coal Company Limited ผลตินัน้ถกูน าไปใชใ้นโรงไฟฟา้ใน New South 
Wales ในขณะเดียวกนัการสง่ออกไปยงัโรงไฟฟา้ในเอเชียยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ปัจจบุนั Centennial เป็นผู้
จดัสง่ประมาณรอ้ยละ 80 ของปรมิาณเชือ้เพลงิทีต่อ้งใชใ้นโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดใหญ่ใน Western Region การ
ขายถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟา้เหลา่นีจ้ะท าภายใตส้ญัญาระยะยาวทีม่ีการก าหนดปรมิาณถา่นหินและราคาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ การท าสญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศที่ท ากบัโรงไฟฟา้ใน New South Wales  มีขอ้ดดีงันี ้

 ต าแหนง่ของเหมือง Centennial มีการเช่ือมตอ่ระบบขนสง่ถา่นหินเขา้ไปยงัโรงไฟฟา้โดยตรง (มี
ลกัษณะเป็น mine-mouth) ท าให ้ Centennial มีความไดเ้ปรยีบในการขนสง่โดยมถีนนและสายพาน
เฉพาะส าหรบัการขนสง่ถา่นหินไปยงัโรงไฟฟา้ ซึง่ช่วยลดตน้ทนุการขนสง่ของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบตอ่ชมุชนทอ้งถ่ิน 

 สญัญาเหลา่นีอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลยี  จึงช่วยจ ากดัความเสีย่งจากการเคลือ่นไหวของอตัรา
แลกเปลีย่น 

 การจดัสง่ถา่นหินในประเทศเป็นธุรกิจที่ตอ่เนื่อง จึงสามารถสรา้งกระแสเงินสดจากผูซ้ือ้ที่สว่นใหญ่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือดใีนระยะยาว ใหแ้ก่ Centennial ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง 
 ราคาถ่านหินเปลีย่นแปลงจากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางตน้ทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน

ใหม่ๆ  ความไมแ่นน่อนของอปุทานใหม ่ และตน้ทนุการผลติไฟฟา้จากถา่นหิน ที่ยงัถกูกวา่โดย
เปรยีบเทียบจากการใชเ้ชือ้เพลงิประเภทอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 

 การบงัคบัใชโ้ควตาน าเขา้ถ่านหินของประเทศจีน ท าใหถ้า่นหินท่ีคา่ความรอ้นต ่าซึง่สว่นใหญ่สง่ไปขาย
ที่ประเทศจีนมีราคาขายต ่าลง แตถ่่านหินท่ีมคีา่ความรอ้นสงูจากประเทศออสเตรเลยียงัคงรกัษาระดบั
ราคาไวไ้ด ้

 การเพิม่ขีดความสามารถของโครงสรา้งพืน้ฐานเคยเป็นขอ้จ ากดัตอ่การสง่ออกถ่านหิน 
 โรงไฟฟา้ตา่งประเทศเห็นวา่การมีแหลง่ถา่นหินท่ีมั่นคงมีความส าคญั โดยมีโรงไฟฟา้ตา่งประเทศเขา้

มาลงทนุในโครงการเหมืองถา่นหินในออสเตรเลยี เพื่อท าสญัญาระยะยาวโดยซือ้ถา่นหินท่ีราคาตลาด 
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 ขัน้ตอนการอนมุตัิการท าเหมืองเริม่มีความยากขึน้ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผา่นมา  ท าใหโ้ครงการขยายหรอื
เพิ่มอปุทานถ่านหินเกิดขึน้ไดย้ากยิ่งขึน้ ดงันัน้โรงไฟฟา้ในประเทศจงึอาจตอ้งซือ้ถา่นหินในราคาที่
สงูขึน้เพื่อใหแ้นใ่จวา่จะมถี่านหินส าหรบัใชใ้นการผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะการซือ้จากแหลง่ถ่านหิน
ปัจจบุนัใหม้ากที่สดุ รวมไปถึงการซือ้ถ่านหินจากแหลง่ผลิตที่อยูใ่กลก้บัโรงไฟฟา้ 

 อตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลยีมกีารออ่นคา่ลง (เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสกลุเงินดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา) ชดเชยกบัการปรบัตวัลงของราคาถา่นหินในตลาดโลก ท าใหก้ารสง่ออกถ่านหินราคาไม่
ลดลงในสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลยีจึงเป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของ
ผูผ้ลติถ่านหินในประเทศออสเตรเลยี 

 
 ดงันัน้ความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีสงูขึน้บวกกบัความทา้ทายในการจดัหาแหลง่พลงังานใหมท่ีเ่พิ่มมาก
ขึน้ จะท าใหแ้หลง่ถ่านหินท่ีมอียูปั่จจบุนัมีมลูคา่มากขึน้ และจากปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ Centennial ไดพ้ิจารณา
และวางแผนการขายถา่นหินใหส้อดคลอ้งและตอบสนองตอ่ความตอ้งการถ่านหินท่ีใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้น
ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เมือ่ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาในประเทศเริม่หมดลง Centennial จะยงัคงรกัษา
ความส าคญัในการจดัสง่ถา่นหินใหแ้ก่โรงไฟฟา้ในประเทศ เป็นหนึ่งในยทุธศาสตรห์ลกั 

 
 

1.4   ตลาดถา่นหินในประเทศไทย 

การใชถ้า่นหินในไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปรมิาณการใชถ้่านหินในภาคเอกชนรวมประมาณ 19.6 
ลา้นตนั ลดลง 1.9 ลา้นตนั หรอืลดลงรอ้ยละ 9 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตวั 
อตุสาหกรรมปนูซเีมนตย์งัคงเป็นกลุม่ผูใ้ชถ้า่นหินรายใหญ่ที่สดุในภาคเอกชน มีการใชถ้่านหินในชว่ง 10 เดือน
แรกของปี 2562 ประมาณ 7.6 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 1.1 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน รองลงมาไดแ้ก่ผูใ้ชถ้า่นหิน
ในกลุม่ผูผ้ลติไฟฟา้อิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีปรมิาณการใชถ้่านหินในชว่ง 10 เดือนแรก
ของปี 2562 ประมาณ 5.3 ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจโดยรวม
จะชะลอตวัลงก็ตาม เนื่องจากการผลติไฟฟา้จากถา่นหินมีตน้ทนุต ่าที่สดุเมื่อเทียบกบัการผลติไฟฟา้จาก
เชือ้เพลงิเชิงพาณิชยอ์ื่น ๆ  
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจสง่ผลกระทบคอ่นขา้งรุนแรงตอ่กลุม่ผูผ้ลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producer: 
SPP) และกลุม่ผูใ้ชใ้นอตุสาหกรรมอื่น ๆ  เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิง่ทอ และอาหาร เป็นตน้ เนื่องจาก
กลุม่นีเ้ป็นผูผ้ลติสนิคา้เพื่อจ าหนา่ยทัง้ภายในประเทศและสง่ออกซึง่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจและการสง่ออก กลุม่ผูผ้ลติไฟฟา้รายเลก็มีปรมิาณการใชถ้า่นหินในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2562 
ประมาณ 1.9 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 14.3 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีปรมิาณการใชถ้า่นหินใน
อตุสาหกรรมอื่น ๆ ในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีประมาณ 4.9 ลา้นตนั ลดลงถึงรอ้ยละ 24.1 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 
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นโยบายการตลาดธุรกิจถา่นหนิของกลุ่มบริษัท 
บรษัิทฯ มีนโยบายการตลาดเพื่อเปา้หมายแหง่ความส าเรจ็รว่มกนัท่ีชดัเจน โปรง่ใส และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ ดงันี ้

1. เนน้การตลาดเชิงรุก ขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สรา้งมลูคา่เพิ่มของสนิคา้และบรกิาร 
3. สรา้งความพรอ้มทางการตลาด เพื่อใหเ้ป็นทางเลอืกทีด่ีที่สดุอยูเ่สมอ 
4. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมเีกียรติ มีจรรยาบรรณและใหค้วามเคารพตอ่ลกูคา้ คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและ

ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
5. พฒันาบรษัิทฯ ใหเ้ป็นแบบอยา่งการเป็นผูน้  าในธุรกิจ เนน้การใหบ้รกิารลกูคา้เป็นส าคญั 

 

กลยุทธใ์นการแข่งขนัในธุรกิจถา่นหนิ 
ความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งอเมรกิากบัจีน ท าใหต้ลาดมีความผนัผวนมาก นอกจากนีก้ารท่ีตลาดเปลีย่นไปสู่
ภาวะอปุทานลน้ตลาดท าใหภ้าวการณแ์ขง่ขนัรุนแรงขึน้ บรษัิทฯ จึงไดม้ีการปรบักลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของตลาดและรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัไว ้ กลยทุธห์ลกัๆ ของ
บรษัิทฯ มีดงันี ้

o การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
บรษัิทฯไดน้ า Optimization Model มาใชใ้นการผสมถ่านหินโดยรวมถา่นหินท่ีบรษัิทฯ จดัหามาจาก
แหลง่ภายนอกมาไวใ้นแบบจ าลองดว้ย เพื่อใหไ้ดถ้า่นหินท่ีมีคณุภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด
เปา้หมายดว้ยตน้ทนุท่ีต ่าที่สดุ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถใชถ้า่นหินท่ีบรษัิทผลติเองและถา่นหินท่ีซือ้จาก
แหลง่ภายนอกใหเ้กิดมลูคา่เพิม่สงูที่สดุ 

o การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย 
บรษัิทฯ ไดว้างต าแหนง่ผลติภณัฑแ์ตล่ะชนิดของบรษัิทฯ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะ
ตลาดเปา้หมาย โดยเนน้การจ าหนา่ยถ่านหินคณุภาพดีไปยงัตลาดที่ใหร้าคาสงู เช่น ตลาดญ่ีปุ่ น 
ในขณะท่ีถา่นหินคณุภาพต ่าลงมาน าไปจ าหนา่ยใหก้บัลกูคา้ประจ าของบรษัิทฯ ที่สามารถใชถ้่านหิน
คณุภาพต ่าลงมาได ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถรกัษาฐานลกูคา้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัไวไ้ดใ้นสภาวะที่
ตลาดมีอปุทานสว่นเกินอยูม่าก 

o เพ่ิมศักยภาพการจัดหาถ่านหนิจากแหล่งภายนอก 
บรษัิทฯ ไดม้ีการเพิ่มจ านวนแหลง่ถ่านหินภายนอกที่บรษัิทฯ ซือ้ถ่านหินเขา้มาใชใ้นการปรบัปรุง
คณุภาพมากขึน้ โดยใหค้รอบคลมุคณุภาพท่ีบรษัิทฯ ตอ้งการใชง้านเพื่อใหส้ามารถผลติถ่านหิน
ครอบคลมุคณุภาพท่ีลกูคา้ตอ้งการในทกุตลาดเปา้หมาย พรอ้มกนันีบ้รษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ทีมงานท่ี
เช่ียวชาญของบรษัิทฯ เขา้ไปตรวจสอบแหลง่ถา่นหินดงักลา่วเพือ่ใหก้ารจดัหาถ่านหินมีความมั่นคงทัง้
ปรมิาณและคณุภาพ รวมทัง้การประสานงานเรื่องการสง่มอบถ่านหินใหต้รงตามก าหนดเวลา 

 

 



 
 

 

หนา้ 66 

 

 

o ความม่ันคงในการส่งมอบ 
บรษัิทฯ เป็นผูผ้ลติถ่านหินในจ านวนไมก่ี่รายในอินโดนีเซียที่มีทา่เรอืขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่เอง และ
มีพืน้ท่ีกองเก็บถา่นหินขนาดใหญ่บรเิวณทา่เรอื ท าใหส้ามารถผลติ กองเก็บ และตรวจสอบคณุภาพ
ถ่านหินท่ีทา่เรอืใหพ้รอ้มก่อนการสง่มอบใหล้กูคา้ บรษัิทฯ จึงไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ในฐานะ
ผูผ้ลติถ่านหินท่ีมีความมั่นคงในการสง่มอบสงูอยา่งตอ่เนื่อง 

 

o การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
บรษัิทฯ ไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้โดยการสง่แบบสอบถามไปยงัลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ
ในประเทศตา่ง ๆ ผลการส ารวจ บรษัิทฯ ไดร้บัความพงึพอใจจากลกูคา้เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัใน
เกือบทกุดา้น อนัเป็นผลจากการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มกนั
นีบ้รษัิทฯ ยงัไดร้บัขอ้มลูที่เป็นประโยชนจ์ากลกูคา้เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารใน
อนาคต 

 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
คูแ่ขง่ขนัท่ีส  าคญัในตลาดโลกไมค่อ่ยเปลีย่นแปลงมากนกัเนื่องจากธุรกิจถา่นหินเป็นธุรกิจที่ผูเ้ลน่หนา้ใหมเ่ขา้มา
ไดย้าก คูแ่ขง่ขนัท่ีส  าคญัไดแ้ก่ผูผ้ลติถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี ออสเตรเลยี รสัเซีย และแอฟรกิาใต ้ 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 
เป็นตน้ ในขณะท่ีผูผ้ลติในอเมรกิาและโคลอมเบยีเขา้มาแขง่ขนัในตลาดเอเชียไดย้ากขึน้เนื่องจากแหลง่ถ่านหิน
อยูไ่กลจากประเทศผูใ้ช ้ท าใหต้อ้งลดการผลติลง นอกจากนีย้งัมีผูป้ระกอบการคา้ถา่นหิน และผูผ้ลติรายเลก็อกี
เป็นจ านวนมาก 
ส าหรบัคูแ่ขง่ขนัในไทยที่ส  าคญัสว่นใหญ่ยงัคงเป็นรายเดิมเช่น บรษัิท เอสซีจี เทรดดิง้ จ ากดั บรษัิท ลานนารี
ซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) บรษัิท เอเชีย กรนี เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ และเนื่องจากถ่านหินท่ีใชใ้น
ประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นถา่นหินน าเขา้จากตา่งประเทศ ท าใหม้ผีูป้ระกอบการคา้ถา่นหินเขา้มาแขง่ขนัในตลาด
เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ผูค้า้ถ่านหินรายเลก็ในไทยและผูป้ระกอบการคา้ถ่านหินจากตา่งประเทศสามารถเขา้มา
แขง่ขนัในตลาดผูซ้ือ้รายใหญ่ไดง้า่ย ท าใหม้ีคูแ่ขง่มาก 
 

นโยบายด้านราคา 
ราคาจ าหนา่ยถา่นหินของบรษัิทฯ จะอา้งองิกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมกีาร
ปรบัราคาถา่นหินไปตามคณุภาพถ่านหินท่ีจะจ าหนา่ยจรงิ โดยถ่านหินสว่นใหญ่จะเป็นการจ าหนา่ยแบบราคา
เปลีย่นแปลงไปตามราคาตลาดโลก (Index Link) และใชเ้ครือ่งมือทางการเงินชว่ยในการบรหิารความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของราคา สว่นการขายถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟา้ในอนิโดนีเซียจะใชร้าคาที่รฐับาลอินโดนีเซยีก าหนด
คือไมเ่กิน 70 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ส าหรบัถ่านหินท่ีมีคา่ความรอ้น 6,322 kcal/kg, GAR 
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ลักษณะของลกูค้า 
ลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ ยงัคงเป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินขนาดใหญ่ในญ่ีปุ่ น เกาหลใีต ้ ไตห้วนั จีน อินเดีย ฟิลปิปินส ์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวยีดนาม เป็นตน้ รองลงมา ไดแ้ก่ โรงงานปนูซีเมนต ์โรงงานกระดาษ ซึง่ลกูคา้ทัง้หมดจะ
เป็นบรษัิทขนาดใหญ่ มีความตอ้งการใชถ้่านหินสม ่าเสมอตลอดปี การซือ้ถ่านหินสว่นใหญ่จะท าผา่นการ
ประกวดราคา มีทัง้แบบสญัญาระยะสัน้และสญัญาระยะยาว และบางสว่นซือ้ในตลาดจร 

 

การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 
บรษัิทฯ ยงัคงมอบหมายให ้BMS Coal Sales Pte., Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทในเครอืบา้นปฯู ทีจ่ดัตัง้ขึน้ท่ีสาธารณรฐั
สงิคโปร ์ เป็นผูด้  าเนินการดา้นการตลาดและการจดัจ าหนา่ยถ่านหินของบรษัิทฯ ที่ผลติในอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลยี รวมทัง้ถา่นหินท่ีจดัหาจากแหลง่ภายนอกเพื่อจ าหนา่ย การจ าหนา่ยถ่านหินของบรษัิทฯ สว่นใหญ่
จะเป็นการเสนอขายตรงไปท่ีผูใ้ช ้    โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd.  จะท าหนา้ที่ในการหาตลาด  เสนอขาย
ถ่านหิน เขา้ประมลูและเจรจากบัผูซ้ือ้ รวมทัง้ประสานงานกบัผูซ้ือ้ในการจดัเรอืมารบัถา่นหินและการบรกิารหลงั
การขาย ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถมุง่เนน้ลกูคา้และขยายตลาดไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

2.  การตลาดธุรกิจไฟฟ้า 

ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชือ้เพลงิทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           จากความตอ้งการไฟฟา้ในแตล่ะภมูิภาคพบวา่ ในช่วงปี 2561 - 2583  ภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิกมีแนวโนม้
การเติบโตเป็นสดัสว่นท่ีส าคญั หรอืรอ้ยละ 50 ของความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ทั่วโลก เนื่องจากมีอตัราการเติบโตทาง
ภาคเศรษฐกิจ ภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิารท่ีขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง         
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หากพิจารณาก าลงัผลติ
ไฟฟา้ของโลกโดยแยกตาม
ประเภทโรงไฟฟา้ในชว่งปี 
2561 – 2568 พบวา่ สดัสว่น
ของก าลงัผลติไฟฟา้จาก
พลงังานหมนุเวยีนมี
แนวโนม้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
เป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
และนวตักรรม การให้
ความส าคญักบัผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และมาตรการจาก
รฐับาลที่สง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน เช่น ประเทศออสเตรเลยีมีเปา้หมายเพิ่มก าลงัผลติไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวยีนใหไ้ด ้  33,000 กิกะวตัต-์ชั่วโมง ภายในปี 2563 และรฐับาลไตห้วนัมเีปา้หมายเพิ่มสดัสว่นไฟฟา้จาก
พลงังานหมนุเวยีนเป็นรอ้ยละ 20 ภายในปี 2568 โดยเพิ่มก าลงัการผลติเป็น 27.36 กิกะวตัต ์ เมือ่พิจารณาจาก
การคาดการณ ์ในปี 2568   ก าลงัผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนจะคิดเป็นรอ้ยละ 32 ของก าลงัผลติไฟฟา้ของ
โลก   เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 26 ในปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิ่มขึน้เฉลีย่ในชว่งปีคาดการณ ์ (Compound 
Annual Growth Rate: CAGR) ที่รอ้ยละ 6 ขณะเดียวกนั ก าลงัผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิถา่นหินมีแนวโนม้ลดลง
อยูท่ี่รอ้ยละ 4 ในปี 2568 จากรอ้ยละ 38  ในปี 2561  อยา่งไรก็ตาม ถา่นหินยงัคงเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติ
ไฟฟา้ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน ที่แผนการใชพ้ลงังานของประเทศยงัคงสดัสว่นก าลงั
ผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิถา่นหินท่ีรอ้ยละ 30  ของก าลงัผลติไฟฟา้สว่นเพิ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟา้
สงูสดุของประเทศ (Peak Demand) 

 

  

ท่ีมา : รายงาน World Energy Outlook  2019 - International Energy Agency: 
IEA) 
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ในขณะท่ีก าลงัผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติในชว่งปีคาดการณ ์(CAGR) เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 45 เป็นผล

มาจากความพรอ้มของแหลง่ก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิา ทีม่ีขนาดใหญ่และมตีน้ทนุต ่า จงึมีผลตอ่สภาวะ

ความผนัผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติทั่วโลก อีกทัง้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติยงัเขา้มามีบทบาทมากขึน้ในการเพิ่ม

ความมั่นคงและความยืดหยุน่ (Flexibility) ของระบบการสง่ไฟฟา้อีกดว้ย 

2.1  ภาวะตลาดและการแข่งขนัในประเทศไทย  

ในปี 2562 ไทยมกี าลงัผลติติดตัง้ไฟฟา้อยูท่ี่ระดบั 45,297 เมกะวตัต ์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 จากปี 2561 ซึง่
ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุเกิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดบั 30,853 เมกะวตัต ์สงูกวา่ความตอ้งการไฟฟา้
สงูสดุของปี 2561 ที่ระดบั 28,388  เมกะวตัต ์อยู ่2,515 เมกะวตัต ์หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 8.9 โดยปรมิาณการ
ผลติและการรบัซือ้ไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยในปี 2562 มีจ านวน 211,990 กิกะวตัต-์
ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 4 เนื่องจากการกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครฐัและเอกชน 
โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่ง ๆ ดงันี ้จากก๊าซธรรมชาติรอ้ยละ 57.5  จากถา่นหินรอ้ย
ละ 16.9 จากพลงัน า้รอ้ยละ 3 จากการน าเขา้รอ้ยละ 12.1 จากพลงังานหมนุเวียนรอ้ยละ 10.1 และจาก
น า้มนัรอ้ยละ 0.5 
 
เปรยีบเทียบแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้และสดัสว่นก าลงัผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทในปัจจบุนั 
 

ที่มา: ส  านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน * ขอ้มลู ณ สิน้เดือนพฤศจิกายน 2562 
 

2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขนัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

สปป.ลาวมีความแตกตา่งจากประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เนื่องจากก าลงัผลติไฟฟา้
ของ สปป.ลาวมาจากโรงไฟฟา้พลงัน า้เป็นสดัสว่นส าคญั เพราะไมม่ีแหลง่น า้มนัและก๊าซส ารอง อีกทัง้ยงัมี
ถ่านหินปรมิาณจ ากดั อยา่งไรก็ตาม สถานการณด์งักลา่วเปลีย่นไปนบัแตปี่ 2559 จากการเดินเครือ่งเต็ม
ก าลงัของโรงไฟฟา้หงสาที่เป็นโรงไฟฟา้ถา่นหินแหง่แรกของ สปป.ลาว ทัง้นี ้จากขอ้จ ากดัดา้นแหลง่ถ่านหิน 
จึงยงัไมม่ีโรงไฟฟา้ถ่านหินอื่นที่มแีผนก่อสรา้งในระหวา่งปี 2559 – 2563 ทัง้นี ้สปป.ลาวยงัคงเป็นผูส้ง่ออก
กระแสไฟฟา้ที่ส  าคญัในภมูิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวไดท้ าขอ้ตกลงสง่ออกกระแสไฟฟา้ภายใต้
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ โดยสง่ออกไฟฟา้ใหก้บัไทยจ านวน 9,000 เมกะวตัต ์ใหก้บัเวยีดนาม 5,000 เมกะ
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วตัต ์และใหก้บัราชอาณาจกัรกมัพชูา 200 เมกะวตัต ์(ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน (Department of Energy 
Business: DEB) เดือนตลุาคม ปี 2560) ทัง้นี ้ไทยและ สปป.ลาวท าการซือ้ขายไฟฟา้ผา่นโรงไฟฟา้ทัง้หมด 
7 แหง่ แบง่เป็น โรงไฟฟา้พลงังานน า้  6 แหง่ และโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหิน 1 แหง่ 
 

2.3 ภาวะตลาดและการแข่งขนัในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในจีนมีอตัราการเจรญิเติบโตของปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในประเทศ ดงันี ้

 หน่วย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราการเจรญิเติบโตของการใช้
ไฟฟา้รวม  

รอ้ยละ 5.6 8.5 6.6 

อตัราการเจรญิเติบโตของก าลงัผลติ รอ้ยละ 4.5 6.3 7.1 
ก าลงัผลติรวม  เมกะวตัต ์ 1,992,135 1,906,215 1,793,979 

ที่มา : ส  านกังานขอ้มลูพลงังานแหง่ชาติ สาธารณรฐัประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA) 
 

ผลกระทบตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจและภาคอตุสาหกรรม จากขอ้พิพาททางการคา้กบัสหรฐัอเมรกิาสง่ผล
ใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในปี 2562 ลดลง ประกอบกบัความไมแ่นน่อนเก่ียวกบันโยบายพลงังานทดแทน 
และการอนมุตัิที่ลา่ชา้ส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหิน เป็นผลใหอ้ตัราเติบโตของก าลงัผลติรวม
ในปี2562 ที่รอ้ยละ 4.5 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสดัสว่นก าลงัการผลติไฟฟา้สว่นเพิ่มหลกั มากกวา่
ครึง่หนึง่ของการสรา้งโรงไฟฟา้ใหมม่าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ทัง้นีจ้ากการคาดการณ์
เบือ้งตน้ของสภาการไฟฟ้าจีน ในปี 2568 ก าลงัการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิถ่านหินอยูท่ี่ 1,250  กิกะวตัต ์
เพิ่มขึน้จาก 1,040 กิกะวตัตใ์นปี 2562    
 

2.4 ภาวะตลาดและการแข่งขนัในประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่ นมีอตัราการเจรญิเติบโตของปรมิาณการใชไ้ฟฟา้คงที ่ โดยก าลงัผลติไฟฟา้สว่นใหญ่มาจากพลงังาน
เชือ้เพลงิทั่วไป และบางสว่นมาจากพลงังานหมนุเวยีน ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 22 หรอืจ านวน 64,576 เม
กะวตัต ์แบง่เป็นก าลงัผลติไฟฟา้จากพลงังานลม 3,752 เมกะวตัต ์และจากพลงังานแสงอาทิตย ์55,520 เม
กะวตัต ์ ทัง้นี ้ แผนพฒันาพลงังานฉบบัท่ี 5 ของประเทศญ่ีปุ่ น (5th Basic Energy Plan) ไดต้ัง้เปา้หมาย
สดัสว่นการใชไ้ฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนที่รอ้ยละ 22 – 24   ภายในปี 2573 รฐับาลญ่ีปุ่ นไดป้รบัเปลีย่น
อตัราการรบัซือ้ไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนจากรูปแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟา้คงทีต่ลอดอายโุครงการ (Feed-in 
Tariff: FIT) เป็นแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟา้แบบเปิดประมลู (Auction Scheme) ตัง้แตปี่ 2560  
ซึง่โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่พฒันาใหม่ จะมีราคารบัซือ้ไฟฟา้ในรูปแบบเปิดประมลู เฉลีย่อยู่
ที ่ 12.5 เยนตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง นอกจากนี ้ ยงัมีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบส าหรบัการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยท์ี่มกี  าลงัผลติมากกวา่ 40 เมกะวตัต ์โดยก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตเ่ดือนเมษายนปี 
2563 เป็นตน้ไป 
 



 
 

 

หนา้ 71 

 

 

เปรียบเทียบแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าและสัดสว่นก าลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงแต่ละประเภท
ในปัจจุบนั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา: แผนยทุธศาสตรพ์ลงังานฉบบัที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรมญ่ีปุ่ น (Ministry of Economy, 
Trade and Industry : METI)   ขอ้มลู ณ สิน้เดือนตลุาคม 2562 

 
2.5 ภาวะตลาดและการแข่งขนัในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เวียดนามมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) เติบโตเฉลีย่รอ้ยละ 7 สง่ผลใหเ้วยีดนามมีแนวโนม้การใชไ้ฟฟา้เพิ่มขึน้ ซึง่ในปี 2562 
เวียดนามมี GDP คดิเป็นรอ้ยละ 7.02 และมีความตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุอยูท่ี่ 35,126 เมกะวตัต ์เพิ่มขึน้จาก
ปีก่อนรอ้ยละ 13.5 ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพลงังานของเวยีดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ไดร้ะบถุึงการใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิหลกั ในการผลติไฟฟา้ โดยในปี 2573 ไดก้ าหนดเปา้หมายก าลงัผลติไฟฟา้จากถา่นหิน
คิดเป็นรอ้ยละ 43 และจากพลงังานหมนุเวียน ซึง่ประกอบดว้ย พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์ และ
พลงังานชีวมวล คิดเป็นรอ้ยละ 15 ทัง้นีค้าดวา่ก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟา้รวมในปี 2573 อยูท่ี่ 129.5 กิกะ
วตัต ์ 
 

กราฟแสดงสดัส่วนของก าลังผลิตตดิตั้งจากเชือ้เพลิงแต่ละประเภทภายใต้ PDP ของประเทศ
เวียดนาม   
 

 
         ที่มา: กระทรวงพฒันาการลงทนุและการคา้ ประเทศเวียดนาม 

ทัง้นีเ้วยีดนามไดก้ าหนดอตัรารบัซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมเป็นแบบอตัราคงที่ตลอด
อายโุครงการ (Feed-in Tariff: FIT) ซึง่อตัรารบัซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์ คดิเป็น 7.09 เซนตต์อ่
กิโลวตัต-์ชั่วโมง และจากพลงังานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนตต์อ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง อยา่งไรก็ตาม อตัรา
รบัซือ้ไฟฟา้ดงักลา่วจะมีผลผกูพนักบัโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3.  การตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ตลาดก๊าซธรรมชาต ิ

1.   ตลาดก๊าซธรรมชาติระดับโลก 

ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติมศีกัยภาพเติบโตสงูตามการคาดการณข์องส านกังานพลงังานระหวา่งประเทศ 
หรอื The International Energy Agency  (IEA) โดย IEA ไดเ้ผยแพรร่ายงานประจ าปีดา้นสถานการณพ์ลงังาน
โลก (World Energy Outlook - WEO) ที่คาดการณส์ถานการณโ์ลกดา้นการใชพ้ลงังานพืน้ฐาน จากการ
เปรยีบเทียบสถานการณพ์ลงังานของ IEA ปี 2561 - 2562 ในประเด็นความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ พบวา่
สถานการณบ์นฐานของนโยบายใหม ่ (New Policies Scenario) มีแนวโนม้เป็นบวกตอ่ความตอ้งการใชก๊้าซ
ธรรมชาติในระยะยาวชว่งปี 2663 - 2583 แผนภมูิขา้งลา่งนีแ้สดงการเปรยีบเทียบสถานการณพ์ลงังาน ปี 
2561 และ 2562 ตามรายงานของ IEA  

* 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

IEA’s World Energy Outlook 2018 vs. 2019
Global Natural Gas Demand* (1990 – 2040)
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                     ที่มา: IEA - สถานการณพ์ลงังานโลก 2561, 2562 
 

ก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นแหลง่พลงังานพืน้ฐานท่ีมีความเหมาะสม ดว้ยมคีณุสมบตัิรว่มระหวา่งเชือ้เพลงิ
ฟอสซิลและพลงังานทดแทน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีปรมิาณมาก ราคาคอ่นขา้งต ่า ปลดปลอ่ยคารบ์อนนอ้ย 
และมีความยดืหยุน่ในการใชง้าน จึงเป็นทางเลอืกใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเพื่อผลติความรอ้นหรอืเพือ่การขนสง่ 
อยา่งไรก็ตาม ก๊าซธรรมชาติมคีวามแตกตา่งจากสนิคา้ประเภทอื่น ดว้ยสถานะท่ีเป็นก๊าซท าใหย้ากตอ่การ
ขนสง่ ราคาของก๊าซแตล่ะแหง่จึงไมเ่ทา่กนั ในชว่งหลายปีที่ผา่นมาไดม้ีความพยายามที่จะก าหนดราคาน าเขา้
เพื่อใชเ้ป็นราคาอา้งองิส าหรบัก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อตดิตามของราคา LNG ในตลาดโลก โดยใน
เอเชีย Japan Korea Market (JKM) หรอื ตลาดเกาหล-ีญ่ีปุ่ น เป็นตลาดเกิดใหมท่ี่น  ามาใชเ้ป็นราคาอา้งองิ
ส าหรบั LNG น าเขา้จากตลาดจร โดยมีราคาขายเป็นหนว่ยเหรยีญสหรฐัฯ/ลา้นบีทีย ู 
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ในปี 2562 ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาด JKM ดิ่งลงจากปรมิาณการขนสง่ก๊าซ LNG ทางเรอืที่เพิม่ขึน้อยา่งมี
นยัส าคญั โดยเฉพาะจากสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยี ทัง้นี ้ราคา LNG ในตลาดจรที่ต  ่าลงจะสง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการใชม้ีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ดว้ยเหตนุี ้ IEA จึงคาดการณว์า่ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในตลาดโลกจะ
สงูขึน้ แผนภมูิขา้งลา่งนีแ้สดงใหเ้ห็นแนวโนม้ราคา LNG ในตลาด JKM ระหวา่งปี 2553-2562 

 
ราคา LNG น าเข้า เหรียญสหรัฐ/ล้านบทีีย ู(2553-2562) 

Source: S&P Global, Platts JKM

Japan Korea Market (JKM) Price
LNG Import Pricing in US$/MMbtu (2010 – 2019)
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                       ที่มา: S&P Global, Platts JKM  
 

 
มีการคาดการณว์า่อปุสงคแ์ละอปุทานของก๊าซธรรมชาติจะเติบโตอยา่งรวดเรว็จากแรงหนนุของการซือ้ขาย 
LNG  นอกจากนี ้การผลติก๊าซในระดบัทอ้งถ่ินและโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีส าคญั อาทิ โครงการ Power 
of Siberia ซึง่ขนสง่ก๊าซจากรสัเซยีไปยงัจีนยงัจะช่วยกระตุน้ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติโดยรวมในภมูิภาค
เอเชียแปซิฟิกอีกดว้ย   
เศรษฐกิจในเอเชียยงัคงสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาตเิพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องในประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ก ่
จีน ตะวนัออกกลาง อินเดีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่คาดวา่จะเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
ที่สดุของโลก ขณะที่ผูผ้ลติก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา รสัเซีย กาตาร ์ โมซมับิก อิรกั และ
ออสเตรเลยี แผนภมูิขา้งลา่งนีแ้สดงการเติบโตของอปุสงคแ์ละอปุทานก๊าซธรรมชาตใินภมูิภาคตา่ง ๆ ภายใต้
สถานการณบ์นฐานของนโยบายใหมต่ามการคาดการณข์อง IEA 
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การเปลี่ยนแปลงของอุปทานก๊าซธรรมชาติและก าลังการผลิตเฉลี่ยรายปีในภมิูภาคที่อยูภ่ายใต้
สถานการณบ์นฐานของนโยบายใหม่ ปี 2561-2583 
 

Source: IEA WEO 2019  
                 ที่มา: รายงานสถานการณพ์ลงังานโลกของ IEA 2019  
 
 

2. ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 
ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาในปี 2562 ยงัคงผนัผวน โดยราคาก๊าซธรรมชาติอา้งองิ Henry Hub สงูขึน้
แตะระดบัสงูสดุที่ 4.25 เหรยีญสหรฐัฯ ตอ่ลา้นบีทีย ูเมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 และดิ่งลงแตะระดบัต ่าสดุที่ 1.75 
เหรยีญสหรฐัฯตอ่ลา้นบีทยี ูในช่วงปลายปีเมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 เป็นผลมาจากอปุทานท่ีเพิม่ขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัจากแหลง่ก๊าซธรรมชาติใหมใ่นสหรฐัฯ ประกอบกบัอณุหภมูิที่สงูขึน้กวา่ปกตใินฤดหูนาว ท าใหค้วาม
ตอ้งการใชพ้ลงังานเพื่อท าความรอ้นโดยรวมลดลงกวา่ประมาณการ แผนภมูิขา้งลา่งแสดงการเปลีย่นแปลง
ของราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ในปีที่ผา่นมา 
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ราคาก๊าซธรรมชาตติลาดจร Henry Hub ปี 2562 (เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบทีีย)ู 

 Source: United States Energy Information Agency (EIA), www.eia.gov

$0.00

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00

$3.50

$4.00

$4.50

Henry Hub Natural Gas Spot Price, 2019 
(US$ per MMBtu)

Max

Min

  
 
                ที่มา: ส านกัขอ้มลูพลงังานสหรฐัอเมรกิา (EIA), www.eia.gov 
 

ปรมิาณการใชก๊้าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิาจะเพิ่มตามการบรโิภคที่แปรตามฤดกูาล โดยชว่งที่มปีรมิาณการ
ใชส้งูที่สดุคือในฤดหูนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม) ซึง่มีความตอ้งการใชก๊้าซเพื่อท าความรอ้นภายในอาคาร
ของภาคครวัเรอืนและภาคธุรกิจ รองลงมาคือชว่งฤดรูอ้น (มถินุายน - สงิหาคม) ตามปรมิาณการใช้
เครือ่งปรบัอากาศเพื่อท าความเยน็ทีเ่พิ่มขึน้ สง่ผลใหม้ีการใชก๊้าซเพื่อผลติไฟฟา้สงูขึน้ตามไปดว้ย   
ในปี 2562 ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในฤดกูาลดงักลา่วคาดวา่จะเติบโตขึน้อยา่งมากจากปีก่อนหนา้  
BTU Analytics ประมาณการวา่ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติช่วงฤดรูอ้นในสหรฐัฯ จะเพิม่ขึน้ราว 3.5 
พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (Bcfd) เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 และความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาตใิน
ฤดหูนาวจะเพิ่มขึน้ราว 2.2 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนัเมื่อเปรยีบเทียบกบัฤดหูนาวปี 2561 เมื่ออา้งองิความ
ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาตใินฤดรูอ้น (ปี 2561-2562) พบวา่ปัจจยัหลกัที่ท  าใหอ้ปุสงคเ์พิ่มสงูขึน้มาจากการ
ปรมิาณการสง่ออก LNG เพิ่มขึน้ 2.4 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั การใชก๊้าซเพื่อผลติไฟฟา้ 1.2 พนัลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และการสง่ออกไปยงัเม็กซิโก 0.5 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  
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      การเติบโตของอุปสงคข์องก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ปี 2561 เทียบกับปี 2562 

* U.S. summer gas demand months include: June, July and August

** Includes gas consumed through flaring (e.g., in the Permian) or that was shut-in due to constraints.

Source: BTU Analytics Report, Henry Hub Outlook, December 2019
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            ที่มา: รายงานของ BTU Analytics, สถานการณต์ลาด Henry Hub, ธนัวาคม 2562 
 

การเปลีย่นแปลงในภาพรวมของตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาเกิดจากการท่ีอปุทานและอปุสงคเ์ติบโต
ในสภาวะซึง่อปุทานใหมเ่พิ่มสงูกวา่อปุสงคเ์กิดใหม ่ จึงกดใหร้าคาก๊าซภายในประเทศลดต ่าลง ราคาก๊าซที่ดิง่
ลงในชว่งปลายปี 2562 ยงัเกิดจากอณุหภมูิที่สงูขึน้ซึง่เป็นเขตอาศยัของประชากรกลุม่หลกัในสหรฐัฯ เช่น แถบ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐัฯ ความตอ้งการพลงังานในการท าความรอ้นจงึลดลง เกิดภาวะอปุทานลน้
ตลาดในระยะสัน้ 

  แผนภมูิดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็นวา่สภาพอากาศเป็นปัจจยัหลกัทีม่ีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคา Henry Hub ใน
ระยะสัน้ช่วงฤดหูนาว (สนี า้เงินคอือณุหภมูิที่หนาวเย็นกวา่ปกติท าใหป้ระมาณการความตอ้งการใชก๊้าซในการ
ท าความรอ้นสงูขึน้ สสีม้/แดงคืออณุหภมูิที่รอ้นกวา่ปกติท าใหป้ระมาณการความตอ้งการใชก๊้าซในการท า
ความรอ้นต ่าลง) 

 

แนวโน้มสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาเทียบกับสภาพอากาศปกติ 10 มกราคม 2563 

Source: National Oceanic and Atmosphere Administration’s  NOAA  National Weather Service

U.S. Weather Outlook as Compared to Normal Averages, January 10, 2020
1-5 day, 6-10 day, 11-15 day forecasts
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4.  การตลาดธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) 

4.1  การตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบครบวงจร 

ภาพรวมของธุรกิจดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยม์ีแนวโนม้เติบโตขึน้ ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่ภาครฐัมีนโยบายสง่เสริมการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มมากขึน้ โดยในปี 2562 ทางภาครฐั
อนมุตัิและประกาศใชแ้ผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 (PDP2018) ซึ่งมีการเพิ่ม
สดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ากเดิม 6,000 เมกะวตัต ์เป็น 10,000 เมกะวตัต ์รวมถึงสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชนภาคครวัเรอืนหนัมาใชไ้ฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยม์ากขึน้ จากมติคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ (กพช.)ใหม้ีโครงการโซลารภ์าคประชาชน ปีละ 100 เมกะวตัต ์โดยส่งเสริมใหค้รวัเรือนขนาดเล็กเป็น
ผูผ้ลติไฟฟา้ผา่นการผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคาเพื่อใชเ้อง  ก่อนน าสว่นท่ีเหลอืใชส้ง่
ขายใหแ้ก่การไฟฟา้ ในอตัราราคารบัซือ้ไฟฟา้ที่ 1.68 บาทตอ่หนว่ย เริม่ในปี 2562 และตอ่เนื่องไปเป็นระยะเวลา 
10 ปี สง่ผลใหใ้นปี 2562 ประชาชนทัง้ภาคครวัเรอืนและภาคอตุสาหกรรมมีการตื่นตวัและสนใจการใชไ้ฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามากขึน้ 

 
4.2  การตลาดด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมารท์ซิตีโ้ซลชูัน 

แผนการพฒันาเมืองอจัฉรยิะ หรือ สมารท์ซิตี ้เป็นอีกหนึง่นโยบายที่ภาครฐัใหค้วามส าคญั โดยถือเป็นวาระท่ี
ตอ้งด าเนินการอยา่งเรง่ดว่น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามแนวทางการขบัเคลือ่นประเทศ
ไทย 4.0 และยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี โดยสง่เสรมิใหเ้มืองใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยั
และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการใหบ้รกิารและการบรหิารจดัการเมือง ลดคา่ใชจ้่ายและการใช้
ทรพัยากรของเมืองและประชากรเปา้หมาย โดยเนน้การออกแบบท่ีดี และการมีสว่นรว่มของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนในการพฒันาเมือง จากการน ารอ่งพฒันาเมืองอจัฉรยิะ 7 จงัหวดั ในปี 2561 ส  านกังานสง่เสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ไดว้างเปา้หมายการพฒันาเมืองอจัฉรยิะ ในปี 2562 -2563 เพิม่เป็น 30 เมอืง ใน 24 
จงัหวดั โดยสง่เสรมิใหเ้กิดการมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการเมือง การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ยการใช้
เทคโนโลยีตา่งๆ เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการพฒันาดา้นพลงังานซึง่ถือเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
ประเทศไทยสูเ่มืองอจัฉรยิะ เช่น ระบบการบรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) ระบบ
กกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) และยานยนตไ์ฟฟา้ (Electric vehicle: EV) เพื่อใหก้ารใช้
พลงังานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
4.3  การตลาดด้านยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) 

ปัญหาเรือ่งมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจ าวนัเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในเมืองตอ้งเผชิญ โดยในปี 
2562 ทัง้ภาครฐัและประชาชนในประเทศไทยเริม่ตระหนกัถึงปัญหามลภาวะมากขึน้ ยานยนตไ์ฟฟา้จงึเป็น
พลงังานทางเลอืกอยา่งหนึง่ที่ประชาชนเริม่ใหค้วามสนใจและมแีนวโนม้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ภายใตก้าร
สนบัสนนุจากภาครฐั ในดา้นการผลกัดนัความตอ้งการของตลาดในประเทศไทย การผลกัดนันโยบายและแผน
ขบัเคลือ่นดา้นพลงังานท่ีจงูใจผูผ้ลติและผูส้นใจใชย้านยนตไ์ฟฟา้มากขึน้ อาทิ การยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
การยกเวน้อากรการน าเขา้ชิน้สว่นและอปุกรณ ์ และมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า 
รวมถงึการขยายตวัของสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ทีเ่พิ่มมากขึน้ ทัง้จากการลงทนุของหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน 
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นอกจากนีย้งัมีการน ารถยนตไ์ฟฟา้มาใชง้านในระบบขนสง่สาธารณะมากขึน้ เช่น ระบบเชา่ระยะสัน้ หรอื Car 
sharing ซึง่จะช่วยลดปรมิาณรถยนตส์ว่นตวั ลดการใชพ้ลงังาน และช่วยแกปั้ญหาเรือ่งมลภาวะและระบบการ
เดินทางในเมืองไดด้ียิง่ขึน้ 
 
นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลงังานแบบครบวงจร 

บรษัิทฯ มีนโยบายในการด าเนินงานทางการตลาดที่ชดัเจน โปรง่ใส ตรงไปตรงมา และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ ดงันี ้

1. ขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สรา้งมลูคา่เพิ่มของสนิคา้และบรกิาร ดว้ยการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังานอยา่งครบวงจร ทัง้การ

ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและการน าเสนอ Solution ดา้น
พลงังานท่ีหลากหลาย ดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะพืน้ท่ี
อยา่งเหมาะสม และน าไปสูก่ารกา้วเป็นสว่นหนึง่ของสมารท์ซิตีอ้ยา่งยั่งยืน รวมถึงการพฒันาระบบ
ตา่งๆ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้หลงัการขายอยา่งดีที่สดุทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษัิทฯ เป็นทางเลอืกทีด่ีที่สดุ
ของลกูคา้อยูเ่สมอ 

3. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมจีรรยาบรรณ และใหค้วามเคารพตอ่ลกูคา้ คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

4. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงใหเ้ห็นถงึความนา่เช่ือถือ ความซื่อสตัย ์และมคีวามเป็นมืออาชีพ 
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถา่นหนิ 
การแขง่ขนัธุรกิจถ่านหินในปี 2562 คอ่นขา้งรุนแรงเพราะตลาดถา่นหินอยูใ่นภาวะอปุทานลน้ตลาด ในขณะ

ที่ความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ในยโุรปลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตวัและการแขง่ขนัจากก๊าซธรรมชาติ แต่
ความตอ้งการถ่านหินในเอเชียเพิม่ขึน้มากกวา่การลดลงของตลาดยโุรป ท าใหผู้ผ้ลติตา่งๆ หนัมามุง่เนน้ตลาด
เอเชียมากขึน้ 

ภาพรวมความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ชนิดเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นของโลกในปี 2562 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้
ประมาณ 10 ลา้นตนัหรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 โดยมีปรมิาณการน าเขา้รวมประมาณ 1,038 ลา้นตนั ประเทศในทวีป
เอเชียมีสดัสว่นการน าเขา้รอ้ยละ 83 ของปรมิาณการคา้ถา่นหินทางทะเลของทัง้โลก คดิเป็นการน าเขา้ประมาณ 
865 ลา้นตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 4.4 

จีนยงัคงเป็นผูน้  าเขา้ถา่นหินชนิดเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นรายใหญ่ทีส่ดุของโลก โดยมีการน าเขา้ในปีที่ผา่นมา
ประมาณ 219 ลา้นตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ประมาณรอ้ยละ 5.7  ทั ้ๆ ที่รฐับาลจีนจ ากดัการน าเขา้ถา่นหิน การ
ผลติถ่านหินในประเทศของจีนยงัคงเพิม่ขึน้ตอ่เนื่องในปีที่ผา่นมา ในขณะท่ีความตอ้งการถ่านหินเพิ่มขึน้ไมม่าก
นกัเนื่องจากผลกระทบจากสงครามการคา้และสภาพอากาศ ท าใหต้ลาดถา่นหินในจีนเขา้สูภ่าวะอปุทานลน้
ตลาดและกดดนัใหร้าคาถา่นหินในประเทศลดลงอยา่งตอ่เนื่อง แตอ่ยา่งไรก็ตามราคาถ่านหินน าเขา้สง่มอบถงึ
ผูใ้ชง้านบรเิวณชายฝ่ังภาคตะวนัออกของจีนยงัคงถกูกวา่ถา่นหินที่ผลติในประเทศ ท าใหก้ารน าเขา้ถา่นหินยงัอยู่
ในระดบัสงูจนรฐับาลตอ้งควบคมุการน าเขา้ 

การจ ากดัการน าเขา้ของจีนในปีที่ผา่นมาสง่ผลใหป้รมิาณการน าเขา้ถา่นหินในช่วงสองเดือนสดุทา้ยของปี 
2562 ลดลงมาก แตม่ีผลกระทบตอ่ราคาถ่านหินในตลาดโลกไมรุ่นแรงเหมือนปีก่อนหนา้เพราะผูผ้ลติถ่านหินได้
คาดการณแ์ละเตรยีมตวัลว่งหนา้ไวแ้ลว้ แตอ่ยา่งไรก็ตามปรมิาณการน าเขา้ถ่านหินโดยรวมของจีนในปีที่ผา่นมา
ยงัคงสงูกวา่ปีก่อนหนา้ 

อินเดียมกีารน าเขา้ถา่นหินมากเป็นอนัดบัสองของโลกโดยในปี 2562 มีการน าเขา้ประมาณ 169 ลา้นตนั 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ประมาณรอ้ยละ 5.5 ถ่านหินท่ีน าเขา้สว่นใหญ่เป็นถา่นคณุภาพต ่าจากอินโดนเีซีย
เนื่องจากเป็นถ่านหินท่ีมีราคาถกู โดยในปีที่ผา่นมามีสดัสว่นการน าเขา้ถ่านหินจากอินโดนเีซยีรอ้ยละ 62 
รองลงมาเป็นการน าเขา้จากแอฟรกิาใตม้ีสดัสว่นรอ้ยละ 24 ที่เหลอืเป็นการน าเขา้จากประเทศอื่นๆ เช่น อเมรกิา 
ออสเตรเลยี รสัเซีย เป็นตน้ โดยในปีที่ผา่นมา
การน าเขา้ถ่านหินจากอเมรกิาลดลงจากปีก่อน
หนา้คอ่นขา้งมากเนื่องจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดต ่าลงท าใหถ้า่นหินจากอเมรกิาไม่
สามารถแขง่ขนัได ้

การน าเขา้ถ่านหินของกลุม่ประเทศใน
เอเชียเหนือในปี 2562 ประมาณ 302 ลา้นตนั 
ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 3.8 เกาหลใีตม้กีาร
น าเขา้ถ่านหินลดลงมากที่สดุในกลุม่นีจ้ากการท่ี
รฐับาลจ ากดัการเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินเพื่อ
ลดปัญหาฝุ่ นในชว่งฤดหูนาว ไตห้วนัก็ประสบปัญหามลพษิทางอากาศเช่นเดยีวกบัเกาหลใีต ้และรฐับาลไดจ้ ากดั
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การเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถา่นหินเชน่เดียวกนั แตก่ารน าเขา้ถา่นหินลดลงนอ้ยกวา่เกาหลใีตเ้นื่องจากมีก าลงัการ
ผลติไฟฟา้ต ่ากวา่  

การน าเขา้ถ่านหินลดลงของกลุม่ประเทศในเอเชียเหนือสง่ผลใหต้ลาดถ่านหินคณุภาพสงูอยูใ่นภาวะลน้
ตลาด ท าใหม้กีารแขง่ขนัมากขึน้ ญ่ีปุ่ นซือ้ถ่านหินจากรสัเซียและแคนาดามากขึน้และลดการพึง่พาถา่นหินจาก
ออสเตรเลยีและอินโดนีเซียลง เพื่อเพิ่มอ านาจการตอ่รอง ในขณะท่ีเกาหลใีตแ้ละไตห้วนัหนัมาซือ้ถา่นหิน
คณุภาพสงูมากขึน้เพื่อชว่ยลดปัญหาฝุ่ นละอองและเป็นสว่นหนึง่ที่ท  าใหป้รมิาณการใชล้ดลง ในขณะเดียวกนั
ผูผ้ลติถ่านหินจากรสัเซีย อเมรกิา แอฟรกิาใตแ้ละโคลอมเบีย พยายามขายถา่นหินเขา้มาในตลาดนีม้ากขึน้เพื่อ
ชดเชยการลดลงของตลาดยโุรป ท าใหก้ารแขง่ขนัในตลาดนีค้อ่นขา้งรุนแรง 

 
การน าเขา้ถ่านหินของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี 2562 มีการ
เติบโตสงูมาก ปรมิาณการน าเขา้
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ประมาณ 25 
ลา้นตนั หรอืเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 
23.5 จากการน าเขา้ของเวียดนามที่
เพิ่มขึน้เกือบเทา่ตวั อินโดนีเซยีเป็น
ผูผ้ลติและจ าหนา่ยถ่านหินหลกัของ
ภมูิภาคนีเ้นื่องจากอยูใ่กลป้ระเทศ
ผูใ้ช ้ แตก่ารแขง่ขนักนัเองระหวา่ง
ผูผ้ลติถ่านหินในอินโดนีเซียมคีวามรุนแรงเนื่องจากอปุทานลน้ตลาด และในปีที่ผา่นมาไดม้ีผูผ้ลติและจ าหนา่ย
ถ่านหินจากรสัเซยี และออสเตรเลยีเขา้มาในตลาดนีม้ากขึน้ท าใหก้ารแขง่ขนัมีความรุนแรงมากขึน้การน าเขา้ถ่าน
หินของยโุรปในปี 2562   ลดลงจากปีก่อนหนา้ประมาณรอ้ยละ 19.7 โดยเฉพาะการน าเขา้ของสเปน สหราช
อาณาจกัร อิตาลแีละฝรั่งเศสลดลงคอ่นขา้งมาก เนื่องจากราคาก๊าซลดลง และการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวยีนเพิ่มขึน้ ความตอ้งการถ่านหินท่ีลดลงมากท าใหต้ลาดยโุรปมีอปุทานลน้ตลาด มกีารแขง่ขนัท่ีรุนแรงและ
ราคาถ่านหินลดลงมาก สง่ผลใหผู้ผ้ลติและจ าหนา่ยถ่านหินหลกัใหก้บัผูใ้ชใ้นยโุรปตอ้งหาทางจ าหนา่ยถา่นหินไป
ตลาดอื่นโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีการเติบโตสงู 

 
ดา้นการสง่ออกถ่านหินชนดิเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นในปี 2562  มีปรมิาณรวมประมาณ 1,041 ลา้นตนั เพิ่มขึน้

จากปีก่อนหนา้ประมาณรอ้ยละ 2.1 สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มการสง่ออกของอินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียเป็นประเทศสง่ออกถา่นหินชนิดเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นรายใหญ่ที่สดุของโลก ในปีที่ผา่นมามี

ปรมิาณการสง่ออกประมาณ 458 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 8.4 เนื่องจากมีการเพิม่ก าลงัการผลติ
จากเหมืองใหมเ่ป็นจ านวนมาก โดยถ่านหินท่ีเพิม่ขึน้สว่นใหญ่เป็นถ่านหินคณุภาพต ่าเพราะมีปรมิาณส ารองมาก 
ถ่านหินท่ีผลติในอินโดนีเซียสว่นใหญ่มีตน้ทนุต ่าประกอบกบัอยูใ่กลก้บัตลาดที่มกีารเติบโตสงู ท าใหผู้ผ้ลติใน
อินโดนีเซียสว่นใหญ่มคีวามไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทนุเหนือผูผ้ลติจากประเทศอื่นๆ 
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ประเทศออสเตรเลยีเป็นผูส้ง่ออกถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นอนัดบัสองของโลก รองจากอินโดนีเซียมี
ปรมิาณการสง่ออกในปี 2562 ประมาณ 210 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนหนา้ประมาณ รอ้ยละ 1.1 ในปีที่ผา่นมา
ผูผ้ลติถ่านหินของออสเตรเลยีประสบปัญหาการสง่ออกถา่นหินไปจีนเนื่องจากศลุกากรจีนใชเ้วลาด าเนินพิธีการ
ศลุกากรในการน าเขา้ถา่นหินจากออสเตรเลยีนานกวา่ถา่นหินจากแหลง่อื่นมาก ท าใหถ้า่นหินออสเตรเลยีมี
ตน้ทนุเพิ่มขึน้และท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของออสเตรเลยีในตลาดจีนลดลง ผูผ้ลติออสเตรเลยีจงึได้
พยายามสง่ถ่านหินไปขายที่อื่นมากขึน้เพื่อลดผลกระทบดงักลา่ว 

รสัเซียสง่ออกถ่านหินชนิด
เชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นไปยงัประเทศ
นอกกลุม่สมาชิกอดีตสหภาพโซ
เวียต (Non-CIS Country) ในปี 
2562 ประมาณ 163 ลา้นตนั 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 2.7 
รสัเซียพยายามสง่ออกถ่านหินมา
เอเชียเพิ่มขึน้เนื่องจากตลาดยโุรป
หดตวัลง โดยในปีที่ผา่นมารสัเซีย
ไดข้ยายทา่เรอืขนถ่ายถ่านหินแลว้
เสรจ็ท าใหส้ามารถสง่ถา่นหินมาเอเชียไดม้ากขึน้ โดยสามารถจ าหนา่ยไปยงัตลาดเวียดนาม ฟิลปิปินสแ์ละไทย 
ไดม้ากขึน้ ในขณะเดียวกนัการท่ีรสัเซียปรบัปรุงทา่เรอืขนถา่ยถา่นหินบรเิวณทะเลด าแลว้เสรจ็ โดยใหส้ามารถรบั
เรอืเดินสมทุรที่มีขนาดใหญ่ขึน้ได ้ ท าใหต้น้ทนุค่าระวางเรอืลดลงและท าใหถ้่านหินรสัเซียมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัเพิม่ขึน้ในตลาดตรุกี เมดิเตอเรเนียน อินเดียและปากีสถาน 

อเมรกิาสง่ออกถ่านหินชนดิเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นในปี 2562 ประมาณ 33 ลา้นตนั (ไมร่วมการสง่ออกไป
ประเทศแคนาดา) ลดลงจากปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 31.3  เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงอยา่งตอ่เนื่องในปี
ที่ผา่นมา ท าใหถ้า่นหินจากอเมรกิาไมส่ามารถแขง่ขนัไดโ้ดยเฉพาะในตลาดเอเชีย 

โคลอมเบียสง่ออกถ่านหินในปี 2562 ประมาณ 73 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 8.8 เนื่องจากการใช้
ถ่านหินในตลาดยโุรปซึง่เป็นตลาดหลกัของโคลอมเบียหดตวัลงมาก    ผูผ้ลติถ่านหินในโคลอมเบียพยายามสง่
ถ่านหินมาขายในเอเชียมากขึน้ แตเ่นื่องจากโคลอมเบียอยูไ่กลจากผูใ้ชใ้นเอเชียมากประกอบกบัราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดลง ท าใหถ้า่นหินจากโคลอมเบียไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดเอเชียได ้ผูผ้ลติถ่านหินโคลอมเบียจงึตอ้ง
ลดการผลติลง 

แอฟรกิาใตส้ง่ออกถ่านหินในปี 2562 ประมาณ 77 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 3.5 เนื่องจากความ
ตอ้งการถ่านหินภายในประเทศเพิ่มขึน้  และการไฟฟา้แอฟรกิาเพิ่มราคารบัซือ้ถา่นหินท าใหผู้ผ้ลติหนัจ าหนา่ย
ถ่านหินในตลาดในประเทศมากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามผูส้ง่ออกถ่านหินหลกัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งขนถ่ายถ่านหินให้
ไดใ้นปรมิาณขัน้ต ่าทีต่กลงไวก้บัทา่เรอืขนถา่ยถา่นหินเพื่อไมใ่หถ้กูปรบั ท าใหก้ารสง่ออกถ่านหินลดลงไมม่ากนกั
ทัง้ๆ ที่มีปรมิาณฝนตกหนกัในชว่งปลายปี  ถา่นหินท่ีสง่ออกจากแอฟรกิาใตม้คีณุภาพต ่าลง  เนื่องจากปรมิาณ
ถ่านหินคณุภาพสงูมีจ ากดั ท าใหอ้ปุทานถ่านหินคณุภาพสงูตงึตวัและราคาถา่นหินคณุภาพสงูอยูใ่นระดบัสงู
ในช่วงปลายปี 
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ราคาถ่านหินในปี 2562 มแีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปีจากภาวะอปุทานลน้ตลาด และความ

ตอ้งการถ่านหินคณุภาพสงูหดตวัลง ราคาถา่นหินท่ีทา่เรอืนิวคาสเซิล (Newcastle) เฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 77 เหรยีญ
สหรฐัตอ่ตนั ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 28 ในปีที่ผา่นมาผูซ้ือ้ถ่านหินในญ่ีปุ่ นไดต้กลงราคากบัผูผ้ลติรายใหญ่
จากออสเตรเลยีที่ 94.75 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ซึง่ใชเ้ป็นราคาอา้งองิ (Australia-Japan Reference Price) ส าหรบั
การสง่มอบถ่านหินในปี 2562 (เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2563) ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 14 แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ราคาถ่านหินในตลาดจรมีราคาต ่ากวา่ราคาอา้งองิมาก ท าใหผู้ซ้ือ้สว่นใหญ่หนัมาอิงกบัราคาในตลาดจรมากกวา่
ราคาอา้งองิ 

ในขณะท่ีราคาถา่นหินคณุภาพสงูปรบัตวัลดลงคอ่นขา้งมากในปีที่ผา่นมา แตร่าคาถา่นหินคณุภาพต ่าซึง่
สว่นใหญ่เป็นถา่นหินท่ีผลติในอนิโดนีเซียกลบัปรบัตวัลดลงนอ้ยกวา่ โดยราคาเฉลีย่ทัง้ปีของถา่นหินอินโดนีเซยี
ชนิดที่มีคา่ความรอ้น 4,200 kcal/kg GAR ปรบัลดลงจากปีก่อนหนา้เพียงรอ้ยละ 14 และความเคลือ่นไหวราคา
ตลอดทัง้ปีที่ผา่นมาคอ่นขา้งมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกบัราคาถา่นหินคณุภาพสงู เนื่องจากความตอ้งการจากจีน 
อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ติบโตคอ่นขา้งมาก 

แนวโนม้ความตอ้งการถา่นหินน าเขา้ในปี 2563 คาดวา่จะเติบโตเพียงเลก็นอ้ย ความตอ้งการถ่านหินใน
เอเชียคาดวา่จะเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาในภมูิภาคเอเชียที่
อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู ชดเชยความตอ้งการถา่นหินในยโุรปที่ลดลงเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาตใินยโุรปที่คาดวา่
จะอยูใ่นระดบัต ่าและราคาคารบ์อนท่ีนา่จะปรบัตวัสงูขึน้ตามนโยบายการยกเลกิการใชถ้่านหินของยโุรป 
ภาวการณแ์ขง่ขนัในปี 2563 คาดวา่จะมคีวามรุนแรงตอ่เนื่อง เนื่องจากตลาดยงัอยูใ่นภาวะอปุทานลน้ตลาด 
ประกอบกบัความไมแ่นน่อนทางการเมืองโดยเฉพาะสงครามการคา้ระหวา่งอเมรกิากบัจีน จะท าใหต้ลาดยงัมี
ความผนัผวนสงูอยู ่

ความตอ้งการถ่านหินคณุภาพสงูคาดวา่จะทรงตวัใกลเ้คยีงกบัปีที่ผา่นมาเนื่องจากเกาหลใีตแ้ละไตห้วนัจะ
ยงัคงจ ากดัการเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินเพื่อลดปรมิาณฝุ่ นละอองในอากาศตอ่ไป    ในขณะที่ความตอ้งการ
ถ่านหินในญ่ีปุ่ นคาดวา่จะเพิม่ขึน้เนื่องจากมีการเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินใหม ่ จะไปชดเชยกบัความตอ้งการ
ถ่านหินท่ีลดลงของยโุรป ในดา้นการผลติถ่านหินคณุภาพสงูคาดวา่จะสามารถผลติไดม้ากกวา่ความตอ้งการ แต่
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ผูผ้ลติในอเมรกิาและโคลอมเบยีจะไมส่ามารถเพิม่การผลติได ้ หรอือาจจะตอ้งลดการผลติลงเพราะความตอ้งการ
ถ่านหินในตลาดยโุรป  ซึง่เป็นตลาดหลกัลดลงและแหลง่ถ่านหินอยูไ่กลจากประเทศผูใ้ชใ้นเอเชียท าใหแ้ขง่ขนัใน
ตลาดเอเชียไดย้าก 

ความตอ้งการถ่านหินคณุภาพต ่าคาดวา่จะเติบโตขึน้จากการเดินเครือ่งโรงไฟฟา้ถ่านหินใหมใ่นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใตแ้ละในอินโดนีเซียเอง แตก่ารชะลอตวัทางเศรษฐกิจนา่จะจ ากดัการเตบิโตของถ่านหิน
น าเขา้ของอินเดีย ในขณะที่มาตรการจ ากดัการน าเขา้ของจีนนา่จะชะลอการน าเขา้ถา่นหินของจีนลง ในดา้นการ
ผลติถึงแมก้ าลงัการผลติจะเพียงพอตอ่ความตอ้งการ แตม่คีวามเสีย่งที่รฐับาลอินโดนีเซียจะจ ากดัการผลติเพื่อ
เก็บถา่นหินไวใ้ชใ้นประเทศ  ซึง่มโีอกาสท าใหอ้ปุทานถา่นหินคณุภาพต ่าอยูใ่นภาวะตงึตวัได ้

ในระยะยาวการการลงทนุในเหมอืงถ่านหินใหมย่งัมีขอ้จ ากดัมากเนื่องจากหาแหลง่เงินกูไ้ดย้ากขึน้เพราะ
สถาบนัการเงินหลายแหง่งดการปลอ่ยกูใ้หก้บัธุรกิจถา่นหิน ในขณะที่การพฒันาแหลง่ถา่นหินใหม่ๆ  มีความ
เขม้งวดเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากขึน้และมีการตอ่ตา้นจากสาธารณชนมากขึน้     ดงันัน้ถา้ปรมิาณส ารองของแหลง่
ถ่านหินท่ีก าลงัผลติอยูท่ยอยหมดลงและไมส่ามารถเพิม่การผลติจากแหลง่ใหมม่าชดเชยไดท้นัจะท าใหเ้กิดภาวะ
อปุทานตงึตวัขึน้ไดใ้นอนาคต 

 

1.2.  สภาพการแข่งขนัในธุรกจิถา่นหนิประเทศออสเตรเลีย 

   ตลาดถา่นหนิในประเทศออสเตรเลีย 

 อปุสงคห์ลกัของถ่านหินท่ีใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้น (Thermal Coal) ส าหรบัการใชใ้นประเทศ
ออสเตรเลยีคือใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในธุรกิจผลติไฟฟา้ ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลยีจะอา้งองิตามราคา
ตลาดโลก โดยจะเป็นราคาที่สะทอ้นคณุภาพคา่พลงังานและคณุสมบตัิของถา่นหิน อปุสงคแ์ละอปุทานใน
โลกอนัเป็นผลจากการเติบโตและการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลยีเป็นผูส้ง่ออกถา่นหิน
รายใหญ่จึงมีราคาอา้งอิง Newcastle FOB    ซึง่เป็นราคา Spot Market จากทา่เรอืนวิคาสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลยี โดยไมร่วมคา่ขนสง่ที่เก่ียวขอ้ง สว่นราคาซือ้ขายถา่นหินภายในประเทศจะใชก้ารเจรจาระหวา่ง
บรษัิทถ่านหินและลกูคา้ โดยอาจใชร้าคาที่อา้งอิงกบัราคาสง่ออก (Export Parity) อยา่งไรก็ตามหากวา่
บรษัิทตา่งๆ มีสญัญาขายถ่านหินใหล้กูคา้เป็นระยะยาว ราคาทีแ่ตล่ะบรษัิทไดร้บัจรงิอาจตา่งไปจากราคา
ของตลาดโลก 

 อปุทานของถา่นหิน ทรพัยากรถา่นหินสามารถพบไดท้ั่วประเทศออสเตรเลยีโดย Queensland และ New 
South Wales มีทรพัยากรถา่นหินด า (Black Coal) ซึง่ประกอบดว้ยถา่นหินซบับิทมูินสั ถ่านหินบทิมูินสั และ
ถ่านหินแอนทราไซตท์ี่มากที่สดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลยีมเีหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกวา่ 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่นช่วงพฒันามากกวา่ 35 
เหมืองประเทศออสเตรเลยีสง่ออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แตถ่่านหินจากประเทศ
ออสเตรเลยีก็ถือไดว้า่เป็นถา่นหินคณุภาพดีใหค้า่ความรอ้นสงู และมีซลัเฟอรต์  ่า 

 การเขา้ถงึระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 
โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดเีป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูน้  าการสง่ออกถา่นหินของประเทศออสเตรเลยี โดย
โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัธุรกิจถา่นหินประกอบดว้ยทา่เรอื ถนน สายพานล าเลยีง และทางรถไฟ ทัง้นีเ้หมือง
ถ่านหินท่ีผลติมานานและตัง้อยูใ่กลช้ายฝ่ังจะมีระบบขนสง่ภายในประเทศที่พรอ้มใหบ้รกิาร    แตเ่หมือง
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ถ่านหินท่ีคน้พบใหมอ่าจจะอยูใ่นแหลง่ที่หา่งไกลจากทา่เรอื และจะตอ้งมีโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบั
เคลือ่นยา้ยถา่นหินมายงัทา่เรอื ประเทศออสเตรเลยีประสบปัญหาขีดจ ากดัในการสง่ออก ซึง่รฐับาลได้
พยายามแกปั้ญหาโดยการสรา้งทา่เรอืเพิม่เตมิ และใหบ้รษัิทตา่งๆ รว่มถือหุน้  

 หนึง่ในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพรอ้มของระบบขนสง่ที่มี
ประสทิธิภาพ พรอ้มที่จะสง่ถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟา้ในประเทศ โดยใชร้ะบบสายพานล าเลยีงทางบก ซึง่ท าให้
มีคา่ขนสง่ต ่า 

 สนิคา้ทดแทน 

 จากการท่ีโรงไฟฟา้เป็นผูบ้รโิภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถา่นหินที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้น (Thermal 
Coal) ในปัจจบุนัการคน้พบก๊าซธรรมชาตเิพิ่มขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะในชัน้หินดินดาน 
(Shale gas) ซึง่ท าใหร้าคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรฐัอเมรกิาถกูลง กอปรกบัประเทศสหรฐัอเมรกิามี
ระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลมุอยูแ่ลว้ ท าใหผู้ผ้ลติไฟฟา้หลายรายเพิ่มก าลงัการผลติในโรงที่ใชก๊้าซ
ธรรมชาติ และลดการใชถ้่านหิน ตลาดจะเป็นเช่นนีต้อ่ไปไดก็้ตอ่เมื่อก๊าซธรรมชาติที่พบมีปรมิาณมากพอ 
และมีระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติทีพ่รอ้มแลว้ราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัต ่า ดงันัน้สภาวะตลาดเช่นนีจ้ึง
เป็นเพียงเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั นอกจากนีก้ารติดตัง้แผงโซลา่เซลล ์ (Solar rooftop) 
เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลยี อาจสง่ผลใหค้วามตอ้งการไฟฟา้จาก National Electricity Market (NEM) 
ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นสดัสว่นท่ีเลก็มากและไมม่ีนยัส  าคญั เมื่อเทียบกบัความตอ้งการไฟฟา้ทัง้หมด 

 
2.2  ตลาดถา่นหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 
 ส าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศ Centennial ใชก้ารขนสง่ถา่นหินผา่นทา่เรอื Kembla และทา่เรอืนิวคาสเซลิ 

ในช่วงสองสามปีที่ผา่นมา ปัญหาความแออดัของทา่เรอืที่ Newcastle เป็นปัญหาที่ผูผ้ลติถ่านหิน
ออสเตรเลยีประสบอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ในเดือนกนัยายน 2552 รฐับาลรฐั New South Wales และทา่เรอื
สองทา่ คือ ทา่เรอื Waratah Coal Services และทา่เรอื Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) 
เห็นพอ้งกบัโครงรา่งขอ้ตกลงก าลงัการขนสง่ (“Capacity Framework Agreements”) ทีม่ีไวส้  าหรบัดแูลการ
ขยายทา่เรอืซึง่มคีวามจ าเป็นมากขึน้เพื่อใหท้นัการเพิม่ขึน้ของอปุสงค ์

 ทา่เรอื Waratah Coal Services (“PWCS”) ไดท้ าการขยายก าลงัการขนสง่ออกจากเดิม 133 ลา้นตนัตอ่ปี 
เพิ่มขึน้เป็น 145 ลา้นตนัตอ่ปี  

 ปัจจบุนัทา่เรอื NCIG มีการขยายก าลงัการขนสง่ของทา่เรอื 66 ลา้นตนัตอ่ปี ซึง่ไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็ตัง้แต่
เดือนมิถนุายน 2556 

 ทา่เรอื Kembla ถกูก่อสรา้งขึน้เพื่อรองรบัการสง่ออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก
ของรฐั New South Wales ปัจจบุนัสามารถรองรบัปรมิาณถ่านหินส าหรบัการสง่ออกประมาณ 15 ลา้นตนั
ตอ่ปี 
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1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถา่นหนิในประเทศไทย 
ถ่านหินท่ีใชใ้นภาคเอกชนของไทยสว่นใหญ่เป็นถ่านหินท่ีน าเขา้มาจากตา่งประเทศ การใชถ้่านหินที่ผลติใน

ประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปรมิาณเพยีง 0.3 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 14.0 จากชว่งเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ การใชถ้่านหินท่ีผลติในประเทศมีสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 1.5 ของถ่านหินท่ีใชใ้นภาคเอกชนทัง้หมด 
เนื่องจากมีแหลง่ถา่นหินจ ากดั ปรมิาณการใชถ้่านหินน าเขา้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปรมิาณ 19.3 
ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 8.9 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ เนื่องจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 

การแขง่ขนัในตลาดถา่นหินในไทยมีความรุนแรงเนื่องจากมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก และตลาดสว่น
ใหญ่เป็นถา่นหินน าเขา้ท าใหม้ีผูป้ระกอบการจากตา่งประเทศเขา้มาแขง่ขนัไดง้า่ย โดยเฉพาะในภาวะทีม่ี
อปุทานมากเกินความตอ้งการ ตลาดที่มีการแขง่ขนัสงูจะเป็นกลุม่อตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์กลุม่ผูผ้ลติไฟฟา้ราย
เลก็ (Small Power Producer: SPP) และอตุสาหกรรมอื่น ๆ เพราะเป็นกลุม่ทีม่ีการท าสญัญาซือ้ถ่านหินระยะ
สัน้หรอืซือ้ในตลาดจร ในขณะทีก่ลุม่ผูผ้ลติไฟฟา้อิสระจะมีสญัญาซือ้ถา่นหินระยะยาวกบัผูผ้ลติในตา่งประเทศ
จึงไมไ่ดอ้อกมาซือ้ถา่นหินในตลาดจรมากนกั 

ภาวะการแขง่ขนัในปี 2563 คาดวา่จะรุนแรงเช่นเดียวกบัในปีที่ผา่นมา เพราะความตอ้งการใชถ้่านหินนา่จะ
อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปีที่ผา่นมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจซึง่คาดวา่จะชะลอตวัตอ่เนื่องในปี 2563 
รวมทัง้มีความผนัผวนจากสงครามการคา้ระหวา่งอเมรกิากบัจีน ในขณะท่ีการผลติถา่นหินของโลกนา่จะทรงตวั
อยูใ่นระดบัสงู ผูป้ระกอบการคา้ถ่านหินจงึมีทางเลอืกในการจดัหาถ่านหินคอ่นขา้งมาก 

 
 

2. การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้า 

2.1 การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย 

บา้นป ู เพาเวอรฯ์ มีสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 50 ในบรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์ จ ากดั (BLCP) ซึง่ด  าเนินธุรกิจ
ไฟฟา้ขนาด 1,434 เมกะวตัต ์ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟา้หลกัที่ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้
ใหแ้ก่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอตัราการจ่ายก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) รอ้ยละ 98.4 ในปี 
2562 แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการบรหิารจดัการความพรอ้มในการเดินเครือ่งของโรงไฟฟา้ ทัง้นี ้
โรงไฟฟา้บีแอลซีพีผลติไฟฟา้เป็นจ านวนรอ้ยละ 5.2 ของปรมิาณการผลติและการรบัซือ้ไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย   
 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนงาน 
เพื่อใหม้ีค่าดชันีความพรอ้มจ่าย (Availability Factor:  AF) และมีจ านวนชั่วโมงความพรอ้มจ่ายที่ก าหนด
ไวใ้นสญัญา(Contracted Available Hour:  CAH) ตามสญัญาซือ้ขายไฟ (Power Purchase Agreement: 
PPA) โดยในปี 2562โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพรอ้มจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor:  
EAF) รอ้ยละ 90.5  
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2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ  

บรษัิทฯ ยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจภายใตแ้ผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟา้ในประเทศ โดย
มุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561 – 2580 (Power Development 
Plan: PDP 2018) ที่ไดร้บัมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวนัที่ 24 
มกราคม 2562 โดยมีอตัราส่วนที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบผลิตใชเ้อง (Isolated Power Supply: 
IPS) รวมถึงนโยบายประหยดัพลงังานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบมีแนวโนม้
ลดลงกวา่ที่เคยคาดการณไ์ว ้ตลอดจนนโยบายการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่มีแนวโนม้
เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีใ้นปัจจบุนัการพฒันาโครงการตา่งๆ เพื่อสรา้งโรงไฟฟา้ใหมท่ัง้จากพลงังานหลกัและ
พลงังานหมนุเวียนจะตอ้งเผชิญกบัการแขง่ขนัที่เพิ่มขึน้ในการประมลูหรอืยื่นขออนญุาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ 
จึงไดจ้ดัเตรียมบคุลากรที่มีความสามารถและประสบการณใ์นฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื่อติดตามนโยบายของ
ภาครฐัและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงประเมินความสามารถในการแข่งขนัและจดัเตรียม
ความพรอ้มที่จะเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครฐัจะเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้ร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อตอบสนอง
ของนโยบายของรฐับาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใชเ้อง 
(Independent Power Supply: IPS) จากพลงังานทดแทน 

 

3.) การบริหารความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการท าความเข้าใจกับชุมชนในพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
ความสมัพนัธก์บัชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี 

 
คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
o ส าหรบัโครงการโรงไฟฟา้ถ่านหินของบา้นป ู เพาเวอรฯ์ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อาจถือได้

วา่ไมม่กีารแขง่ขนัโดยตรงกบัผูป้ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมกีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

o ผูผ้ลติไฟฟา้รายใหญ่ในประเทศ เช่น บรษัิท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) บรษัิท ผลติไฟฟา้ราชบรุ ีโฮ
ลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ 
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
 
2.2 การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   

บา้นป ู เพาเวอรฯ์ ถือหุน้ในบรษัิท Hongsa Power Company Limited ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ซึง่ด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟา้หงสาซึง่เป็นโรงไฟฟา้ถา่นหินปากเหมืองเพียงแหง่เดียวที่ตัง้อยูใ่น สปป.ลาว มีก าลงัผลติไฟฟา้ทัง้สิน้ 
1,878 เมกะวตัต ์ และเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการถือหุน้ 751 เมกะวตัต ์ โรงไฟฟา้หงสาจ าหนา่ย
กระแสไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภทการรบัซือ้ไฟฟา้จากผูผ้ลติ
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ไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)  และจ าหนา่ยไฟฟา้บางสว่นใหก้บั สปป.ลาว ทัง้นี ้
โรงไฟฟา้หงสาผลติไฟฟา้เป็นจ านวน รอ้ยละ 29 ของไฟฟา้ทัง้หมดที่ สปป.ลาว สง่ใหไ้ทย 
 
กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1)  การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 
 โรงไฟฟา้หงสาไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ทัง้หมด 3 หนว่ยการผลติ ตัง้แตปี่ 2559 โดยมีอตัรา 

การจา่ยก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) รอ้ยละ 100 ในปี 2562 แสดงใหเ้ห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครือ่ง และมี
ตน้ทนุการผลติไฟฟา้ที่อยูใ่นระดบัต ่า ซึง่มีความส าคญัตอ่ระบบไฟฟา้ของทัง้ 2 ประเทศ  

2)  การบริหารความสัมพนัธก์บัหน่วยราชการท้องถิน่และชุมชน 

 บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาชมุชนโดยมุง่เนน้ดา้นการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของชมุชนใน
พืน้ท่ี ควบคูไ่ปกบัการพฒันามาตรฐานชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในชมุชนเหลา่นัน้ ซึง่มาตรการดงักลา่ว
สะทอ้นออกมาในรูปแบบของการคิดรเิริม่แผนงานในการพฒันาชมุชนตา่ง ๆ เช่น การพฒันาระบบ
สาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้ และถนน) การโยกยา้ยชมุชนบางสว่นพรอ้มกบัการสรา้งที่อยูอ่าศยัใหม่
ทดแทนใหใ้นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม การสง่เสรมิการพฒันาอาชีพ และการสนบัสนนุการจา้งงานเพื่อท างานใน
โรงไฟฟา้ งานรบัเหมาออกแบบ และงานจดัซือ้อปุกรณ ์

3)  การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ 

 ในปี 2562 บรษัิทฯ ผลกัดนัใหโ้รงไฟฟา้หงสาด าเนินการปรบัปรุงประสทิธิภาพและเพิ่มศกัยภาพความพรอ้ม
ของโรงไฟฟา้ในการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ ทัง้ในสว่นของการปรบัปรุงเครือ่งจกัรและกระบวนการ
ล าเลยีงถ่านหินเพื่อปอ้นใหโ้รงไฟฟา้ โดยสามารถรกัษาคา่ความพรอ้มจ่ายเทียบเทา่ (Equivalent 
Availability Factor: EAF) อยูท่ีร่อ้ยละ 80.8 นอกจากนีย้งัมีการเตรยีมความพรอ้มในการจดัหาอปุกรณซ์อ่ม
บ ารุง ปรบัปรุงระบบและวธีิการซอ่มบ ารุงใหร้วดเรว็และมีประสทิธิภาพมากขึน้ สง่ผลใหโ้รงไฟฟา้หงสา
สามารถเดินเครือ่งผลติกระแสไฟฟา้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

ส าหรบัโรงไฟฟา้ของบรษัิทฯ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อาจถือไดว้า่ไมม่กีารแขง่ขนัโดยตรงกบั
ผูป้ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมกีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยและรฐัวิสาหกิจ 

 

2.3  การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

บรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มและโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ีม่ีประสทิธิภาพสงูกวา่
โรงไฟฟา้ทั่วไป และสามารถควบคมุมลภาวะไดต้รงตามมาตรฐาน จึงไดร้บัการสง่เสรมิจากรฐับาลจีน โดยได้
สทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ไดแ้ก่ ไดร้บัการประกนัการขายไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้ทอ้งถ่ิน ไดร้บัสทิธิพิเศษในการเป็น
ผูผ้ลติและสง่ไอน า้และความรอ้นในเขตพืน้ท่ีที่ไดร้บัอนญุาตแตเ่พยีงผูเ้ดยีว และไดร้บัเงินสนบัสนนุจากรฐับาล
ทอ้งถ่ิน 
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กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1) การบริหารตน้ทุนและประสิทธิภาพ  

 ในปี 2562 รฐับาลจีนมีนโยบายในการปรบัลดราคาไฟฟ้าและไอน า้มาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึง
นโยบายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ จึงท าการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสญัญาซือ้ขายที่
ก าหนดไว ้และพิจารณาอตัราใหม่ที่สอดคลอ้ง เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มโจวผิง (Zouping) ได้
ตกลงราคาขายไอน า้ใหก้ับลูกคา้หลกัที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตนั ทัง้นี ้เมื่อราคาตน้ทุนถ่านหิน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงทกุ ๆ 0.01 หยวนต่อกิโลแคลอรี่ (รวมภาษีและค่าขนสง่) ราคาไอน า้จะปรบั
เพิ่มขึน้หรอืลดลง 5 หยวนตอ่ตนั เป็นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนของตน้ทนุคา่เชือ้เพลงิที่สงูขึน้
ได ้ บริษัทฯ ยงัคงความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจ โดยเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพและการ
ควบคมุตน้ทนุอยา่งรดักมุ โดยมีกลยทุธก์ารจดัซือ้ถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และส ารองไวใ้ช้
ในช่วงเวลาที่ถ่านหินราคาเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัมีแผนขยายก าลงัผลติไฟฟา้และไอน า้
ในบริเวณพืน้ที่ใกลเ้คียง  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินนัน้ 

2) การบริหารจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

 รฐับาลจีนมีความเขม้งวดในนโยบายสิ่งแวดลอ้มและการควบคุมมลภาวะ โดยจ ากัดการใชถ้่านหินเป็น
เชือ้เพลิงหลกัในโรงงานอตุสาหกรรมอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้กระบวนการผลิตของบา้นป ูเพาเวอรฯ์ เป็นไปตาม
มาตรฐานสิง่แวดลอ้มที่บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั และมีการบ ารุงและดแูลรกัษาอปุกรณอ์ยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมี
แผนปรบัปรุงอปุกรณค์วบคมุสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัติดตามผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครดั  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงระบบ Ultra-Supercritical (USC)  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  (High Efficiency, Low Emissions: 
HELE) มาใชใ้นการพฒันาโครงการใหม ่ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดงักลา่ว สามารถก าจดัฝุ่ นละออง 
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์และก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์และสารอื่น ๆ ก่อนจะถกู
ปลอ่ยออกสูส่ภาพแวดลอ้มภายนอก 

3) ความพร้อมในการปรับตวัสูง  

 บรษัิทฯ มีทีมงานท่ีคอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งใกลชิ้ด และคอยปรบัการด าเนินธุรกิจ
ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาด หรือสถานการณใ์นช่วงนัน้ ๆ เพื่อใหส้ามารถเปิดรบัโอกาสทางธุรกิจหรือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจได ้ทัง้นี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ มีความพรอ้มในการปรบัเปลี่ยนการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้
ไฟฟ้า ไอน า้ น า้รอ้น และน า้เย็นตามปัจจยัต่าง  ๆ  ท่ีมีผลต่อความตอ้งการ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น
รว่มเจิง้ติง้ (Zhengding)  จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้รอ้น ในช่วงฤดหูนาวอยา่งเต็มที่ และจะ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการเพื่อผลติน า้หลอ่เย็น (Chilled Water) เพื่อจ าหนา่ยในฤดรูอ้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
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ความตอ้งการ ส่งผลใหม้ีรายไดส้งูขึน้ และช่วยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้ที่ลดลง
ตามฤดกูาล 

4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพนัธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีความพรอ้มและความมั่นคงในการผลิต 
และจ าหนา่ยไฟฟา้และไอน า้ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะ
การจ่ายไอน า้และน า้รอ้นในฤดหูนาว ตลอดจนการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้บนพืน้ฐานของความ
ซื่อตรงและผลประโยชนร์ว่มกนั ท าใหไ้ดร้บัความเช่ือถือและความไวว้างใจจากลกูคา้ 

 ในการบรหิารความสมัพนัธก์บัหนว่ยราชการทอ้งถ่ินและชมุชน บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ไดส้รา้งความสมัพนัธก์บั
หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินบนพืน้ฐานของความเป็นพนัธมิตรที่มีผลประโยชนร์่วมกันในการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน (ไฟฟ้าและไอน า้) ใหก้ับชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงสรา้งความเช่ือถือและความเสมอ
ภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นท่ียอมรบัจากภาครฐัและชมุชนในการเป็น
บริษัทตวัอยา่งในทอ้งถ่ิน แมใ้นช่วงที่บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก บริษัทฯ ยงัคง
ไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยราชการทอ้งถ่ินอยา่งเต็มที่ เช่น การไดร้บัเงินสนบัสนนุหรอือนมุตัิใหข้ึน้ราคา
ไอน า้ เมื่อราคาถ่านหินปรบัเพิ่มสงูขึน้ 

5)  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการลงทนุในโครงการพลงังานหมุนเวียนมากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
สง่เสริมการพฒันาพลงังานทดแทนของภาครฐั รวมถึงมุง่เนน้การสรา้งมลูคา่เพิ่มดว้ยการขยายการลงทนุสู่
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง โดยค านึงถึงตน้ทนุของเชือ้เพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น 
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนาน (Luannan) มีท าเลที่ตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรม ท าใหม้ีความ
ไดเ้ปรยีบเชิงกลยทุธใ์นการเป็นผูใ้หบ้รกิารไอน า้รายเดียว ทัง้นี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ขยายฐานลกูคา้ไปสูเ่ขตอตุสาหกรรมใหม ่ในการใหบ้ริการระบบผลิตไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 
(Solar Roof) นอกจากนี ้บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชท้ี่ดินสว่นที่มีอยู ่เพื่อพฒันา
โครงการโรงไฟฟา้ชีวมวลรว่มกบัโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่ม 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ผูผ้ลติไฟฟา้และนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื่น ๆ   

 

2.4 การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 

บริษัทฯ ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น ซึ่งปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัสว่น
การลงทนุในโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 63 เมกะวตัต ์และยงัอยูใ่นระหว่างการพฒันากวา่ 177  
เมกะวัตต  ์บา้นปู เพาเวอรฯ์ ขยายการลงทุนไปยังญ่ีปุ่ น โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ประกอบกบัการศึกษาและเตรียมความพรอ้มส าหรบัการประเมินโอกาสการลงทนุและการพฒันา
โครงการอยา่งตอ่เนื่อง โดยเนน้การบริหารทีมงานและบคุลากร พรอ้มทัง้สรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทนในญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้การสนบัสนุนของรฐับาลและการ
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ส่งเสริมการลงทุนของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหบ้า้นป ูเพาเวอรฯ์ สามารถขบัเคลื่อน
ธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเรว็   

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน  

 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบริหารตน้ทนุ 
ทางการเงินจากแหลง่เงินทนุต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและ
บรรลเุปา้หมายในการลงทนุระยะยาว 

2) การพัฒนาโครงการ 

 บริษัทฯ มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ จากรฐับาลญ่ีปุ่ นที่เก่ียวขอ้ง  
ดา้นพลงังานอย่างใกลชิ้ด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะหผ์ลกระทบตอ่
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหโ้ครงการโรงไฟฟา้สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ไดต้ามแผน 

3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 จากการบริหารจัดการทางดา้นพลงังานของญ่ีปุ่ นที่มีการก าหนดนโยบายทางพลงังานที่ชัดเจน   ท าให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการลงทนุในระดบัที่สามารถบริหารจดัการได ้ แมว้่ารฐับาลจะมีมาตรการปรบัลด
ราคารบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: 
FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนัรฐับาลไดก้ าหนดอัตรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) 
เพื่อใหก้ารลงทนุไดผ้ลตอบแทนตามเปา้หมาย บริษัทฯ จึงไดม้ีการปรบัตวัโดยเนน้การบรหิารจดัการตน้ทนุ
ใหม้ีความรดักมุ ดว้ยการจดัหาอปุกรณส์ าคญัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติพลงังาน รวมถึงจดัหาแหลง่
เงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทนุในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ไดร้บัอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงที่
ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรอืเขา้ซือ้โครงการท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

 นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้อง  โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้า 
ที่ด  าเนินการอยู่แลว้เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอรม์ระบบกลางและธุรกิจคา้
ปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการท าธุรกิจกบักลุม่ลกูคา้รายย่อย 
และธุรกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้
ในภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม และกลุม่ลกูคา้ที่ตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 ผูผ้ลติไฟฟา้และนกัลงทนุทอ้งถ่ินในญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 
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2.5 การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

บริษัทฯ เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยงัสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามตัง้แต่ปี  2559 โดยไดล้งนามใน
สญัญาความรว่มมือ (MOU) ในการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนขนาด 
200 เมกะวตัต ์กับคณะกรรมการประชาชนจงัหวดัซ็อกจงั (Soc Trang Province People’s Committee) ต่อมา
ในปี 2561 บริษัทฯ ไดร้บัการอนมุตัิการลงทนุ (Investment Registration Certificate: IRC) จดัตัง้บริษัทย่อย ณ 
จงัหวดัซ็อกจงั ในเวียดนาม โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมทีมงานท่ีมีประสบการณแ์ละความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ
ในเวียดนาม จึงมีความสามารถในการพฒันาโครงการใหเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน และแสวงหา
โอกาสการลงทนุเพิ่มเติม โดยโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง และ มีการวิเคราะหเ์พื่อศกึษาถึงความเป็นไปไดใ้น
การลงทนุในโครงการโดยละเอียด (Feasibility Study) เพิ่มเติมเพื่อขยายก าลงัการผลติตามแผน 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1) การบริหารความสัมพันธก์ับหน่วยราชการท้องถิน่และชุมชน 

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเข้าใจในความแตกต่าง  
ทางสงัคมและวฒันธรรม โดยมุง่เนน้การเป็นพนัธมิตรที่มีความรบัผิดชอบรว่มกนักบัหนว่ยงานราชการในการดแูล
และพฒันาชมุชนทอ้งถ่ินอยา่งยั่งยืน ดว้ยการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

2) การพัฒนาและบริหารโครงการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัจจัยที่ส  าคญัในการตดัสินใจลงทุนโครงการ โดยศึกษาขอ้มูลเบือ้งตน้และประเมินความ
เป็นไปไดใ้นการลงทนุโดยละเอียด ดว้ยการจดัใหม้ีที่ปรกึษาในดา้นตา่ง ๆ เช่น ที่ปรกึษาดา้นวิศวกร ที่ปรกึษาดา้น
สิ่งแวดลอ้ม ที่ปรึกษาดา้นกฎหมาย ที่ปรึกษาดา้นการเงิน และที่ปรึกษาดา้นบัญชีและภาษี เป็นตน้ เพื่อให้
สามารถประเมินความเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งก่อนการลงทุน และสามารถน าไปปฏิบัติไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับ
กฎระเบียบและเง่ือนไขการลงทนุในเวียดนาม นอกจากนีย้งัเป็นการช่วยติดตามขัน้ตอนการพฒันาโครงการและ
งานก่อสรา้งโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน เพื่อใหก้ารก่อสรา้งโรงไฟฟา้แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เวียดนามมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง โดยคาดวา่ผลติภณัฑม์วลรวมของเวยีดนาม  
(Gross Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 6-7 ซึง่สง่ผล 
ใหม้ีความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ทีเ่พิ่มมากขึน้ อกีทัง้รฐับาลเวยีดนามมีความชดัเจนในดา้นการบรหิารจดัการพลงังาน  
โดยมีแผนท่ีจะเพิม่สดัสว่นก าลงัผลติไฟฟา้ในประเทศจากเชือ้เพลงิทั่วไปและพลงังานหมนุเวียน มากกวา่ใน
ปัจจบุนัซึง่บา้นป ู เพาเวอรฯ์ มองเห็นถงึโอกาสในการเขา้ลงทนุ โดยจะน าจดุแข็งจากความเช่ียวชาญในดา้นการ
บรหิารโครงการโรงไฟฟา้พลงังานเชือ้เพลงิทั่วไปและพลงังานหมนุเวียน รวมทัง้ความสามารถในการจดัซือ้
เชือ้เพลงิมาใชใ้นการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทนุ 

คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 ผูผ้ลติไฟฟา้และนกัลงทนุทอ้งถ่ินในเวียดนามและจากตา่งประเทศ     
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3. สภาพการแข่งขันในธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

สถานการณก์ารแขง่ขนัในธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินตลาดสหรฐัฯ แบง่ไดด้งันี ้ 

1. การแข่งขนัระหว่างผู้ผลติในทอ้งถิน่ 

การแข่งขนัระหว่างผูผ้ลิตทอ้งถ่ินในอุตสาหกรรมตน้น า้ซึ่งผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาติในแหล่งเดียวกนั เกิด
ภาวะอปุทานลน้ตลาดกดดนัใหผู้ผ้ลติก๊าซตอ้งแขง่ขนักนัเอง โดยผูผ้ลติพยายามจ าหนา่ยก๊าซใหไ้ดม้ากที่สดุดว้ย
ตน้ทนุต ่าที่สดุเท่าที่จะท าได ้ในพืน้ที่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเพนซิลเวเนีย บริษัท BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบา้นปฯู มีคู่แข่งที่เป็นผูผ้ลิตก๊าซรายส าคญั 8 รายเมื่อเทียบดา้นผลประกอบการ คู่แข่งเหลา่นีเ้ป็นบรษัิทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีสินทรพัยจ์ านวนมากในเขตแอปพาเลเชีย (Appalachia)  ซึ่งเนน้การประกอบ
ธุรกิจในแหลง่ก๊าซธรรมชาติมารเ์ซลลสั (Marcellus) หรอืยตูิกา้ (Utica) BKV มีความไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทนุเงิน
สดหรือ Cash Costs และก าไรจากส่วนต่าง (Margin) ของราคาขายกับตน้ทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ที่
ครอบครองกิจการขนาดใหญ่และมีปรมิาณการผลติจ านวนมาก  

 
2. การผลิตก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากการผลิตก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง  
โดยเป็นการผลติก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากแหลง่ที่มุง่เนน้การผลติน า้มนัเป็นเปา้หมายหลกั เนื่องจาก
การผลิตก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เป้าหมายการลงทุนของพืน้ที่เหล่านี ้ตน้ทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงอาจติดลบ 
ส่งผลให้ก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหล่านีม้ีปริมาณต ่าที่สุด โดยแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติใน
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องที่ใหญ่ที่สดุในสหรฐัอเมริกาคือแหล่งเพอรเ์มียน  (Permian) ในปี 2562 โครงการท่อสง่
ก๊าซส าคัญ Gulf Coast Express Pipeline Project ได้เปิดด าเนินการส่งก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติของ
อตุสาหกรรมเก่ียวเนื่องจ านวน 2 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ุตตอ่วนั (Bcfd) ไปยงัตลาดในเขตพืน้ที่ชายฝ่ัง นกัวิเคราะห์
หลายคนคาดการณ์ว่าราคาน า้มันที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงจะท าให้ก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
อตุสาหกรรมเก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ และน าไปสูก่ารแขง่ขนัในตลาดก๊าซธรรมชาติแหง้  
อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาพบว่าแหลง่เพอรเ์มียนมีขอ้จ ากดัเรื่องการขนสง่ก๊าซ และยงัตอ้งลงทนุเพิ่มอีก
มากเพื่อสรา้งทอ่สง่ก๊าซไปยงัพืน้ที่ที่เป็นศนูยก์ลางของอปุสงค ์ไดแ้ก่ พืน้ที่ชายฝ่ังอา่วเม็กซิโกและตลาดสง่ออก
เม็กซิโก จึงท าใหใ้นปัจจบุนัมีโครงการพฒันาการขนสง่ก๊าซจากอตุสาหกรรมเก่ียวเนื่องหลายโครงการ อยา่งไรก็
ตาม ในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2562 โครงการ Permian Highway ซึ่งเดิมมีก าหนดเริม่ด าเนินการขนสง่ในปี 
2563 ไดเ้ลื่อนก าหนดออกไปเป็นปี 2564 เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎระเบียบและเศรษฐกิจในการสรา้งท่อก๊าซ
เพิ่มเติม ในขณะที่การผลิตก๊าซในอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องท าใหม้ีแหล่งก๊าซราคาถูกเพิ่มขึน้ แต่ขอ้จ ากัดดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานในการขนสง่และระยะทางที่ไกลจากตลาดหลกัซึ่งมีความตอ้งการสินคา้ท าใหก๊้าซธรรมชาติ
แหง้ (dry gas) ยงัคงเป็นสินคา้รอง และท าใหผู้ผ้ลิต dry gas ไม่ใช่ผูผ้ลิตหลกัในตลาด ดงันัน้ ปัจจัยก าหนด
แนวโนม้ราคาก๊าซ Henry Hub ในระยะยาวที่แทจ้ริงจึงเป็นตน้ทุนการขนส่ง  dry gas ไม่ใช่การผลิตก๊าซใน
อตุสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 
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3. แหล่งพลังงานทางเลอืกเพื่อผลิตพลังงานหลกั 

สถานการณก์ารแขง่ขนัเกิดจากการท่ีแหลง่พลงังานหลกัในสหรฐัอเมรกิาเป็นการแขง่ขนักนัเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานของตลาดทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะภาคการผลติไฟฟา้ การแขง่ขนัยงัรุนแรงขึน้ในภาคการผลติถ่าน
หินและพลงังานหมนุเวียน ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส  าคญัของก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติยงัคงเติบโตและมีศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูมากเมื่อเทียบกบัถ่านหินและพลงังานหมนุเวียนจาก
ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทนุ นโยบายและกฎระเบียบ และโครงสรา้งพืน้ฐานในภาพรวม แผนภมูิดา้นลา่งชีใ้หเ้ห็นถึง
การใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ในสหรฐัอเมรกิาที่เติบโตอยา่งรวดเรว็เมือ่เทียบกบัถา่น
หินและพลงังานหมนุเวียน  
 

                    สหรัฐอเมริกา – ก าลังการผลิตรวม   สหรัฐอเมริกา – ก าลังผลิตสุทธิ 
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Note:  Renewables include Wind, Hydro, Solar and Biomass  
 
ในระยะยาว บา้นปฯู เช่ือมั่นวา่ก๊าซธรรมชาติยงัสามารถแขง่ขนัไดใ้นฐานะแหลง่พลงังานหลกัที่ส  าคญัในการ
ผลติไฟฟา้ ตลอดจนการใชง้านในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูและมีประโยชน์
หลากหลาย 
 

กลยุทธก์ารแข่งขัน 
การลงทุนในสหรัฐอเมริกาและตลาดก๊าซธรรมชาตทิ้องถิน่ 
บ้านปูฯ มุ่งเน้นการขยายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาจ านวน 2 แหล่งผลิต ซึ่งมี
สถานการณอ์ปุสงค-์อปุทานท่ีแตกตา่งกนั   

1. เพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ 
บา้นปฯู ไดเ้ขา้ลงทนุในเขตที่ราบแอง่กระทะแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยเฉพาะในแถบตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของมลรฐัเพนซิลเวเนีย ทางตอนเหนือของแหลง่มารเ์ซลลสั หรอืเพนซิลเวเนียตะวนัออกเฉียงเหนือ (NEPA) ในปี 
2562 บา้นปฯู มีก าลงัการผลติก๊าซธรรมชาติสทุธิ 69.1 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ (Bcf) หรอืก าลงัการผลติเฉลีย่ 189 
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (MMcfd) จากสดัสว่นการลงทนุใน NEPA และจากหลมุผลติทัง้ทีด่  าเนินการแลว้และยงั
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ไมไ่ดด้  าเนินการรวม 378 หลมุ ในปี 2562 ก าลงัการผลติจาก NEPA สงูขึน้เป็นประวตักิารณเ์ชน่เดียวกบัพืน้ท่ี
อื่นๆ ในภมูิภาคแอปพาเลเชีย ซึง่สว่นใหญ่เป็นก าลงัการผลติจากผูผ้ลติรายใหญ่ในสหรฐัฯ อยา่ง Cabot และ 
Chesapeake โดยรวมแลว้ ภมูภิาคแอปพาเลเชียมีปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาติชว่งฤดรูอ้นปี 2562 สงูถงึราว 
3.6 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 51 ของอปุทานใหมท่ีเ่ขา้สูต่ลาดเมื่อเทยีบชว่งเดยีวกนัของปี
ก่อนหนา้  
 
 
การเติบโตของอุปทานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ช่วงฤดูร้อน ปี 2561 เทียบกับปี 2562 

* U.S. summer gas demand months include: June, July and August

** Includes Pennsylvania, Ohio and West Virginia production from mainly the Marcellus and Utica plays.

Source: BTU Analytics Report, Henry Hub Outlook, December 2019
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ที่มา: รายงานของ BTU Analytics, สถานการณต์ลาด Henry Hub, ธนัวาคม 2562 
 

สดัส่วนของอุปทานใหม่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั และมีการส่งมอบผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสรา้งใหม่ซึ่ง
เปิดด าเนินการในปี 2561  ไดแ้ก่ ระบบท่อสง่ก๊าซ Rover ที่มีสมรรถนะในการสง่ก๊าซ 3.25 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 
ตอ่วนั และระบบทอ่สง่ก๊าซ Nexus ที่มีสมรรถนะ 1.5 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ซึง่เปิดใชใ้นปี 2561 นอกจากนี ้
ยงัมีระบบท่อสง่ก๊าซระหว่างรฐัที่จะเปิดด าเนินการในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้นี ้ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากภมูิภาคแอปพาเลเชียน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวนัน้การก่อสรา้งระบบท่อสง่ก๊าซระหวา่งรฐั
เพื่อสง่ก๊าซจากภมูิภาคแอปพาเลเชียนไปยงัตลาดที่เติบโตยงัคงตอ้งเผชิญความทา้ทายและกระแสตอ่ตา้นอยา่ง
หนกั  ดงันัน้ บรรดานกัวิเคราะหจ์ึงคาดการณว์่าสมรรถนะของการขนสง่ก๊าซผ่านระบบท่อก๊าซระหว่างรฐัจาก
ภูมิภาคแอปพาเลเชียนจะมีจ ากัด และอุปทานก๊าซจากแอปพาเลเชียจะไม่เติบโตไปกว่าระดับที่เป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั   
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ราคาก๊าซธรรมชาติในภมูิภาคแอปพาเลเชียถือเป็นราคา "เปรยีบตา่ง" (differential) หรอืราคา "พืน้ฐาน" (basis) 
ใหก้ับราคาอา้งอิง Henry Hub ซึ่งสะทอ้นสถานการณอ์ุปสงค์-อุปทานในตลาดทอ้งถ่ิน ในช่วงครึ่งแรกของปี  
2562 ราคาพืน้ฐานในตลาดทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ แต่กลบัดิ่งลงอย่างหนกัในช่วงครึ่งปีหลงั  แผนภูมิ
ดา้นล่างแสดงราคาพืน้ฐาน Leidy เปรียบเทียบกับราคาอา้งอิง Henry Hub ในปี 2562  ราคาพืน้ฐาน Leidy 
เป็นราคาขายในตลาดทอ้งถ่ินท่ี BKV Oil and Gas Capital Partners บรษัิทยอ่ยของบา้นปฯู ใชก้บั NEPA มาก
ที่สดุ 

 
                    ราคาเฉลี่ยรายเดือน Leidy- Henry Hub (ราคาตลาด Leidy- Henry Hub) 

Source: BTU Analytics, Gas Basis Outlook, 4Q 2019
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ที่มา: รายงานของ BTU Analytics, สถานการณก๊์าซ, ไตรมาส 4/2562 
 
 

2. แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตใ์นมลรัฐเท็กซัส 
เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2562 บา้นปฯู ประกาศว่าบริษัทย่อยของบา้นปฯู ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการ
เขา้ซือ้สดัส่วนผลประโยชนท์ัง้หมดในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตจ์าก Devon Energy Corporation  
ถือเป็นสดัสว่นการลงทุนส าคญัในพอรต์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบา้นปฯู คาดว่าการซือ้ขายจะเสร็จสิน้ ราวไตร
มาสที่ 2/2563 การถือครองสนิทรพัยใ์นแหลง่ก๊าซบารเ์น็ตตท์ าใหบ้า้นปฯู ไดก้า้วเขา้สูต่ลาดที่มีความส าคญัและ
ขยายการลงทนุไปในตลาดผลติภณัฑไ์ฮโดรคารบ์อน  ตลาดทอ้งถ่ินท่ีใชก๊้าซธรรมชาติจากแหลง่บารเ์นตตย์งัอยู่
ใกลก้บัพืน้ท่ีที่เป็นศนูยก์ลางของความตอ้งการใชก๊้าซ LNG ในมลรฐัชายฝ่ังทะเล การสง่ออกไปยงัเม็กซิโก และ
มีความตอ้งการใชจ้ากธุรกิจปิโตรเคมีในทอ้งถ่ินเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  ดงันัน้ ราคาทอ้งถ่ินของก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดบารเ์นตตจ์ึงใกลเ้คียงกบัราคาอา้งอิง Henry Hub แผนภมูิดา้นลา่งแสดงราคาทอ้งถ่ินในตลาดบารเ์นตต์
เปรยีบเทียบกบัราคาอา้งอิง Henry Hub ในปีงบประมาณ 2562 
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ตลาดค้าก๊าซธรรมชาติ (ราคาท้องถิน่ต ่ากว่าราคาอ้างองิ Henry Hub) ของแหลง่บารเ์น็ตต ์

Source: Internal analysis based on information provided during due diligence
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ที่มา: การวิเคราะหส์ถานการณภ์ายในโดยใชข้อ้มลูจากการสอบทานธุรกิจ 
 

 

4. สภาพการแข่งขันในธุรกจิเทคโนโลยพีลงังาน (Energy Technology) 

ธุรกิจการวางระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์และสมารท์ซิตีโ้ซลูชนัแบบครบวงจร 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

จากการท่ีธุรกิจการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามคีวามตอ้งการในตลาดสงูขึน้ รวมถงึการ
ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั สง่ผลใหม้ีผูเ้ลน่ในตลาดสงูขึน้ บรษัิทฯ เลอืกใชก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัดว้ยการสรา้งความ
แตกตา่งในเรือ่งของการบรกิารดา้นพลงังานท่ีครบวงจรโดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเหมาะสม เพื่อพฒันาประเทศ
ไทยไปสูก่ารใชพ้ลงังานสะอาดอยา่งยั่งยืนและผลกัดนัประเทศไทยสูส่มารท์ซิติต้อ่ไปในอนาคต โดยกลยทุธห์ลกัๆ 
ของบรษัิทฯ มดีงันี ้

 

o การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน ส าหรับสมาร์ทซิตีอ้ย่างครบวงจร 

 บรษัิทฯ ไมเ่พียงแตเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการวางระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาเทา่นัน้ แต่
ยงัใหบ้รกิารโซลชูั่นพลงังานดา้นอื่นๆ เช่น ระบบไมโครกรดิ (Micro Grid) ระบบการบรหิารจดัการพลงังาน 
(Energy Management System: EMS) และระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) ส าหรบั
ใชใ้นการควบคมุการผลติ การสง่ และการกกัเก็บพลงังาน เพื่อใหก้ารใชพ้ลงังานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ รวมถงึการใหบ้รกิารโซลชูั่นดา้นยานยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicle) และอปุกรณเ์สรมิดา้นพลงังาน เชน่ 
เสาไฟฟา้อจัฉรยิะ (Smart Pole) โซลารค์ีออส ระบบออนกรดิและออฟกรดิ ที่ใชไ้ดท้ัง้ไฟบา้นและพลงังาน
แสงอาทิตย ์ และโซลารเ์ฟอรน์เิจอรท์ี่ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยไ์ดแ้บบ 100% เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ที่หลากหลายในแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งเหมาะสม 
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o คุณภาพผลิตภัณฑ์  

 บริษัทฯ เลือกใชอ้ปุกรณท์ี่มีคณุภาพและเป็นแบรนดช์ัน้น าในตลาดที่ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอปุกรณร์ะดับ 
TIER 1 รวมถึงไดร้ับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญในการ
ออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแตล่ะพืน้ที่โครงการ และการติดตัง้ที่ไดม้าตรฐานสากล รวมถึงการ
พฒันาระบบการตรวจสอบคณุภาพและใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการตรวจสอบ เช่น การใชโ้ดรนสแกนความ
รอ้นของแผงโซลารห์ลงัการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชพ้ลงังานสะอาดอยา่งปลอดภยั คุม้คา่ 
และมีประสทิธิภาพท่ีสดุ 

o คุณภาพการให้บริการ 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องของการใหบ้ริการลกูคา้ โดยการพฒันาระบบตา่งๆ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ ไดแ้ก่ การสรา้งและพฒันาหอ้งควบคมุและตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบ
ตรวจสอบแบบเรยีลไทม ์(Control Room) เพื่อใหท้ีมวิศวกรที่มคีวามเช่ียวชาญและฝ่ายบรกิารลกูคา้สามารถ
ตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขได้ทันที การพัฒนาแอปพลิเคชันอินฟิเนอร์จีบนโทรศัพท์มือถือ 
(INFINERGY Application) ที่ลกูคา้สามารถตรวจสอบการท างานของระบบผลติไฟฟา้ฯ ปรมิาณไฟฟา้ที่ผลติ
ได ้และผลการประหยดัไฟฟ้าจากการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าฯ ไดท้ัง้แบบเรียลไทม ์และขอ้มลูยอ้นหลงั รวมถึง
การแจง้เตือนเมื่อระบบขดัขอ้ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายบริการลกูคา้ ที่ท  าหนา้ที่ใหข้อ้มลู รบัแจง้ปัญหา 
และตอบขอ้ซกัถามตา่งๆ แก่ลกูคา้ ผ่านช่องทางตา่งๆ โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาระบบผลิตไฟฟา้ขดัขอ้ง
ต่อฝ่ายบริการลกูคา้ไดท้กุวนัตลอด 24 ชั่วโมง ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถแกไ้ขปัญหาการท างานของระบบผลติ
ไฟฟา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

o การท าแบรนด์ดิ้ง  

 ในปี 2562 บริษัทฯ เนน้สรา้งการรบัรูแ้บรนดแ์ละกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานที่ด  าเนินงานภายใตก้ลยุทธ์ 
Greener & Smarter ของกลุม่บา้นปฯู  และมีความพรอ้มใหบ้รกิารดา้นการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละเทคโนโลยีพลงังานที่เก่ียวขอ้งอย่างครบวงจรและเป็นมืออาชีพ ดว้ยเทคโนโลยีสะอาดและ
ทนัสมยั เพื่อใหท้กุคนสามารถเขา้ถึงพลงังานสะอาดไดอ้ยา่งง่ายดาย ในราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพและ
เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม พรอ้มยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมไทยและช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเขา้สู่
สมารท์ซิตีไ้ดเ้ร็วขึน้ อีกทัง้ช่วยตอกย า้ภาพลกัษณก์ารเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -
แปซิฟิก ของบรษัิท บา้นปฯู (Integrated energy solution company in Asia-Pacific) ผา่นการสือ่สารในทกุ
ช่องทางและการจดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบกบักลุม่เป้าหมายและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เพื่อก่อใหเ้กิด
ประสบการณก์ารใชพ้ลงังานสะอาดและเขา้ถึงเทคโนโลยีอย่างอย่างต่อเนื่องทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นการเขา้รว่ม
เป็นผูส้นบัสนนุโซลชูนัพลงังานสะอาดใหแ้ก่งานระดบัประเทศ รวมถึงจดัท าบทความ สือ่ประชาสมัพนัธ ์และ
จดัสมัมนา เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเทรนดเ์ทคโนโลยีพลงังาน การติดตัง้ระบบโซลารเ์ซลลแ์บบครบวงจร รวง
ถึงโซลชูนัพลงังานอื่นๆ ใหแ้ก่คนไทย ดงันี ้ 
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 ร่วมสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  ประจ าปี  2562 ที่จัดขึน้
ระหว่างวนัที่ 2-11 พฤศจิกายน ณ บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยน านวัตกรรมพลังงาน
แสงอาทิตยร์ะบบไมโครกริดที่มาพรอ้มกับตูผ้ลิต
ไฟฟ้าด้วยโซลารเ์ซลล ์และตู้กักเก็บพลังงานที่มี
แบตเตอรี่ลิเ ธียมไอออนในตัวมาให้บริการเพื่อ
สามารถใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานโซลารไ์ด ้100% โดยไม่ตอ้งพึ่งพาพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น พรอ้ม
จดับธูนิทรรศการเพื่อใหผู้ร้ว่มงานไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ เก่ียวกบัพลงังานสะอาด เช่น ทดลอง
ป่ันจกัรยานผลิตไฟฟ้า จุดบริการชารจ์แบตโทรศพัทจ์ากพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถึงยงัมีผูเ้ช่ียวชาญ
จากบา้นปฯู คอยใหค้ าปรกึษา และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัระบบโซลารโ์ซลชูนัดว้ย 

 น านวตักรรมพลงังานแสงอาทิตยร์ะบบไมโครกริดที่
มีประสิทธิภาพสูง เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนบัสนนุการใชไ้ฟฟ้าในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศไทย “Pepsi presents Big Mountain 
Music Festival X โดยจดัขึน้เมื่อวนัที่ 7-8 ธันวาคม
ที่ผา่นมา ณ ดิโอเช่ียน เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจาก
บา้นปฯู และผูจ้ดังานมีแนวคิดที่สอดคลอ้งกนั คือ ตอ้งการกระตุน้ และสง่เสริมใหค้นรุน่ใหม่หนัมาใช้
พลงังานสะอาดกนัมากขึน้  

 รว่มกบั “ซิเคดา้ มารเ์ก็ต” สถานท่ีทอ่งเที่ยวสดุฮิปท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์น าเทคโนโลยี
โซลารโ์ซลชูนัมาผสานกบังานศิลปะ ภายใตแ้นวคิด “เอเนอรจ์ี ออฟ อารต์” ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร
พลงังานแสงอาทิตยท์ี่มีการติดตัง้ระบบโซลารเ์ซลลพ์รอ้มแบตเตอรี่แบบออฟกริดส าหรบัแสงไฟของ
เวทีแสดงละครแบบมิวสคิลั พรอ้มถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตยผ์า่นเนือ้หาในละครเวที 
และใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อตกแต่งจุดพักผ่อนแบบถาวร (BANPU Solar Rest Area) ที่มาพรอ้มกับจุด
บรกิารชารจ์แบตเตอรีโ่ทรศพัทม์ือถือดว้ยพลงังานโซลารเ์พื่อใหป้ระชาชนคนรุน่ใหม่ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
และมีประสบการณก์ารใชพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์บบใกลชิ้ด 

 จดังานสมัมนา “การพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม 
ในเขตพืน้ที่หวัหิน-ชะอ า ณ โรงแรม หวัหิน แมริออท รีสอรท์ และ สปา เพื่อสง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการ
โรงแรมมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน  ด้วยการน า
เทคโนโลยีและพลงังานสะอาดมาช่วยในการบรหิารจดัการโรงแรมใหม้ีประสทิธภาพมากขึน้ พรอ้มช่วย
ลดตน้ทนุในการด าเนินธุรกิจและใสใ่จสิง่แวดลอ้ม โดยมีนายกสมาคมธุรกิจการทอ่งเที่ยวหวัหิน-ชะอ า
และสมาชิก ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเขตพืน้ที่หวัหิน -ชะอ า สนใจเขา้
รว่มงานกวา่ 100 คน  
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คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

ในปัจจบุนัยงัไมม่ีคูแ่ขง่ขนัส าคญัที่น าเสนอการบรกิารรูปแบบเดียวกบับรษัิทฯ โดยตรง คือบรกิารดา้นพลงังานส าหรบั
สมารท์ซิตีแ้บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขนัในตลาดสว่นใหญ่จะมุ่งเนน้เรื่องการใหบ้ริการติดตัง้และวางระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาเป็นสว่นใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขนัในตลาดออกเป็น 3 กลุม่ 
คือ กลุม่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยที่ใหบ้รกิารติดตัง้ระบบ กลุม่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ใหบ้รกิารติดตัง้ระบบและเป็นผู้
ลงทนุติดตัง้ระบบใหแ้ก่ลกูคา้ และกลุม่ผูล้งทนุจากต่างประเทศ ทัง้นีส้ดัสว่นคู่แข่งขนัสว่นใหญ่ในตลาดจะเป็นกลุม่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยที่มีมากกวา่รอ้ยละ 50 
ส าหรบัคูแ่ขง่ขนัของบรษัิทฯ ในดา้นการใหบ้รกิารวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ไดแ้ก่ กลุม่
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่เป็นทัง้ผูใ้หบ้รกิารติดตัง้ระบบและเป็นผูล้งทนุติดตัง้ระบบใหแ้ก่ลกูคา้ เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มี
ความมั่นคงในดา้นการเงิน และมีขอ้เสนอในการใหบ้ริการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผูป้ระกอบการรายยอ่ยที่ไดร้บั
การสนบัสนุนดา้นเงินลงทุนจากกลุ่มผูล้งทุนจากต่างประเทศ ท าใหส้ามารถน าเสนอการใหบ้ริการในลกัษณะการ
ลงทุนใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้ช่นเดียวกับผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขนัในตลาดลกูคา้ Residential ที่หลายๆ 
บรษัิทรุกเขา้มาเจาะตลาด เพื่อตอ้งการท่ีจะถือครองสดัสว่นใหญ่ของกลุม่นีเ้ป็นรายแรกๆ 

 

นโยบายด้านราคา 

บริษัทฯ มีขอ้เสนอดา้นราคาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของลกูคา้ โดยในสว่นของ
บรกิารดา้นการวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีการน าเสนอทางเลอืกดา้นราคาใหแ้ก่ลกูคา้ 
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การติดตัง้ระบบโดยบรษัิทฯ เป็นผูล้งทนุใหท้ัง้หมด การติดตัง้ระบบโดยลกูคา้เป็นผูล้งทนุคา่อปุกรณ์
และค่าติดตัง้ระบบเอง และการติดตัง้ระบบโดยลกูคา้ผ่อนช าระค่าอปุกรณแ์ละค่าติดตัง้เป็นรายเดือน ซึ่งมลูค่าเงิน
ลงทุนหรือราคาจะขึน้อยู่กับอุปกรณท์ี่ใชใ้นการติดตัง้ ขนาดการติดตัง้  และรูปแบบการบริการที่ลกูคา้เลือก  โดย
บริษัทฯ มีการส ารวจราคาตลาดและตน้ทนุในการติดตัง้ระบบอยู่เสมอ ในปี 2561-2562 ตน้ทนุของอปุกรณแ์ละค่า
ติดตัง้มีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพฒันาดว้ยความรวดเร็วของ PV Panel ใหม้ีก าลงัการผลิตต่อแผงที่
สงูขึน้ บริษัทฯ จึงมีการปรบัราคาลดลงตามตน้ทุนอุปกรณแ์ละค่าติดตัง้ พรอ้มดว้ยการน า PV Panel ที่มีก าลงัการ
ผลิตต่อแผงที่สงูขึน้มาใชใ้นโครงการที่มีขนาดพืน้ที่การติดตัง้นอ้ย เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชร้ะบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยอ์ยา่งคุม้คา่ที่สดุ  
 

ลักษณะของลกูค้า 

กลุม่ลกูคา้ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ผู้ประกอบการที่ตอ้งการทางเลือกดา้นการบริหารจดัการพลงังาน หรือผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใชไ้ฟฟา้ช่วงเวลากลางวนัเป็นสว่นใหญ่ เช่น กลุม่โรงงานอตุสาหกรรม และอาคาร
พาณิชยต์่างๆ โดยลกูคา้รอ้ยละ 80 ของบริษัทฯ จะเลือกบริการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคาแบบที่บริษัทฯ เป็นผูล้งทนุให ้ลกูคา้ไดร้บัผลประหยดัคา่ไฟฟ้า จากการใชไ้ฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดย
ไมต่อ้งลงทนุเอง ลกูคา้อีกรอ้ยละ 20 ของบรษัิทฯ เลอืกบรกิารการติดตัง้ระบบแบบท่ีลกูคา้เป็นผูล้งทนุคา่อปุกรณแ์ละ
คา่ติดตัง้ระบบเอง โดยลกูคา้จะสามารถใชไ้ฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ผลติบนหลงัคาของโรงงานหรอือาคารของ
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ลกูคา้ไดฟ้รี ทัง้นี ้ลกูคา้มีความตอ้งการที่เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นราคาติดตัง้หรือสว่นลด ระยะเวลาสญัญา รวมถึง
บรกิารตา่งๆ บรษัิทฯ จึงปรบัเปลีย่นรูปแบบการน าเสนอใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการและลกัษณะของลกูคา้มาก
ยิ่งขึน้ 

 

การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  

บริษัทฯ จะน าเสนอโครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ผ่านช่องทางการประมลูที่ลกูคา้ประกาศ
รบั การเจรจากับลกูคา้โดยตรง และการน าเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเก่ียวกับพลงังานทดแทน   โดย
บริษัทฯ จะติดต่อเขา้พบลกูคา้ที่สนใจ เพื่อแนะน าบริษัทและรบัฟังความตอ้งการของลกูคา้ จากนัน้ทีมวิศวกรจะเขา้
ส ารวจพืน้ที่ เพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าฯ หรือการจัดการพลงังานใหเ้หมาะสมกับโครงการของลกูคา้ และท า
ขอ้เสนอโครงการ (Project Proposal) ทัง้นี ้มีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านงานอีเวน้ทแ์ละกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการบอกตอ่จากลกูคา้ที่มีความประทบัใจในบรกิารของเรา 
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ ์

ก) ลกัษณะการจัดใหไ้ด้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

1.  สถานท่ีตัง้ของเหมืองถา่นหิน โรงไฟฟา้ และแหลง่ก๊าซ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

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

 
ประเทศออสเตรเลีย 
 

1. เหมือง Airly, รฐั New South Wales  
2. เหมือง Angus Place, รฐั New South Wales 
3. เหมือง Charbon, รฐั New South Wales 
4. เหมือง Clarence, รฐั New South Wales 
5. เหมือง Ivanhoe North, รฐั New South Wales 
6. เหมือง Mandalong, รฐั New South Wales 
7. เหมือง Myuna, รฐั New South Wales 
8. เหมือง Newstan, รฐั New South Wales 
 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

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

 
ประเทศมองโกเลีย 
 

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

 

เหมืองถา่นหนิ 
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โรงไฟฟ้าพลังงานหลกั 

ประเทศไทย 
 

1. โรงไฟฟา้บีแอลซีพี นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

1. โรงไฟฟา้หงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรุ ี

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

1. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มลว่นหนาน เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย 
2. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 
3. โรงไฟฟา้พลงังานรว่มโจวผิง เมอืงบินโจว มณฑลซานตง 
4. โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  มณฑลซานซ ี

 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

1. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยจิ์นซาน เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
2. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยฮ์ุย่เหนิง เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
3. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยเ์ฮ่าหยวน เมืองไทอนั มณฑลซานตง  
4. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยฮ์ุย่เอิน เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
5. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยเ์ตอ๋หยวน เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจียง 
6. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยซ์งิหยู ๋เมืองไทอนั มณฑลซานตง 
7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยจ๋ี์ซนิ เมืองจินห ูมณฑลเจียงช ู

 
ประเทศญ่ีปุ่น 1. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยโ์อลมิเปีย ประกอบไปดว้ย 

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

2. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยฮิ์โนะ จงัหวดัชิงะ 
3. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยอ์วาจิ จงัหวดัเฮียวโงะ 
4. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยม์กุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
5. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยน์ารไิอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 
6. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์Tenzan จงัหวดัซากะ  
7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์Muroran I จงัหวดัฮอกไกโด  
8. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์Muroran II จงัหวดัฮอกไกโด  
9. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์Takeo II จงัหวดัซากะ  
10. โครงการยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 
11. โครงการยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 
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โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

ประเทศญ่ีปุ่น 12. โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัมยิางิ 
13. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
14. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ 
15. โครงการฮิโรชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา 
16. โครงการโอนามิ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
17. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 

 
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

1. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม จงัหวดัซอกจงั 

มลรัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

1. แหลง่ก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners JEA, Marcellus                           
2. แหลง่ก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-1 JEA, Marcellus                           
3. แหลง่ก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-2 JEA, Marcellus                           
4. แหลง่ก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-3 JEA, Marcellus 
5. แหลง่ก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-4 JEA, Marcellus 
6. แหลง่ก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-5 JEA, Marcellus 

 
 

แหล่งก๊าซธรรมชาต ิ
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แผนที่แสดงธุรกิจถา่นหนิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท 
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2.  ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ  
 บรษัิทฯ มีก าลงัการผลติถ่านหินและปรมิาณการผลติถ่านหินในชว่งปี 2560 –  2562 ดงันี ้

เหมืองถา่นหนิ หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2562 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2560 

เหมืองถ่านหิน Indominco*     

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

ปรมิาณการผลิตจรงิ  พนัตนั 12,591 12,528 13,013 

อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  รอ้ยละ 83.94 83.52 86.75 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณการผลิต  รอ้ยละ 0.50 -3.73 -15.97 

เหมืองถ่านหิน Trubaindo*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 7,000 8,000 8,000 
ปรมิาณการผลิตจรงิ  พนัตนั 4,708 6,214 4,854 
อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  รอ้ยละ 58.86 77.68 60.67 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณการผลิต  รอ้ยละ -24.23 28.02 -15.89 
เหมืองถ่านหิน Bharinto*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 3,000 3,000 3,000 
ปรมิาณการผลิตจรงิ  พนัตนั 2,858 3,003 2,385 
อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  รอ้ยละ 95.27 100.10 79.49 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณการผลิต  รอ้ยละ -4.83 25.92 -6.70 

เหมืองถ่านหิน Jorong*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 2,000 2,000 1,000 
ปรมิาณการผลิตจรงิ  พนัตนั 1,554 1,459 895 
อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  รอ้ยละ 77.72 72.95 89.51 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณการผลิต  รอ้ยละ 6.54 63.00 -9.95 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 1,000 2,000 1,000 
ปรมิาณการผลิตจรงิ  พนัตนั 1,386 1,122 937 
อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  รอ้ยละ 69.28 56.10 93.70 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณการผลิต  รอ้ยละ 23.48 19.74 15.83 

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**     
ก าลงัการผลิตเตม็ที่  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 
ปรมิาณการผลิตจรงิ  พนัตนั 10,500 11,705 12,318 
อตัราการใชก้  าลงัการผลิต  รอ้ยละ 70.00 78.03 82.41 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณการผลิต  รอ้ยละ -10.29 -4.98 -0.35 

  หมายเหต ุ: * ในอตัราสดัสว่นรอ้ยละ 100 (100% basis) 
                   ** ตามวิธีสดัสว่นการถือหุน้ (equity basis) 
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บรษัิทฯ มีก าลงัการผลติและปรมิาณการขายไฟฟา้และไอน า้ในช่วงปี 2560 –  2562 ดงันี ้ 

 

โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 175.00 123.00 123.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 52.63 85.72 70.10 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 691,529 609,103 509,598 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 13.53 19.53 1.20 
ปรมิาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,722,095 1,431,905 1,227,565 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 20.27 16.65 1.44 

2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 139.00 139.00 139.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 65.76 83.28 71.60 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 420,492 416,111 419,738 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 1.05 -0.86 -1.03 
ปรมิาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,668,899 1,641,644 1,405,050 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 1.66 16.84 3.41 

3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 173.00 173.00 173.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 35.04 77.68 65.30 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 383,733 465,877 566,984 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -17.63 -17.83 3.06 
ปรมิาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,929,305 2,641,690 3,253,796 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไอน า้ขาย รอ้ยละ -26.97 -18.81 10.95 

4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 1,434.00 1,434.00 1,434.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 91.99 88.70 85.96 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 10,912,011 10,383,581 10,091,687 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 10.14 2.89 -7.69 

5.) โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 1,878.00 1,878.00 1,878.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 79.55 86.52 80.84 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 11,406,241 12,511,709 11,390,889 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -8.84 9.84 25.70 

6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์   
Jinshan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 28.95 28.95 28.95 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.52 15.61 15.60 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 39,432 39,594 39,567 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -0.04 0.07 1,821.66 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

7.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์   
       Hui’en     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 19.7 19.70 19.70 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 16.13 16.01 15.61 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 28,025 27,760 19,118 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 0.95 45.20 - 

8.1)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
        Huineng 1     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 10.43 10.43 10.43 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.55 15.62 14.45 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 14,206 14,267 13,201 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -0.43 8.07 1,480.96 

8.2)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
        Huineng 2     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 11.08 11.08 11.08 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.84 16.13 14.44 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 15,374 15,662 14,015 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -1.84 11.75 1,480.05 

9.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
      Haoyuan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 20.00 20.00 20.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.44 15.35 15.35 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 27,103 25,595 26,898 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 5.89 -4.84 1,989.98 

10.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์   
       Deyuan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 51.64 51.64 51.64 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.22 13.73 13.82 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 59,999 62,095 56,949 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -3.38 9.04 - 

11.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์   
Xingyu     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 10.30 10.30 10.30 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.19 15.14 13.87 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 13,727 13,658 6,021 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 0.51 126.84  

12.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Jixin 
      เร่ิมขายไฟ เดือน ก.ค. 2562     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ เมกะวตัต ์ 25.2   
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.4   
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 16,042   
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -   
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

13.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia        
(Hitachi 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.12 2.12 2.12 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.08 13.75 14.37 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,619 2,558 2,674 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 2.38 -4.34 2.29 

13.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Hitachi 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 3.00 3.00 3.00 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.31 13.74 13.56 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 3,498 3,610 3,562 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -3.10 1.35 0.59 

13.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
         (Sakura 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.39 2.39 2.39 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.80 14.16 14.25 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,892 2,968 2,985 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -2.56 -0.57 1.91 

13.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Sakura 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.67 2.67 2.67 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.95 14.10 14.11 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 3,259 3,296 3,297 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -1.12 -0.03 2.49 

13.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Katashina)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.31 2.31 2.31 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.63 14.66 14.14 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,956 2,963 2,856 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -2.36 3.75 -4.93 

14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 4.59 4.59 4.59 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 3.50 3.50 3.50 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.53 13.23 12.34 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 5,037 5,322 4,964 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -5.35 7.21 43.80 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2560 

15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Awaji     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 9.87 9.87 9.87 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 7.92 7.92 7.92 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.72 14.99 15.50 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 12,723 12,962 8,738 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ -1.84 48.34 - 

16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Mukawa     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 22.00 22.00 - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 17.00 17.00 - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.64 9.50 - 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 24,361 7,672 - 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 217.53 - - 

17.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Nari Aizu     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 26.20 26.20 - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 20.46 20.46 - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.40 4.81 - 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 30,745 938 - 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ 3,177.71 - - 

18.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Kurokawa 
      เร่ิมขายไฟ เดือน ธ.ค. 2562     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 28.81 - - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 18.90  - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 6.21 - - 
ปรมิาณไฟฟา้ที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 1,332 - - 
อตัราการเพิ่มของปรมิาณไฟฟา้ขาย  รอ้ยละ - - - 

  หมายเหต:ุ  - แหลง่ผลิตจากโรงไฟฟา้ในสาธารณรฐัประชาชนจีน (โรงไฟฟา้ Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en 
Huineng1,Huineng2, Haoyuan, Deyuan , Xingyu และ Jixin)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟา้บีแอลซีพี) ในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟา้หงสา) และในประเทศญ่ีปุ่ น ( โรงไฟฟา้ Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟา้ Hino และ 
โรงไฟฟา้ Awaji, โรงไฟฟา้ Mukawa, โรงไฟฟา้ Nari Aizu, โรงไฟฟา้ Kurokawa) 

* อตัราสว่นรอ้ยละของปรมิาณพลงังานที่ผลติจรงิในรอบ 1 ปี เปรยีบเทียบกบัผลคณูของขนาดก าลงัการผลติติดตัง้และ
จ านวนชั่วโมงทัง้หมดในหนึ่งปี 

**ปรมิาณการผลิตที่โรงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ รวมถึงปรมิาณจา่ยไฟฟา้ตรงใหอ้ตุสาหกรรมใกลเ้คยีง (ถา้มี)  
  

3. วิธีการจดัหาวตัถดุิบ 

 บรษัิทฯ ด าเนินการผลติถา่นหินจากเหมืองถ่านหินของบรษัิทฯ ในสาธารณรฐัอินโดนีเซยีทัง้ 5 เหมือง ไดแ้ก ่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เหมืองโจรง่ (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) 
และเหมืองบารนิโต (Bharinto)  ในประเทศออสเตรเลยีทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ไดแ้ก่ เหมือง Airly  เหมอืง Charbon  
เหมือง Clarence  เหมือง Mandalong   และเหมือง Myuna และแหลง่ผลติถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชนจีน  
2 เหมือง ไดแ้ก่  เหมืองเฮ่อป้ี (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe) 
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 ในการจดัหาแหลง่ถา่นหินเพิ่มเตมิ บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเหมืองถา่นหินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของบรษัิทฯ และมีการส ารวจแหลง่ถ่านหินท่ีมคีณุภาพดใีนประเทศอื่นๆ  เพิ่มเติมเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานจดัซือ้ถ่านหินขึน้มาเพื่อท าการซือ้ถา่นหินจากบรษัิทอื่นมาจ าหนา่ยเพิม่เติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบรษัิทฯ ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเป็นการเพิม่ความมั่นคงในการสง่
มอบถ่านหินของบรษัิทฯ 

4. การควบคมุคณุภาพวตัถดุิบและสนิคา้ที่ผลติ 
 บรษัิทฯ ไดต้กลงขอ้ก าหนดคณุสมบตัิของถา่นหินกบัลกูคา้แลว้ ขอ้มลูคณุสมบตัิของถา่นหิน เชน่ คา่ความรอ้น คา่

ก ามะถนั และคา่ความชืน้ เป็นตน้  จะถกูสง่ไปใหห้นว่ยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลติใหไ้ดท้ัง้ปรมิาณและคณุภาพ
ตามขอ้ก าหนด บรษัิทฯ จะท าการสุม่ตรวจคณุภาพถ่านหินท่ีผลติในทกุๆ ขัน้ตอนการผลติตัง้แตท่ี่เหมืองจนถงึลาน
กองเก็บถ่านหินท่ีทา่เรอืก่อนสง่มอบแก่ลกูคา้ เพื่อใหแ้นใ่จวา่ถ่านหินท่ีเตรยีมพรอ้มสง่มอบใหล้กูคา้มคีณุสมบตัิตรง
ตามขอ้ตกลง และในการสง่มอบสนิคา้แตล่ะครัง้ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเขา้มาตรวจสอบคณุภาพของสนิคา้
เพื่อใหไ้ดต้รงตามที่ลกูคา้ตอ้งการ บรษัิทฯ จึงไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

 
(ข) ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายขึน้กับผลิตภณัฑ ์เช่น กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็น
แบบเหมืองเปิด (Open pit mine) และแบบเหมืองใตด้ิน (Underground mine) กระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้จากที่ใช้
เชือ้เพลิงถ่านหินและพลงังานหมุนเวียน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดล้งทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ในสหรฐัอเมริกา ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ดงันี ้ 

 การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิ และไฟฟา้ รวมถึงก๊าซมีเทนที่อยูใ่นชัน้ถ่านหิน 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิทศัน ์ ระบบนิเวศนป่์าไม ้และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง 
และธุรกิจไฟฟา้จากการใชพ้ืน้ท่ีในการติดตัง้แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 การทรุดตัวของชั้นดิน (subsidence) จากการท าเหมืองใต้ดิน  และการชะล้างผิวหน้าดิน จาก
กระบวนการเปิดหนา้ดินเพื่อขดุถ่านหิน 

 การใชน้ า้ในกระบวนการท าเหมือง การผลติไฟฟา้และไอน า้ และการผลติก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน 

 คุณภาพน า้ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : 
TSS) จากน า้ชะลา้งในเหมือง อุณหภูมิของน า้หล่อเย็นโรงไฟฟ้า และความปนเป้ือนของน า้ใตด้ินใน
กระบวนการผลติก๊าซธรรมชาติ 

 คณุภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิดหนา้ดิน การเก็บกอง และการขนสง่ถ่านหิน และ 
การปลดปลอ่ยอากาศเสยีจากกระบวนการผลติไฟฟา้ ซึง่ประกอบดว้ย ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์และไนโตรเจนออกไซด ์

 ขยะที่เกิดจากการด าเนินงาน ประกอบด้วยขยะทั่วไป (Non-hazardous waste) และขยะอันตราย 
(Hazardous waste) และขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต  โดยเป็นขยะที่เกิดขึน้จากกระบวนการท า
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เหมือง เช่นดินจากการเปิดหนา้ดิน (overburden) ตะกอนดิน (tailings) และขยะจากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า เช่น การเกิดเถา้หนกั (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) ยิปซัมสงัเคราะห ์(Synthetic Gypsum) 
และแผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่ไมส่ามารถใชง้านได ้ 

 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มที่บงัคบัใช ้
และขอ้ก าหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพน า้ คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มในดา้นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อประกาศใชท้ั่วทัง้องคก์ร และมีการน าไปปรบัใชเ้พื่อใหเ้หมาะกบัแตล่ะหนว่ย
การผลิต  รวมถึงมีการน าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ( ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยธุรกิจตา่งๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในพืน้ที่ที่มีความ
เสีย่งเรือ่งคณุภาพสิง่แวดลอ้มและอาชีวอนามยั  
 บริษัทฯ ได้มีการจัดท ามาตรฐานขึน้มาใช้เป็นการเฉพาะในแต่ละพืน้ที่ คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูง และติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบบ าบัดและเฝ้าระวังคุณภาพน า้
แบบตอ่เนื่อง (real time) ในประเทศออสเตรเลยี และการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศแบบตอ่เนื่องในโรงไฟฟา้ในประเทศ
ไทย และประเทศจีน เป็นตน้  
 บริษัทฯ ด าเนินโครงการลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลด
การใชพ้ลงังาน โดยตัง้เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ 
ธุรกิจไฟฟ้า 15% ต่อหน่วยการผลิตภายในปี 2563 โดยนบัจากปีฐานในปี 2555 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดศ้ึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการน าก๊าซมีเทนที่เกิดจากการท าเหมืองใตด้ินมาเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้า
ใหแ้ก่เหมือง  และลดก๊าซเรอืนกระจกไดอ้ีกดว้ย ซึง่คาดวา่โรงไฟฟา้ดงักลา่วจะสามารถด าเนินการในปี 2563  
 ผลการปฏิบตัิในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถว้น ไม่พบขอ้รอ้งเรียนที่มีนยัส  าคญั
ทางดา้นสิง่แวดลอ้มจากหนว่ยงานราชการและชมุชนในทกุประเทศที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการ 
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดจ้ดัท าแผนการฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและงบประมาณในแตล่ะพืน้ท่ี เพื่อใหส้ามารถคืน
พืน้ท่ีที่สมบรูณภ์ายหลงัเสรจ็สิน้การท าเหมือง ในปี 2560 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศนโยบายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมเีปา้หมายเพื่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลงัการ
ปิดเหมืองในทกุพืน้ท่ีของบรษัิทฯ ในปี 2562 บรษัิทฯ มีเปา้หมายในการประเมินมลูคา่ดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงูส าหรบัเหมืองในประเทศอินโดนีเซยี 
ประกอบดว้ย เหมืองบารนิโต (Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใตด้ินในประเทศ
ออสเตรเลยี ประกอบดว้ย เหมืองแอรล์ ีเหมืองสปรงิเวล เหมืองคลาเรนซ ์เหมอืงแมนดาลอง และเหมืองไมยนูา โดยมี
มาตรการหลกีเลีย่ง (Avoidance) ฟ้ืนฟ ู(Rehabilitation) และชดเชยนอกพืน้ท่ีเหมือง (Offset) และมีแผนการตดิตาม
การด าเนินงานและประเมินผลกระทบดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่บรษัิทฯ ไดต้ัง้ไว  ้
  

2.4 งานที่ยงัไม่ได้สง่มอบ  - ไมม่ี – 
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3.   ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบา้นปูฯ ใหค้วามส าคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทฯ นั่นคือการเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซฟิิก โดยลดโอกาสที่
ความเสี่ยงจะเกิดขึน้หรือลดผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึน้ และใหไ้ดม้าซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะน าไปสู่การสรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัทฯ ทัง้นีก้ารบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูบ้ริหารในทกุระดบั
และการก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) 
ซึ่งมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง การประชุมของ
คณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee: FMC) เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อบริหารความเสี่ยงดา้น
การเงิน การประชมุ Commodity Risk Management Committee ทกุเดือน เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งของราคาถ่านหินและ
น า้มนัซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัที่กระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหม้ีการรายงานผลการสอบ
ทานการบรหิารความเสีย่งแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ และคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุไตรมาส ในปี 
2562 บริษัทฯ ไดพ้ฒันาเครื่องมือเพื่อช่วยใหก้ารบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การพฒันา Compliance Risk 
Management (C-RiM) Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในประเทศตา่งๆ  การก าหนดตวัชีว้ดัปัจจยัเสีย่ง (Key Risk Indicator) และแผนบรรเทาความเสีย่ง เป็นตน้ 

 
1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

1.1 ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธแ์ละการน าไปปฏิบัติ 

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สงครามทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สหรฐัอเมริกา ความขดัแยง้ทางภูมิรฐัศาสตรร์ะหว่างสหรฐัอเมริกาและอิหร่าน ความไม่สมดลุของอุปสงคแ์ละอปุทาน
พลงังาน การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและขอ้บงัคบั แนวโนม้การพฒันาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ไดส้รา้งระบบและกระบวนการใน
การบรหิารความเสีย่งจากการก าหนดแผนกลยทุธ ์โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี เพือ่ก าหนด
และทบทวนทิศทางและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนบริหารความ
เสี่ยงส าหรบัแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแผนรองรบัการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน 
รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มลูจากสถาบนัและแหลง่ขอ้มลูที่เช่ือถือได ้ซึ่งช่วยในการคาดการณส์ภาพเศรษฐกิจและแนวโนม้
การใชพ้ลงังานเพื่อประกอบการตดัสนิใจและเพื่อเป็นขอ้มลูในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 

 

1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต 

  เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ ไดป้รบัปรุง
กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองคก์ร และวิเคราะหแ์ผนความ
ตอ้งการก าลงัคนและแผนพฒันาบคุลากร บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันา โดยจดัสรรงบประมาณ
ส าหรบัการพฒันาบุคลากรในทุกประเทศที่อตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไวส้  าหรบัเงินเดือน
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พนกังาน พรอ้มทัง้พฒันากรอบการอบรมและพฒันาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) ซึ่ง
ระบแุนวทางการพฒันาพนกังานในแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยค านึงถึงความสามารถของพนกังาน (Competency-
Based) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในแต่ละระดบัใหม้ีความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการดา้น
ศักยภาพที่หลากหลายจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีแ้นวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานดังกล่าว
ประกอบไปดว้ยรูปแบบการพฒันาที่หลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนรู ้จากการท างานจริง (On the Job Training) 
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรูผ้่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และการแบ่งปัน
ประสบการณโ์ดยผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

  ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูและต าแหน่งที่ความส าคญั บริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning Committee) ที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลการวางแผนและพฒันาผูส้บืทอดต าแหนง่ส าคญั (succession 
planning and high potential management) เพื่อความตอ่เนื่องในการบรหิารและรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ  

  นอกจากนีบ้ริษัทฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาเชิงรุก เพื่อปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี โดย
จัดตั้ง Digital Academy เพื่อเสริมสรา้งทักษะด้านการท างานแบบใหม่ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ภายใต้แนวคิด Digital 
Transformation 

 
1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององคก์ร 

 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การบรหิารความเสีย่งดา้นช่ือเสยีงและภาพลกัษณข์ององคก์ร ซึง่สามารถสง่ผลกระทบที่
รวดเร็วและรุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินคา่เป็นตวัเงินได ้บริษัทฯ ไดมุ้่งเนน้นโยบายการพฒันาที่
ยั่งยืน โดยการด าเนินกลยทุธท์างธุรกิจที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกั Environmental, Social, and Governance (ESG) 
เพื่อสง่เสรมิการเติบโตทางธุรกิจของบรษัิทฯ พรอ้มกบัการสรา้งประโยชนแ์ละผลตอบแทนอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุกลุม่  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดน้ ากรอบการบริหารจดัการวิเคราะหผ์ูม้ีสว่นไดเ้สีย (Management Framework: Stakeholder 
Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้ในการ
พิจารณาประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหค้วามสนใจภายใตห้ลกัการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุภาคสว่น (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนยัส าคญัตอ่บรษัิทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Materiality) และการบรหิาร
จดัการที่เป็นระบบและการเปิดเผยผลการด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส (Responsiveness) สง่ผลใหใ้นปี 2562 บริษัทฯ 
ไดร้บัการปรบัเพิ่มอนัดบัความน่าเช่ือถือ MSCI ESG ratings จากระดบั BBB สู่ระดบั A จากการจัดอนัดบัโดย MSCI 
ESG Research ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีช่ือเสยีงดา้นดชันี ESG  
 
 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการสื่อสารองคก์รและการบริหารภาพลกัษณ์ใหส้อดคลอ้งกับทิศทางขององคก์ร โดย
พฒันากลยทุธก์ารสือ่สารใหส้ามารถสือ่สารกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดถ้กูตอ้งและรวดเรว็ รวมถึงสรา้งความเขา้ใจที่ดีแก่ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทกุกลุม่ เช่น จดังานแถลงผลการด าเนินงานบรษัิทฯ ประจ าไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์จดัใหม้ีหนว่ยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเป็นช่องทางติดตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ มีการสือ่สารการด าเนินงานที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง การสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดีกบัชุมชน และการส ารวจทศันคติและความพึงพอใจของชุมชนและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่มีต่อบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ และการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานต่อ
องคก์ร การจดัใหม้ีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน เพื่อน าผลมาปรบัปรุงการด าเนินงานของบรษัิทฯ   
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1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณส ารองถา่นหินในเชิงพาณิชยไ์ด้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีปริมาณส ารองถ่านหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย  และ
สาธารณรฐัประชาชนจีนจ านวนรวม 771.05 ลา้นตนั แบ่งเป็นปริมาณส ารองถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซียจ านวน 
330.74 ลา้นตนั จากเหมืองในออสเตรเลยีจ านวน 299.09 ลา้นตนั และจากเหมืองในจีนจ านวน 141.19 ลา้นตนั ปรมิาณ
ส ารองถ่านหินดงักลา่วไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยบริษัทที่ปรกึษาที่อิงตามมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The 
Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “2012 JORC Code” บริษัทฯ 
มีแผนในการตรวจสอบประเมินปรมิาณส ารองถา่นหินในกรณีที่ปัจจยัเชิงพาณิชยม์ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส  าคญัและ
มีแนวโนม้ที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณส ารองถ่านหินที่มีอยู่  ปัจจัยเชิงพาณิชยด์งักล่าวรวมถึงแนวโนม้ราคาถ่านหิน 
ปัจจัยดา้นตน้ทุน และพฒันาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ วางกลยทุธเ์พื่อเพิ่ม
ปรมิาณส ารองถ่านหินดว้ยการเจาะส ารวจพืน้ท่ีเพิ่มเติมและปรบัปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัซือ้
ถ่านหินจากแหลง่ตา่ง ๆ มาผสมกบัถ่านหินของบรษัิทฯ (Coal Blending) เพื่อใหไ้ดถ้่านหินท่ีมีคณุภาพตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ รวมถึงการซือ้ขายถ่านหินในรูปแบบซือ้มาขายไป (Coal Trading) และศกึษาแผนการซือ้เหมืองแหลง่ใหม่ เพื่อ
เพิ่มปรมิาณส ารองถ่านหิน หรอืเพื่อใหเ้หมืองมีอายกุารด าเนินงานยาวขึน้  

 

1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
บริษัทฯ บริหารจดัการความเสี่ยงนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เขา้ไปลงทนุสามารถสรา้งมลูค่ารวมใหก้บัองคก์รไม่

นอ้ยกว่าที่คาดการณไ์วก้่อนการพฒันาหรือเขา้ซือ้ธุรกิจนัน้ โดยก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขัน้ตอน มี
คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารและผูเ้ช่ียวชาญที่เก่ียวขอ้งในแตล่ะดา้นเพือ่
พิจารณาและใหค้วามเห็นตอ่การลงทนุอยา่งรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารเติบโตของบรษัิทฯ 
พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทัง้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของการลงทนุและเฝา้ระวงัการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ที่อาจจะท าใหผ้ลตอบแทนจาก
การลงทนุไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อที่จะแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
อีกทัง้บรษัิทฯ มีการติดตามและวิเคราะหพ์อรต์การลงทนุของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้การบริหารงานใหเ้กิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางดา้นทรพัยากร การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน การจดัโครงสรา้งใหเ้หมาะสม เพื่อใหส้ามารถบริหารการ
เปลีย่นแปลง ซึง่จะสง่ผลใหก้ารลงทนุในกิจการใหมน่ัน้เป็นไปอยา่งราบรืน่ สามารถสรา้งความเติบโตในระยะยาว และให้
ผลตอบแทนตามแผนกลยทุธท์ี่วางไว ้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานสะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมุง่ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานของผูบ้รโิภค ชมุชน และ
สงัคมไดอ้ย่างยั่งยืนตามพนัธสญัญา “พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” หรือ “Our Way in Energy” เช่น การลงทนุใน
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) ในสหรฐัอเมริกา การใหบ้ริการติดตัง้และดูแลรกัษาระบบโซลาเซลลโ์ดย
เสนอบรกิารดา้นการวางระบบแบบครบวงจร (one stop service) ตลอดจนน าเสนอเทคโนโลยีพลงังานท่ีหลายหลาย เช่น 
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (EV) ระบบการบริหารจดัการและกกัเก็บพลงังานเพื่อเป็นทางเลอืกใหอ้งคก์รต่างๆ เพื่อเสริมสรา้ง
พลงังานสะอาดที่ครบวงจรและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภมิูอากาศ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและการเตบิโตของบรษัิท เช่น พาย ุน า้ทว่ม การเก็บภาษีการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภมูิอากาศที่เขม้งวดมากขึน้ รวมถึงแนวโนม้การเปลี่ยนรูปแบบการใชพ้ลงังานท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและเป้าหมายการจดัการก๊าซเรือนกระจกตัง้แตปี่ 2553 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน รวมถึงการเลือกใชเ้ทคโนโลยีพลงังานสะอาด ปัจจุบนับริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 – 2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีการผนวกผลการด าเนินงาน
จากหน่วยธุรกิจในออสเตรเลีย   โดยก าหนดเป้าหมายในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่
รอ้ยละ 25 และการผลติไฟฟา้ที่รอ้ยละ 15     นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัเฝา้ติดตามระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพรอ้มรองรบัวิธีการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงขอ้ตกลงปารีส (Paris 
Agreement)     อนัเป็นผลจากการประชมุรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศสมยั
ที ่21 (COP 21) และขอ้ตกลงอื่นๆ ที่ตามมาจากการประชมุ COP และนโยบายดา้นการใชพ้ลงังาน และการลดก๊าซเรอืน
กระจกในประเทศตา่งๆ ที่บรษัิทฯ ลงทนุ  

บริษัทฯ ได้จัดท ากลยุทธ์ดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเนน้การ
ด าเนินงานใน 4 ดา้นหลกั ประกอบดว้ยการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมคารบ์อนต ่า (Being a Part of Low-Carbon Society) และ
การเขา้รว่มประชมุที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Participation in Climate Change Community) ซึง่
ในแต่ละดา้นไดม้ีการก าหนดแนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานที่รบัผิดชอบเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแผนกลยทุธม์ี
ประสทิธิภาพสงูสดุ โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาตน้ทนุจากราคาคารบ์อนของโครงการท่ีบรษัิทฯ จะลงทนุ เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจส าหรบัผูบ้ริหาร ซึ่งเป็นหนึง่ในเครือ่งมือที่จะช่วยขบัเคลือ่นใหบ้ริษัทฯ บรรลเุป้าหมายในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 สอดรบักับกลยุทธ์ Greener & Smarter นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดม้องหาโอกาสลงทุนใน
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม
คารบ์อนต ่า โดยในปี 2562 บริษัท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั ไดต้ิดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบ
วงจร (Solar Solution) ใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยร์วมทัง้สิน้กว่า 7 ลา้นกิโลวัตตช์ั่วโมง 
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 200,000 ต้น ช่วยลดการใช้น ้าประมาณ 7 ล้านลิตร  และลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากกวา่ 3,600 ตนั 

 
2.  ความเสี่ยงทางการเงนิ (Financial Risk)        

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บรษัิทฯ ด าเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทัง้ที่ระดบั
บรษัิทฯ และระดบักลุม่บรษัิทบา้นปฯู ที่ด  าเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน และ
ออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงินสดทัง้รายไดแ้ละรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกนั และการท า
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ตามประมาณการรายได ้คา่ใชจ้่าย และการช าระเงินกู ้รวมทัง้ใชเ้ครือ่งมอืทาง
การเงินตามความเหมาะสม  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินบาทในสดัสว่นรอ้ยละ 36 หนีส้ินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรฐั ในสดัสว่นรอ้ยละ 54 สกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลยีในสดัสว่นรอ้ยละ 8 และที่เป็นสกลุเงินหยวนในสดัสว่นรอ้ยละ 1 
รวมถึงการระดมเงินทนุในสกลุดอลลารส์หรฐั หรอืแปลงเป็นสกลุตา่งประเทศ เพื่อใชใ้นการลงทนุตอ่ในตา่งประเทศ  

 
2.2 ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร 

เพื่อลดความเสี่ยงดา้นภาษีอากร บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบา้นปูฯ เสียภาษีอากรอย่างถูกตอ้งภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยบรษัิทฯ จดัท าระเบียบปฏิบตัิดา้นภาษีอากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ จดัเตรยีมเอกสาร
ประกอบการเสียภาษีอยา่งครบถว้นและเพียงพอ พิจารณาโครงสรา้งการลงทนุอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดใหผู้บ้รหิารที่
รบัผิดชอบในแตล่ะประเทศติดตามการเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบียบและนโยบายของแตล่ะประเทศอยา่งใกลชิ้ด ทัง้ระดบั
รฐับาลกลางและทอ้งถ่ิน รวมถึงวา่จา้งบรษัิทท่ีปรกึษาดา้นกฎหมายทอ้งถ่ิน เพื่อใหค้  าปรกึษาและแนะน าแนวทางปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

ในกรณีเกิดขอ้พิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะใหข้อ้มลูทางภาษีที่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงในการ
ด าเนินธุรกิจใหแ้ก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจ าเป็น บริษัทฯ จะจา้งที่ปรกึษาทางภาษีที่มีความเช่ียวชาญมาแสดง
ความเห็นและด าเนินการในขอ้พิพาทดงักลา่ว 

    
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถา่นหิน น ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ 

จากสถานการณปั์จจบุนัท่ีราคาถ่านหิน น า้มนั และก๊าซธรรมชาติมีความผนัผวน ซึง่มีผลกระทบตอ่ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยจดัตัง้ Commodity Risk Management Committee (CRMC) เพื่อ
วิเคราะหส์ถานการณค์วามเคลื่อนไหวของราคาถ่านหิน น า้มนั และก๊าซธรรมชาติ และด าเนินการบริหารความเสีย่งโดย
ใชเ้ครื่องมือประเภทอนุพนัธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหนา้  (Coal Swap) ซือ้น า้มนัล่วงหนา้ (Gas Oil Swap) 
และซือ้ขายก๊าซธรรมชาติลว่งหนา้ (Gas Collar) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้บรษัิทฯ ไดต้ิดตาม
และประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโนม้ราคาอยา่งใกลชิ้ด เพื่อเลอืกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขาย
ถ่านหินกบัลกูคา้ที่ท าสญัญาไวก้บับรษัิทฯ พรอ้มทัง้พิจารณาสดัสว่นการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผนั
ตามราคาตลาดโลก (Index Link) ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ 

 
3.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) 

3.1 ความเสี่ยงในธุรกิจถา่นหิน 

3.1.1  ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า  

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสง่มอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้ามเวลาที่ก าหนด ตามคณุภาพมาตรฐาน และ
ปรมิาณที่ไดต้กลงไวก้บัลกูคา้ ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดบ้รหิารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบติดตามการขนส่งทางเรือ (Tugboat Monitoring System: TMS) โดย
ใหม้ีการประมวลผลไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ อีกทัง้เพิ่มระบบเสรมิเพื่อใชใ้นการคน้หา (Search feature) และ
แสดงผลเป็นรูปภาพเสมือนจริง (Visualization feature) ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาเรือส่งสินค้า 
(Barge) ติดตามสถานะ และตรวจหาต าแหนง่ของเรอืน าสง่สนิคา้ในแตล่ะช่วงเวลาที่ตอ้งการ ช่วยให้
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ผูป้ฏิบตัิงานและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งสามารถประมาณการเวลาที่จะสง่สนิคา้แลว้เสรจ็ไดส้ะดวกรวดเรว็
และแมน่ย ามากขึน้   

- ขยายพืน้ที่ในการจัดเก็บถ่านหินและอุปกรณร์ะบบล าเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่
ท่าเรือบนุยทุ (Bunyut Port) เพื่อรองรบัแผนการผลิตถ่านหินของเหมือง บารินโต ( Bharinto) ที่เพิ่ม
มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัเก็บถ่านหินตามคณุภาพ สง่ผลใหเ้กิดความยืดหยุน่ใน
การผลติ รวมทัง้การสง่มอบถ่านหินใหไ้ดค้ณุภาพตามที่ลกูคา้ตอ้งการไดด้ียิ่งขึน้  

- ปรบัปรุงกระบวนการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร (Preventive maintenance) ของท่าเรือ บนุยทุ (Bunyut 
Port) โดยจดัตารางการบ ารุงรกัษาในช่วงเวลาผลดัเปลี่ยนการท างานระหวา่งวนั (Shift change) ซึง่
ช่วยลดเวลาสญูเปลา่ในการท างาน และเพิ่มเวลาในการปฏิบตัิงานของเครื่องจกัรไดม้ากถึงรอ้ยละ 
20 สง่ผลใหก้ารล าเลียงถ่านหินลงเรือเพื่อน าสง่มอบเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง และสอดรบักบัแผนการ
ขายที่เพิ่มขึน้ในช่วงไตรมาสสดุทา้ย 

- น าเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการติดตามสภาพการปฏิบตัิงานภายในเหมืองและหอ้งควบคมุตลอด 
24 ชั่วโมงที่เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) และเพิ่มระบบติดตามรถขนส่งถ่านหินจากลานจดัเก็บ
ย่อยไปยงัท่าเรือ (Coal haul tracking) ซึ่งช่วยใหต้รวจติดตามและควบคมุการขบัขี่ไดต้ลอดเวลา ท า
ใหม้ั่นใจไดว้า่การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งราบรืน่และปลอดภยั   

- ศึกษาแผนการพัฒนาและปรบัปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐาน         (Study of 
Facilities & Logistic ) เพื่อรองรบัการเติบโตตามแผนการผลิตถ่านหินของทุกเหมืองในอินโดนีเซีย  
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง และสอดรบักบัสถานการณต์ามแผนกลยทุธ์
ของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด  าเนินการปรับปรุงแผนการจัดการด้านขนส่ง (Logistic 
facilities) ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งเช่ือมั่นว่าจะช่วยใหม้ีความพรอ้มในการสง่มอบถ่านหินไป
ยงัลกูคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

 
3.1.2 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึน้ 

ต้นทุนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้
ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงดา้นตน้ทุน เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลการด าเนินงานและผลตอบแทนที่จะ
ไดร้บัจากการลงทนุเป็นไปตามเปา้หมาย และเพิ่มโอกาสในการท าก าไรของบรษัิทฯ โดยในปี 2562 บรษัิทฯ 
ไดม้ีการบรหิารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

- การใชเ้ทคโนโลยีอากาศยานไรค้น (Drone) ที่เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ในการส ารวจหนา้ดินที่
ขดุได ้และน ามาค านวณปริมาณงานที่ท  าไดเ้ป็นประจ า เพื่อใชใ้นการประเมินผลงานของผูร้บัเหมา 
ช่วยใหต้รวจติดตามการด าเนินงานของผูร้บัเหมาไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ถ่ีถ้วน และประเมินผลการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และควบคมุตน้ทนุการขดุขนไดอ้ยา่งรดักมุมากขึน้  

- จดัท าการตรวจสอบเฉพาะทางเทคนิค ( Technical Audit) ในดา้นธรณีวิทยา (Geology) ธรณีเทคนคิ 
(Geotechnical) และการวางแผนเหมือง (Mine Planning) รวมถึงจดัท าแผนเทียบกบัการปฏิบตัิจรงิ 
(Reconciliation)  อย่างสม ่าเสมอ ท าให้ทราบผลความแตกต่างระหว่างการจัดท าแบบจ าลอง 
(Model)  กบัผลการด าเนินงานจรงิไดอ้ยา่งแมน่ย ามากขึน้ และเพิ่มมาตรฐานในการท างาน 
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- รเิริม่น าระบบวางแผนหว่งโซอ่ปุทานท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ (Short-term supply chain optimization 
: SSO ) มาใชใ้นการวางแผนการสง่มอบถ่านใหต้รงตามคณุภาพท่ีตอ้งการในเวลาที่ไดว้างแผนไว ้ซึง่
ช่วยใหส้ามารถบรหิารตน้ทนุดา้นขนสง่ไดด้ีมากยิ่งขึน้  

    
3.1.3   ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของผู้รับเหมา 

ตามที่บรษัิทฯ มีการด าเนินงานเหมืองถ่านหินโดยใชผู้ร้บัเหมาในการด าเนินงานทัง้การท าเหมืองและระบบ
การขนสง่เป็นหลกั สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผูร้บัเหมาจะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผน
อนัเนื่องมาจากปัญหาตา่ง ๆ เช่น การติดตัง้และใชเ้ครือ่งจกัรไมเ่ป็นไปตามก าหนด การซอ่มบ ารุงไมเ่ป็นไป
ตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการท างานของผูร้บัเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหาศกัยภาพ
แรงงานทัง้เชิงประสิทธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงโดยติดตามการด าเนินงานของ
ผูร้บัเหมา รวมถึงสรา้งแบบการประเมินคุณภาพของผูร้บัเหมาผ่านระบบบริหารผูร้บัเหมา (Contractor 
Management System: CMS) เพื่อประเมินว่าแต่ละบริษัทรบัเหมามีคณุสมบตัิที่เหมาะสมหรือไม่ และน า
ขอ้มลูดงักลา่วประกอบการพิจารณาการวา่จา้งหรือต่อสญัญาเป็นล าดบัต่อไป และยงัเป็นแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงในการว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัไดจ้ดัตัง้บรษัิทรบัขดุขนดินและถ่านหินเป็นของตนเอง โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไดเ้พิ่ม
จ านวนเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นการท าเหมือง เพื่อลดความเสี่ยงจากผูร้บัเหมาและเพิ่มอ านาจตอ่รองจาก
ผูร้บัเหมาอื่น  

 
3.2  ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า  

 3.2.1  ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) และโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทุนภายใตโ้ครงสรา้งผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใตส้ญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ระยะยาวกบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเพียงรายเดียว และโรงไฟฟา้หงสาเป็นสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรฐัวิสาหกิจการไฟฟา้
ลาว โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงถกูจดัล าดบัในการสั่งการการเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base load power 
station) อีกทัง้โรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรงมีราคาค่าไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีขอ้ก าหนดปริมาณรบัซือ้ไฟฟ้า
และโครงสรา้งของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรบัตามราคาตน้ทุนเชือ้เพลิง อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาท และ
อตัราเงินเฟอ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ท าใหโ้รงไฟฟา้ดงักลา่วมีความเสีย่งต ่า 
  ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเสี่ยงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ 
เนื่องจากไม่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและลาว อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสงู จึงไดร้บัการส่งเสริมจากรฐับาลจีน 
โดยไดร้บัสิทธิการจดัจ าหน่ายแต่ผูเ้ดียวในการขายไอน า้และความรอ้นในเขตพืน้ที่ที่ไดร้บัอนญุาต รวมทัง้
ไดร้บัสทิธิพิเศษในการขายไฟฟา้ใหแ้ก่การไฟฟา้ทอ้งถ่ิน ตลอดจนไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลทอ้งถ่ิน ซึง่
เป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถน ามาใชใ้นการบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 นอกจากนีจ้ากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานและนโยบายเก่ียวกับการรกัษา
สิ่งแวดลอ้มของรฐับาลจีน ท าใหม้ีการปรบัปรุงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการของ
ธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยด าเนินการปรบัปรุงอุปกรณใ์นระบบควบคุมสิ่งแวดลอ้มตัง้แต่ปี 2561-2562 และ
บริษัทฯ ไดบ้ริหารจัดการความเสี่ยงดว้ยมาตรการต่างๆ เช่น การปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ภายในโรงไฟฟ้า และการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลจีนอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นีโ้รงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมเจิง้ติง้ไดร้บัการยอมรบัและยังคงไดร้บัการสนับสนุนจาก
หนว่ยงานรฐับาลจีนในเรื่องของการเป็นโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มที่สะอาดและสามารถผลติไอน า้ได้
คุม้คา่ทางเศรษฐกิจ 

 
3.2.2  ความเสี่ยงด้านการจัดหาถา่นหิน 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีไดท้  าสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผูผ้ลิตถ่านหินราย
ใหญ่ที่มีความน่าเช่ือถือ โดยไดก้ าหนดปริมาณและคณุภาพถ่านหินไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อใหเ้พียงพอต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดงันัน้ความเสีย่งในการจดัหาถ่านหิน
ที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการนัน้อยู่ในระดบัที่ต  ่า อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีแผนการรองรบัในกรณีที่
ผูผ้ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ไดว้างไวไ้ด ้อันอาจจะเป็นผลมาจากเหตุ
สดุวิสยั ซึ่งหากเกิดเหตุการณด์งักล่าวขึน้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถจัดซือ้ถ่านหินจากผูผ้ลิตรายอื่นใน
ตลาดซือ้ขายถ่านหินทั่วไปได ้ในอดีตที่ผา่นมาปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนัน้ปกติจะ
ปริมาณความตอ้งการจะอยู่ระหว่างรอ้ยละ 5-10 ของปริมาณความตอ้งการที่ใชใ้นการผลิตในแต่ละปี ซึ่ง
ถือวา่เป็นปรมิาณที่สามารถจดัการไดแ้ละไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลประกอบการของโรงไฟฟา้ฯ 
นอกจากนีโ้รงไฟฟ้าบีแอลซีพียงัติดตามสถานการณต์ลาดถ่านหิน และสถานการณข์องราคาถ่านหินอยา่ง
ใกลชิ้ดอยา่งตอ่เนื่อง  
บริษัทหงสาไดร้บัสิทธิในการท าเหมืองถ่านหินลิกไนตซ์ึ่งตัง้อยู่ในบริเวณถดัจากที่ตัง้ของโรงไฟฟ้า ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยในช่วงก่อนเริ่มโครงการได้มีกา รศึกษาปริมาณ 
คณุภาพ แผนการผลติ และแผนการขนสง่ถ่านหินท่ีจะใชใ้น            โรงไฟฟา้ฯ ตลอดอายโุครงการ สง่ผลให้
ความเสี่ยงในการเขา้ถึงแหลง่ถ่านหินที่มีคณุสมบตัิตามที่ตอ้งการนัน้อยู่ในระดบัที่ต  ่า และสามารถบริหาร
จัดการควบคุมตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกับแผนการผลิตของโรงไฟฟ้าฯ ได ้นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ไดจ้ัดเตรียม
แผนการส ารองปริมาณ ถ่านหินไวใ้นพืน้ที่เทกองถ่านหินอย่างเพียงพอ เพื่อรบัมือกบัสถานการณท์ี่อาจจะ
เกิดขึน้ ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารจดัหาถ่านหินลกิไนตข์าดความตอ่เนื่อง เช่น สภาพดินฟา้อากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย 
ภยัธรรมชาติ ความลา่ชา้จากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื่น ๆ เป็นตน้  
ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีน ผลกระทบจากราคาถ่านหินในประเทศ
อยู่ในสภาวะที่ถ่านหินมีเสถียรภาพ นโยบายการผลิตถ่านหินของรฐับาลจีน และนโยบายจ ากดัการน าเขา้
ถ่านหินจากต่างประเทศมีความผนัผวนไม่มาก สง่ผลใหร้าคาถ่านหินเฉลี่ยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยต ่ากวา่
แผนรอ้ยละ 3 แต่กระนัน้บริษัทฯยงัคงบริหารความเสี่ยงโดยเฝา้ระวงัเละติดตามสถานการณร์าคาถ่านหิน
อย่างใกลชิ้ดและวางแผนการจัดซือ้ใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนและแผนการผลิต อีกทัง้บริษัทฯ ไดต้กลงท า
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับลกูคา้บางรายโดยก าหนดโครงสรา้งของราคาค่าไฟฟ้าและไอน า้ที่สามารถปรบั
ราคาขายตามตน้ทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
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3.2.3  ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟา้หงสาอาจมีความเสีย่งจากการท่ีไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลติไฟฟา้ไดต้ามแผน โดยอาจมีสาเหตุ
มาจากเครื่องจกัรอปุกรณ ์บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงดงักลา่วโดยติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง
ใกลชิ้ด เนน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหร้ะบบการท างานมีเสถียรภาพเพื่อรกัษา
ความน่าเช่ือถือการเดินเครือ่ง จดัเตรียมอะไหลท่ี่ส  าคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าฯ ใหเ้พียงพอ
และเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากรดว้ยการจัดอบรม และการแบ่งปัน
ความรูร้ะหวา่งกลุม่บรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง   อีกทัง้จากเหตกุารณแ์ผน่ดินไหวเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562  
โรงไฟฟ้าหงสาไดบ้ริหารจดัการและแกไ้ขสถานการณใ์หผ้่านไปไดด้ว้ยดี รวมถึงไดป้รบัปรุงมาตรการที่จะ
รบัมือกบัเหตกุารณใ์นอนาคตใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

  
 3.2.4  ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บรษัิทฯ ไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งทางดา้นงานก่อสรา้งและบรหิารโครงการตา่ง ๆ โดยติดตามความ
คืบหนา้ของโครงการอยา่งใกลชิ้ด และประสานงานกบัผูร้บัเหมางานก่อสรา้งเพื่อใหม้คีณุภาพเป็นไปตามที่
ตกลงในสญัญาวา่จา้ง  ในปี 2562 บรษัิทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ (Commercial Operation 
Date: COD) โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 1 โครงการ ก าลงัการผลติรวม 18.9 เมกะวตัต ์
และ ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทฯ มีก าลงัการผลติติดตัง้ในญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 77.78 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลติตาม
สดัสว่นการถือหุน้ 56.30 เมกะวตัต)์ ส  าหรบัโครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง (Shanxi Luguang: SLG) ซึง่
บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 30  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) หนว่ยการผลติที่ 2 ภายในปลายปี 
2563 และโครงการโรงไฟฟา้กงัหนัลมซ็อคจาง ประเทศเวยีดนาม มีก าลงัการผลติติดตัง้รวม 80 เมกะวตัต ์
โดยแบง่การพฒันาออกเป็น 3 ระยะ (Phase) โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลติ 30 เมกะวตัต ์ระยะที่ 2 มีก าลงั
การผลติ 30 เมกะวตัต ์และ ระยะที่ 3 มีก าลงัการผลติ 20 เมกะวตัต ์ ซึง่บรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 คาดวา่
จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) โครงการระยะที่ 1 ภายในชว่งตน้ปี 2564 และโครงการระยะที่ 2 และ
ระยะที่ 3 คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปลายปี 2564 

   
 

 3.2.5  ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

ปัจจยัหลกัที่มีผลต่อการผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ ปริมาณความเขม้แสงแดด ซึ่งขึน้อยูก่บั
สภาพภมูิอากาศ และปรมิาณการสญูเสยีที่เกิดขึน้ในระบบของการผลติ โดยบรษัิทฯ บรหิารความเสีย่งโดย
ใชข้อ้มลูทางสถิติของปริมาณความเขม้แสงแดดในอดีตมาประมาณการปรมิาณพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ขัน้ต ่าที่คาดวา่จะผลิตได ้แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัผลผลติที่ไดจ้ริง รวมถึงเลอืกใชเ้ทคโนโลยีชัน้น าส าหรบั
โรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์และบ ารุงรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การสญูเสยีที่จะเกิดขึน้ใน
ระบบนอ้ยกวา่ระดบัท่ียอมรบัไดข้องบรษัิทฯ 
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการด าเนินการของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เช่นเดียวกนั โดยในปี 2562 ช่วงเดือนกนัยายนซึง่เป็นฤดมูรสมุของญ่ีปุ่ น  สง่ผลใหป้รมิาณผลติไฟฟา้ลดลง 
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ทัง้นีจ้ากเหตกุารณด์งักลา่วโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่ไดร้บัความเสียหายที่กระทบต่อผลการผลิต เนื่องจาก
ไดม้ีการปอ้งกนัความเสยีหายจากภยัธรรมชาติในขัน้ตอนการออกแบบโรงไฟฟา้ไวแ้ลว้ 

 
 
3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) 

  ความเสี่ยงจากการด าเนินการผลิตของผู้ผลิต 

 เนื่องจากรูปแบบการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นการลงทุนผ่านกองทุน โดยบริษัทฯ มี
บทบาทหนา้ที่ในการอนมุตัิงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีในสนิทรพัยท์ี่กองทนุถือครองทัง้ใน
ฐานะของผูร้ว่มลงทนุและในฐานะของผูผ้ลิต  สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องผลการด าเนินงานของ
ผูผ้ลติ อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ บรหิารความเสีย่งโดยก าหนดแนวทางใหผู้จ้ดัการกองทนุคดัเลือกสินทรพัยท์ี่ดี
ควบคูไ่ปกบัการคดัเลอืกผูร้บัเหมาช่วงที่มีคณุภาพ รวมถึงการท าประกนัความเสีย่งในสนิทรพัยท์ี่กองทนุถือ
ครองในลกัษณะผูผ้ลิต นอกจากนี ้บริษัทฯ ท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในแต่ละเดือนและวาง
แนวทางใหก้องทนุดแูลรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกับผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้หมดในพืน้ที่ที่ ด  าเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถ
ช่วยลดความเสีย่งจากการด าเนินงานไดส้ว่นหนึง่ดว้ย  

  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดช้ะลอการเตรียมหลมุเพื่อการผลิต (Well Completion) ที่ไดท้  าการขดุเจาะ
ตามแผนบางสว่น เพื่อตอบสนองตอ่สภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรบัตวัลดลง สง่ผลใหผ้ลการ
ด าเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ มีปริมาณต ่ากว่าแผนงบประมาณประจ าปี ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
แผนที่จะท าการผลิตหลมุดงักลา่ว เมื่อราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรบัตวัสงูขึน้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัผลประโยชนจ์ากผลประกอบการของหลมุเหลา่นัน้มากที่สดุ 

 
3.4 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา  

 3.4.1  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด 

เนื่องจากการพฒันาทางเทคโนโลยี ท าใหร้าคาเครือ่งมือและอปุกรณต์า่งๆ ลดลง สง่ผลใหค้วามสามารถใน
การเขา้สู่ธุรกิจง่ายขึน้ ท าใหเ้กิดทางเลือกหลากหลายในธุรกิจและการแข่งขนัดา้นราคาที่รุนแรงมากขึน้
ตามล าดบั บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัหาอปุกรณท์ี่มีคณุภาพ มีประสทิธิภาพสงู และไดม้าตรฐานระดบัสากล รวมถึง
บริการที่ครบวงจร และบริการหลงัการขายตลอด 24 ชั่วโมงทกุวนั สง่ผลใหม้ีความแตกต่างดา้นราคาจาก
คู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้และความแตกต่างในการ
ใหบ้ริการแบบครบวงจรดว้ยการลงทนุในธุรกิจที่เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีดา้นพลงังานอย่างยั่งยืน ไดแ้ก่ 
การจัดการพลงังาน การกักเก็บพลงังาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน เพื่อสามารถน าเสนอการ
ใหบ้รกิารแบบครบวงจรที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้เป็นการเฉพาะแตล่ะรายไดอ้ยา่งเหมาะสม   
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดน้ าหลกักลยุทธ์ในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) มาประยุกตใ์ช ้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภครวมทัง้กฎระเบียบและนโยบายสง่เสรมิ
ของภาครฐั ที่เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ซึง่ไดแ้ก่ การพฒันาโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการรบัสง่
ขอ้มูลข่าวสารและคุณภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ รวมทัง้ใช้เป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห ์เพื่อจัดการ
ปัญหาเบือ้งตน้  การริเริ่มที่จะหาคู่คา้ในการพฒันา Platform ในการวิเคราะหปั์ญหาและโอกาสทางธุรกิจ
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แบบวิเคราะหเ์ชิงท านาย (Predictive Analytics) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ร็วและถกูตอ้ง
มากขึน้ในตน้ทนุท่ีต ่าลง 

3.4.2  ความเสี่ยงจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction) 

เนื่องจากลกัษณะของธุรกิจตอ้งใชผู้ร้บัเหมาแบบเบ็ดเสร็จหลายรายเพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัในการท างาน 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวโดยมีการจัดตัง้คณะท างานเพื่อติดตามความคืบหนา้และมีการ

สื่อสารอย่างใกลชิ้ด ท าใหท้ราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงสรา้งมาตรฐานการท างานให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การสง่มอบงานมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

3.4.3  ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

 ปัจจยัหลกัที่มีผลตอ่การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้บง่ความเสีย่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  ความเสีย่งจากความเขม้ของแสงอาทิตยต์  ่ากวา่ที่คาดการณ์ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์อ้งพึ่งพิงแสงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการผลิตไฟฟ้า หาก
แสงอาทิตยม์ีความเขม้แสงนอ้ยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือมีเมฆปกคลมุ
เป็นจ านวนมาก สง่ผลใหร้ะบบไมส่ามารถผลติไฟฟา้ไดอ้ยา่งเต็มที่และมีปรมิาณไฟฟา้ที่ผลติไดล้ดลง 
ท าใหโ้ครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากว่าที่ประมาณการไว ้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศ
ไทยมีที่ตัง้อยู่ใกลก้ับเสน้ศูนย์สูตร จึงท าใหม้ีความเขม้ของแสงอาทิตยส์ูง โดยบริษัทฯ ไดต้ิดตัง้
อปุกรณต์รวจวดัความเขม้ของแสงและสภาพอากาศในทกุโครงการ รวมถึงใชข้อ้มลูอา้งอิงดา้นความ
เขม้ของแสงจากที่ปรกึษาทางเทคนิคที่เป็นที่เช่ือถือไดใ้นอตุสาหกรรม เพื่อใชป้ระกอบการวิเคราะห์
และติดตามผลการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ  

2. ความเสีย่งจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์สือ่มสภาพเรว็กวา่ก าหนด 
เนื่องจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นอปุกรณห์ลกัในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า 
หากแผงเซลลม์ีการเสื่อมสภาพเร็วกวา่ปกติอาจสง่ผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดล้ดลงและจะกระทบ
ต่อรายได้ที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท าสัญญากับผู้ร ับเหมาโดยให้ผู้ร ับเหมา
รบัประกนัประสทิธิภาพการผลติไฟฟา้จากระบบตามที่ไดใ้หไ้วใ้นสญัญาต่อโครงการในระยะเบือ้งตน้ 
และบรษัิทฯสามารถเรยีกรอ้งใหผู้ผ้ลติชดเชยหรอืเปลีย่นแผงไดต้ลอดอายโุครงการเมื่อตรวจพบแผงที่
เสือ่มสภาพลงกวา่ที่รบัประกนั 

 
3.5  ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 

3.5.1  ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเนน้เป้าหมาย 3 
Zeros ไดแ้ก่ 

- Zero Incident: ไมม่ีอบุตัิการณเ์กิดขึน้ 
- Zero Repeat: ไมม่ีอบุตัิการณจ์ากกรณีเดิมเกิดขึน้ซ า้ 
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- Zero Compromise: ไม่ยินยอมใหม้ีการปฏิบตัิงานที่ขดัต่อขอ้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐาน
ดา้นอาชีวอนามยัของบรษัิทฯ และของแตล่ะประเทศที่บรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดข้ยายการตรวจประเมินระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์ร ( Safety Culture 
Maturity Level) ไปท่ีโรงไฟฟา้หลวนหนานและโรงไฟฟา้โจวผิงในประเทศจีน เพิ่มเติมจากตรวจประเมิน
ระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารนิโตในปี 2561 โดยวธีิตอบแบบสอบถาม 
การสมัภาษณแ์บบเดี่ยวและแบบกลุม่  รวมถึงการไปส ารวจพืน้ที่ปฏิบตัิงาน โดยน าผลการประเมินดงักลา่ว
มาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงวฒันธรรมความปลอดภยั 3 ดา้นอยา่งตอ่เนื่อง ดงัตอ่ไปนี ้

- ระบบบรหิารจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Safety Management System) 
- การรบัรูแ้ละการแสดงออกดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Awareness and 

Behavior) 
- การพฒันาความรูค้วามสามารถดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Safety Competency) 

บริษัทฯ ยงัไดท้บทวนมาตรฐานกลาง ค านิยาม สตูรการค านวณคา่ชีว้ดั ต่างๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เช่น  GRI และมาตรฐานในแต่ละประเทศ รวมทัง้ก าหนด
เปา้หมายดา้นอาชีวอนามยัทัง้ระยะสัน้และระยะยาวรว่มกบัหนว่ยธุรกิจในแตล่ะประเทศ โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นระยะ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Quality 
Assurance Review-QAR)  
นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้น าเอาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity 
Management System) มาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์ร โดยบริษัทฯ ไดม้ีการพิจารณาปัจจยัเสี่ยงทัง้จากภยั
ธรรมชาติและมนุษย  ์รวมถึงประเมินผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อน าผลที่ไดม้าวางกลยุทธ์ในการจัดท าแผน
ความต่อเนื่องธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ต้องไม่
หยดุชะงกัจากเหตกุารณต์า่ง ๆ เช่น อคัคีภยั อทุกภยั แผน่ดินไหว โรคระบาด เหตปุระทว้ง หรอืจลาจล เป็น
ตน้ โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมทรพัยากรที่จ าเป็นและซกัซอ้มการปฏิบตัิเพื่อตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉินในระดบั
ปฏิบตัิการ ระดบัประเทศ และระดบับริหารเป็นประจ าทุกปี ในปี 2562  ที่ส  านกังานกรุงเทพฯ ไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานระดบัสากล ISO 22301:2012 ส าหรบัระบบการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ จากบรษัิท 
บโูร เวอริทสั จ ากดั (ประเทศไทย) และมีการฝึกซอ้มเหตฉุกุเฉินในระดบัที่สรา้งผลกระทบระดบัองคก์ร โดย
คณะท างาน Crisis Management Team (CMT)  รวมถึงการซอ้มอพยพหนีไฟ ( Annual Fire Drill) ทัง้นี ้ใน
ระดับหน่วยธุรกิจต่างๆ บริษัทฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวใหค้ณะท างาน Incident 
Management Team ในแตล่ะประเทศมีการฝึกซอ้มแผนความตอ่เนื่องธุรกิจในระดบัประเทศ  

 
3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Standard) ตามที่กฎหมายก าหนด และ
มุ่ง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิท ธิผล  (Effective Resource Utilization) เพื่อ เ ป็นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากร  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้
ทรพัยากรน า้และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นตน้ 
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การเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูิอากาศ 
 บริษัทฯ ติดตามความเปลี่ยนแปลงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่

คณุค่า เพื่อเตรียมความพรอ้มในการก าหนดนโยบายและการลงทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งขยายวงกวา้งเพิ่มขึน้ทัง้ความถ่ีและความรุนแรง สงัคมจึงมีความคาดหวงัในการใช้
พลงังานที่มีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในระดบัต ่าเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยกิจกรรมการผลติ
ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เหมืองถ่านหิน การผลิตกระแสไฟฟ้าและความรอ้น ลว้นตอ้งใชพ้ลงังานเป็นตน้ทนุหลกั
ในกระบวนการผลิต ส่งผลใหม้ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สภาวะแวดลอ้มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงไดก้ าหนด
นโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน 
รวมถึงการเลอืกใชเ้ทคโนโลยีสะอาด ปัจจบุนับรษัิทฯ มีเปา้หมายการลดก๊าซเรอืนกระจก 5 ปี คือ ระหวา่งปี 
2559 – 2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ มีการผนวกผลการด าเนินงานจากหน่วยธุ รกิจใน
ออสเตรเลีย โดยก าหนดเป้าหมายในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่รอ้ยละ 
25 และการผลติไฟฟา้ที่รอ้ยละ 15 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัเฝา้ติดตามระเบียบและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง
กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพรอ้มรองรบัวิธีการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึง
ขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) อนัเป็นผลจากการประชุมรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสมยัที่ 21 (COP 21) และขอ้ตกลงอื่น ๆ ที่ตามมาจากการประชมุ COP และ
นโยบายดา้นการใชพ้ลงังาน และการลดก๊าซเรอืนกระจกในประเทศตา่ง ๆ ที่บรษัิทฯ ลงทนุ  

    
การปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Compliance)  

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มที่
บงัคบัใช ้และขอ้ก าหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่ก าหนดในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ในปี 2562 บรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดมาตรฐานดา้น
สิ่งแวดลอ้มในเกณฑด์ีและมีพฒันาการอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้การจดัการปัจจยัความเสีย่งที่
ส  าคญัซึง่ประกอบดว้ย 

- การจัดการปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยบริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผล
กระทบเป็นล าดบัแรก โดยมีการวางแผนประเมินอตัราความลาดชนัที่เหมาะสม และท าการปลกูพืช
คลมุดินและไมย้ืนตน้บรเิวณขอบบอ่เหมืองเพื่อเป็นการช่วยยดึหนา้ดิน 

- การจดัการน า้ โดยบริษัทฯ มีโครงการลดการใชน้ า้ในกระบวนการผลิต มีการใชร้ะบบบ าบดัน า้เสยี
หลากหลายวิธีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ ขอ้จ ากดั และคณุภาพน า้ในแต่ละพืน้ที่ เช่น การใช้
บ่อตกตะกอน สรา้งบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) การจัดการคุณภาพของน า้ที่ปล่อยจาก
พืน้ท่ีเหมืองสูแ่หลง่น า้สาธารณะ โดยก าหนดดชันีคณุภาพน า้ คือ สภาพความเป็นกรดดา่ง ความขุน่
ขน้ของตะกอนดิน รวมไปถึงการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในน า้ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดลอ้ม  
เพื่อใหม้ั่นใจว่าคุณภาพน า้ที่ปล่อยออกไปเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่
บริษัทฯ ด าเนินกิจการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการประเมินวา่พืน้ที่ตัง้ของหน่วยธุรกิจอยูใ่นพืน้ท่ีที่มี
ความเสี่ยงขาดแคลนน า้  (water stressed area) ภายใตฐ้านขอ้มูล Aqueduct water risk atlas 
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ของ World Resources Institute เพื่อพฒันาแผนและแนวทางการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และชุมชนในพืน้ที่การด าเนินงาน ตลอดจนสรา้งความรว่มมือกบัชุมชนในการบริหารจดัการความ
เสีย่งดงักลา่ว  

- บริษัทฯ จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน า้ที่เป็นกรดจากการท าเหมือง  (Acid Mine 
Drainage) โดยเนน้การจดัการตัง้แตข่ัน้ตอนการส ารวจ การวางแผนผลติ การจดัการพืน้ท่ีจนถึงการ
ฟ้ืนฟูสภาพของพืน้ที่ภายหลงัเสร็จสิน้กิจกรรมการผลิต  (Mine Rehabilitation) โดยมีการใชห้ลาย
เทคโนโลยีรว่มกนัในการป้องกนัแหลง่ก าเนิดและบ าบดัน า้เป็นกรดควบคู่กนัไป   โดยมีการสรา้งบึง
ประดิษฐ์ (wetland)   ที่เหมืองโจ-ร่ง ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการใชพ้ืชทอ้งถ่ินในการช่วยลด
ความเป็นกรดและโลหะหนกัที่เกิดขึน้ในน า้จากการท าเหมือง และมีการตรวจวดัคณุภาพน า้อย่าง
สม ่าเสมอก่อนปลอ่ยสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติ เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 
บึงประดิษฐ์ดงักลา่วนอกจากจะช่วยเรือ่งลดผลกระทบดา้นคณุภาพน า้แลว้ ยงัช่วยเพิ่มพืน้ที่สเีขียว 
เป็นที่อยู่อาศยัของนกและแมลง ซึ่งเป็นการช่วยใหร้ะบบนิเวศฟ้ืนคืนกลบัในพืน้ที่ไดอ้ีกดว้ย ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีแผนที่จะสรา้งบึงประดิษฐ์ในบริเวณพืน้ที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาน า้เป็นกรดจากการท า
เหมือง เพื่อช่วยลดผลกระทบดงักลา่วอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

- การจดัการคณุภาพน า้หลอ่เย็นที่ใชใ้นโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ใชร้ะบบน า้หลอ่เย็นกึ่งปิด เพื่อลดการ
แลกเปลี่ยนน า้กบัสิ่งแวดลอ้มภายนอกและน า้ที่จะปลอ่ยออกสูภ่ายนอกเพื่อลดการใชท้รพัยากรน า้  
มีการออกแบบทางน า้โดยเพิ่มระยะทางใหส้มัผสัอากาศนานที่สดุ เพื่อลดอณุหภมูิน า้ที่จะปลอ่ยออก
สูภ่ายนอกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 

- การจดัการคณุภาพอากาศเสียที่ปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ โดยบริษัทฯ ก าหนดดชันีชีว้ดั
คุณภาพอากาศหลกั ไดแ้ก่ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด  ์ไนโตรเจนออกไซด  ์และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ 
น าเอาเทคโนโลยีตา่ง ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชก้บัโรงไฟฟา้ทัง้ที่อยูใ่นไทย ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหวั
เผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใชห้มอ้ไอน า้เผาไหมแ้บบฟลอูิไดซเ์บดหมนุวน 
(Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละไนโตรเจนออกไซดข์ณะเผาไหม้ 
การก าจดัฝุ่ นละอองเถา้ลอย (Fly-ash) โดยการใชเ้ครื่องดกัจบัฝุ่ นแบบใชไ้ฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
Precipitator: ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: 
FGD) แบบกึ่งแหง้ (Semi-dry) และแบบเปียก การก าจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซดด์ว้ยวิธี Selective 
Non - Catalytic Reduction (SNCR) และ Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้งมีระบบ
การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทั้งที่ปากปล่อง
และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อใหแ้น่ใจว่าค่าดชันีคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงระบบบ าบดัอากาศที่มีอยูเ่ดิมใหม้ี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ สอดคลอ้งกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเขม้งวดขึน้อย่างมาก เพื่อ
ปรบัปรุงคณุภาพอากาศในเมืองใหญ่  

- การจดัการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมตา่ง ๆ จากการท าเหมือง เช่น การขดุขนดินและถ่านหิน การ
ปรบัปรุงคุณภาพของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใชม้าตรการหลากหลาย เพื่อมุ่งเนน้
การจดัการอย่างเหมาะสมส าหรบัแต่ละพืน้ท่ีปฏิบตัิการ เช่น การปลกูตน้ไมส้รา้งแนวกนัลมในพืน้ท่ี
ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดฝุ่ น การจ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพืน้ที่เหมืองเพื่อลด
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ปรมิาณฝุ่ นละอองและความปลอดภยัในการท างาน การหมั่นพรมน า้บนถนน และการสเปรยน์ า้รอบ
กองถ่านหิน การใชผ้า้ใบคลมุกองถ่านและรถบรรทุกขนส่ง เป็นตน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัตรวจวดั
ปริมาณฝุ่ นในบริเวณพืน้ที่คลงัถ่านหิน และบริเวณชุมชนขา้งเคียงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า
สามารถควบคมุฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

- การจดัการของเสยีอนัตราย โดยบรษัิทฯ มีมาตรการในการคดัแยกและการก าจดัขยะประเภทตา่ง ๆ 
อยา่งเหมาะสม เพื่อใหแ้นใ่จวา่ขยะเหลา่นัน้จะไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะของ
เสียอนัตรายซึ่งมีการก าจดัที่ถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายในแต่ละทอ้งถ่ิน ในบาง
กรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น า้มนัเครื่องที่ใชแ้ลว้ แบตเตอรี่รถยนต ์เถา้ลอย (Fly Ash) 
เป็นตน้ ใหก้บัผูร้บัซือ้ที่ไดร้บัการอนญุาตจากทางราชการเพื่อน าไปรีไซเคิลต่อไป  ส าหรบัเถา้ลอยที่
เกิดจากการเผาไหมถ้่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ไดข้ายใหก้บัผูร้บัซือ้เพื่อน าไปประกอบการ
ท าวัสดุก่อสรา้ง รวมถึงมีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและ
สามารถเพิ่มราคาจ าหนา่ยได ้

 
การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Resource Utilization) 
การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคญัในการช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้มและลดตน้ทนุการผลิต 
โดยบรษัิทฯ มุง่เนน้การบรหิารจดัการการใชท้รพัยากรใน 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีสว่นรว่มในการลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก จึงไดด้  าเนินโครงการอนุรกัษ์พลงังานและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใช้พลงังาน
ทดแทนอื่น ๆ แทนน า้มนัดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทนุในพลงังานทางเลอืกอื่น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะผ่าน Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงานการพฒันาที่ยั่งยืนเป็นประจ าทกุปี 

2.  การลดการใชเ้ชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้ ดว้ยการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใชใ้น
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang) ในสาธารณรฐัประชาชนจีน นอกจากนีย้งัมีการ
ปรบัปรุงสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น  ๆ  และมีการน าก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็ก
ของลกูคา้ซึ่งเดิมตอ้งปลอ่ยออกและก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศมาเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าทดแทน
การใชถ้่านหินท่ีโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มโจวผิง (Zouping) 

3. การใช้ประโยชนท์ี่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)   บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารจดัการและใชป้ระโยชนท์ี่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการวางแผนการ
ท าเหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภมูิศาสตร ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ โดยก าหนดใหม้ีการวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) 
ตัง้แต่เริ่มโครงการ นอกจากนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งเหมาะสม บรษัิท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยในอินโดนเีซยี 
ไดร้ว่มมือกบัสวนพฤกษศาสตรเ์ปอรโ์วดาดี (Purwodadi Botanical Garden) ริเริ่มโครงการศึกษา
และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีเหมืองบารนิโต (Bharinto) ทีต่ัง้อยูบ่นเกาะกาลมินั
ตนั ในอินโดนีเซีย ตัง้แต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ไดข้ยายขอบเขตของงาน
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มายงัพืน้ที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ซึ่งมีความกา้วหนา้ในการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และขยายการส ารวจพืน้ที่เพิ่มเติมจากที่เคยท าไวก้่อนหนา้ เพื่อน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชนใ์น
การท าแบบจ าลองของการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที่และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 
2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 
Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลงัที่ด  าเนินการ
ปิดเหมืองในทกุพืน้ท่ีของบรษัิทฯ ในปี 2562 บรษัิทฯ มีการประเมินมลูคา่ดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงส าหรับเหมืองใน
อินโดนีเซีย ประกอบดว้ย เหมืองบารินโต (Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco)  และ
เหมืองใตด้ินในประเทศออสเตรเลีย ประกอบดว้ยเหมืองแอรล์ี่ เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ ์
เหมืองแมนดาลอง และเหมืองไมยนูา โดยบรษัิทฯ มีแผนในการประเมินมลูคา่ดา้นความหลากหลาย
ทางชีวภาพทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการฟ้ืนฟูพืน้ที่ให้เกิดผลกระทบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพนอ้ยที่สดุ  

4.  การใชท้รพัยากรน า้ บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรน า้ โดยมีโครงการลดการใชน้ า้
ในกระบวนการผลิต การน ากลับมาใช้ใหม่ การจ าแนกน า้ผิวดินมิให้ปะปนกับน า้เสีย เป็นตน้ 
นอกจากนีน้  า้จากการท าเหมืองใตด้ินที่ผ่านการบ าบดัแลว้ ยงัสามารถใชป้ระโยชนใ์นชุมชนไดอ้ีก
ทางหนึ่งดว้ย และเพื่อใหก้ารจัดการทรพัยากรน า้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทฯ ไดป้ระกาศ
นโยบายการจดัการน า้ (Water Policy) เพื่อก าหนดขอบเขตและเปา้หมายการจดัการน า้ของบริษัทฯ 
รวมไปถึงรูปแบบการเก็บและการรายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการใชน้ า้  โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการ
จดัท าแผนผงัการใชน้ า้  (Water Flow Diagram) ของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ และอยู่ระหวา่ง
การพฒันาส าหรบัธุรกิจเหมือง ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2563 

 
3.6  ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 

บริษัทฯ เช่ือว่า “อตุสาหกรรมที่ดีจะตอ้งพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” ดงันัน้ นอกจากการ
ใหค้วามส าคญักบัมาตรการการป้องกนัและลดผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ต่อชมุชนและสงัคม เช่น 
ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม และผลกระทบดา้นความปลอดภยัแลว้     บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการด าเนินงานดา้นการพฒันา
ชุมชนในทกุพืน้ที่ที่ด  าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ “กระบวนการสรา้งการมีสว่นรว่ม” ระหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สียในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ ชุมชน องคก์รภาครฐั และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชน มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มและวางรากฐานการเติบโตของชมุชน ใหม้ีความเขม้แข็งและสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาชมุชนในทกุพืน้ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการพฒันา
ชุมชนและมาตรฐานการบริหารจดัการ พรอ้มทัง้น าขอ้ก าหนดของรฐับาลทอ้งถ่ินประกอบกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล 
เช่น เป้าหมายการพฒันาอยา่งยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาก าหนดเป็นกลยทุธแ์ละเปา้หมาย
การด าเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนทัง้ 6 ดา้น โดยด าเนินการภายใตค้วามรว่มมือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และภาครฐั 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังน ากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้
ประเมินผลกระทบทางสงัคมที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิผลสงูสดุ  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นความยั่งยืนของบรษัิทฯ  
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ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดด้  าเนินมาตรการพฒันาชมุชน เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นสงัคมและชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้
- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (Standard Practice Manual: Community Development 

Work) ที่ครอบคลมุการลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสงัคมและชุมชน ซึ่งท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานดา้นพัฒนา
ชมุชน มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทกุพืน้ท่ีท างาน นอกจากนีไ้ดม้ีการทบทวน
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นระยะ เพื่อใหม้ีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาวะตา่ง ๆ ที่เปลีย่นไป  

- จดัใหม้ีพนกังานของบริษัทฯ ที่รบัผิดชอบงานดา้นพฒันาชุมชน (Community Development Officer: CDO) 
เขา้ไปท างานในแต่ละพืน้ที่อย่างเพียงพอ ท าใหส้ามารถท างานในโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตรว่มกบั
ชุมชนไดอ้ย่างใกลชิ้ด อีกทัง้พนกังานเหลา่นีย้งัเป็นกลไกหลกัส าคญัในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ  กบัชุมชน 
เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ถกูตอ้งระหวา่งกนั สามารถเห็นสญัญาณ หรอืเหตกุารณท์ี่จะเกิดผลกระทบไดต้ัง้แตต่น้ 
ท าใหส้ามารถหาแนวทางการแกไ้ขหรอืมาตรการลดผลกระทบนัน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

- การท างานกบัชุมชนดว้ยกระบวนการการมีสว่นรว่ม โดยบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการมีสว่นรว่มของชมุชน 
ตัง้แต่การจัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น เพื่อใหไ้ดโ้ครงการที่เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของชุมชน และ
สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาของภาครฐั โดยบริษัทฯ ไดร้ว่มกบัชุมชนตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษาการพฒันา
ชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบดว้ยตวัแทนจากชุมชน รฐับาลในทอ้งถ่ิน 
และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนด าเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความกา้วหนา้ และร่วมกันแกไ้ขปัญหา
อปุสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุของสงัคมสว่นรวม สง่ผลใหค้วามเป็นอยู่ของคนในชมุชนทอ้งถ่ินดีขึน้ ทัง้
ยงัเป็นช่องทางในการปอ้งกนัหรอืลดความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 

- การด าเนินงานโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่มุ่งสนองตอบความตอ้งการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยโครงการ
เหล่านีม้าจากการคิดร่วมกนักับชุมชน ควบคู่ไปกับการพฒันาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาชมุชนใหพ้ึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่บรษัิทฯ ใหก้ารสนบัสนนุมีทัง้หมด 6 
ดา้น ประกอบดว้ย 1) การพฒันาเศรษฐกิจและสรา้งรายได้ 2) การพฒันาดา้นการศึกษา 3) การพฒันาดา้น
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 4) การพฒันาสขุอนามยัและสาธารณสขุมลูฐาน 5) การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม และ 6) 
การส่งเสริมดา้นสงัคม วฒันธรรม และความสมัพนัธ์กบัชุมชน ซึ่งท าใหป้ระชาชนในชุมชนรอบเหมือง และ
รอบหนว่ยธุรกิจของบรษัิทฯ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกิดความพงึพอใจและมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบับรษัิทฯ  

- การท างานรว่มกนัอย่างใกลชิ้ดกบัฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อรว่มกนัวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึง
ร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อชุมชนและสงัคมที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั และดา้นขนสง่ผลติภณัฑ ์ 

- ฝ่ายพัฒนาชุมชนสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ  กับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ภาครฐั สื่อมวลชน ท าใหท้ราบถึงผลกระทบ
ตา่ง ๆ ทีเ่กิดขึน้ไดร้วดเรว็ และสามารถประสานงานกบัฝ่ายอื่น ๆ ในบรษัิทฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาไดท้นัทว่งที 

- การร่วมมือกับผู้ร ับ เหมาในการท างานด้านพัฒนาชุมชน  (Contractor Cooperation in Community 
Development Work) ในอินโดนีเซีย ผูร้บัเหมารายหลกัของบรษัิทฯ หลายรายมีการท างานพฒันาชมุชนควบคู่
ไปดว้ย บริษัทฯ จึงไดม้ีการประสานความรว่มมือเพื่อด าเนินโครงการพฒันาชมุชนรว่มกนั  ตัง้แต่การวางแผน 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และขอ้มูลข่าวสาร ซึ่ง
สามารถท าใหก้ารด าเนินโครงการพฒันาชมุชนมีประสทิธิภาพมากขึน้ ครอบคลมุผูไ้ดร้บัประโยชนแ์ละลดการ
ซ า้ซอ้นของการบรหิารจดัการโครงการพฒันาสงัคมในพืน้ท่ี 
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- การติดตามงานของผูบ้ริหารแต่ละระดบั โดยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดต้ิดตามงานอย่างใกลชิ้ด รวมถึงเขา้ไป
เยี่ยมชมการด าเนินงานในชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่นอกจากไดเ้ห็นความกา้วหนา้ของโครงการตา่ง ๆ ในพืน้ท่ี
จริง ไดพ้บกบัผูน้  าและประชาชนในชุมชนแลว้ ยงัไดใ้หค้  าแนะน าเพื่อพฒันางานใหเ้กิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
อีกดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีการด าเนินงานที่รดักุม มีแผนการท างานและการบริหารความเสีย่งที่ชดัเจน 
ไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ ทัง้ยงัสรา้งประโยชนแ์ละความพงึพอใจใหก้บัชมุชนและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

- การส ารวจความพึงพอใจของชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งที่มีต่อบริษัทฯ  (Stakeholder Satisfaction Survey) ใน
ส่วนงานพฒันาชุมชนของบริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ไดจ้ัดท าการส ารวจทกุ ๆ ปี ท าใหบ้ริษัทฯ ไดท้ราบประเด็น
ความพงึพอใจ ประเด็นขอ้กงัวลของชมุชน และแนวโนม้ความเสีย่ง  ตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้รวมถึงขอ้เสนอแนะ
จากชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ ไดน้ าผลที่ไดจ้ากการส ารวจ มาปรบัปรุงการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละความพงึพอใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

- น าระบบการสอบทานคณุภาพ (Quality Assurance Review) โดยพนกังานท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชมุชน 
มาด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นการพฒันาชมุชน เพื่อความโปรง่ใสและมีประสทิธิผลสงูสดุ 

- น ากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสงัคม (Social Return on Investment: SROI) มาใชป้ระเมินผลกระทบ
ทางสงัคมที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชน เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ีประสทิธิผลสงูสดุ ลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ และน าไปสูก่ารพฒันาสงัคมและชมุชนอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 
4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีสามารถเชื่อถือได ้มีความโปรง่ใส
และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย ดว้ยตระหนกัถึงผลกระทบต่อการด าเนินงานและช่ือเสยีงของบรษัิทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยทั่วไป
ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายเกิดไดจ้ากหลายปัจจัย อาทิ ความซบัซอ้นของบทบญัญัติตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครัง้ ความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิ หรือแมก้ระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใชใ้นการ
ออกกฎหมาย ซึ่งอาจน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามกฎหมายที่ไมถู่กตอ้ง และสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ ทัง้ในดา้นการเงินและการ
ด าเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรบั ถูกพกัหรือเพิกถอนใบอนญุาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญักับการบริหารความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
ก าหนดใหฝ่้าย Compliance เป็นหน่วยงานกลางในการก ากบัดูลการปฏิบตัิตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ  ในกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ คณะกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานว่าบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการติดตามร่างสถานะของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายใหมท่ี่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตดว้ย 

4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 

 เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ท าใหต้อ้งเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนัน้ ๆ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัและมุ่งมั่นที่จะพฒันากระบวนการ 
รวมทัง้เครือ่งมือตา่งๆ ในการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายในทกุประเทศที่บรษัิทฯ ลงทนุ
เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึน้ โดยก าหนดใหผู้บ้ริหารที่รบัผิดชอบในแต่ละ
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ประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกลชิ้ด   โดยในปี 2562 
ฝ่าย Compliance ได้พัฒนาและน า Law In-hand Mobile Application มาใช้ในการติดตามและรายงานกฎหมายที่
เปลีย่นแปลง และรว่มกบัฝ่าย Enterprise Risk Management ในการพฒันา Compliance Risk Management (C-RiM) 
Mobile Application เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้
ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ เพื่อรบัทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดา้นกฎหมายทอ้งถ่ิน เพื่อ
ช่วยเหลอืในการตีความและหาแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

 
โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในสาธารณรฐัประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ

ญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มีการบรหิารความเสีย่งดงัตอ่ไปนี  ้
   

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

o วนัที่ 22 ธันวาคม 2559 รฐับาลจีนประกาศแผนจดัการมลพิษในปี 2561 ถึง 2563 (Fight for Blue Sky) เพื่อ
ควบคุมและลดมลพิษใน 82 เมืองในประเทศ ส่งผลใหม้ณฑลปักก่ิง เทียนจิน  เหอเป่ย และซานตง ตอ้งลด
ปรมิาณการใชถ้่านหินลงรอ้ยละ 10 และลดลงรอ้ยละ 5 ในพืน้ท่ีสามเหลีย่มปากแมน่ า้แยงซีตัง้แตปี่ 2559 ถึงปี 
2563 รวมถึงก าหนดใหโ้รงไฟฟา้ถ่านหินท่ีมีอตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ 65 ตนัตอ่ชั่วโมงหรอืสงูกวา่ ตอ้งลดอตัราการ
ใชพ้ลงังานและปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ไดท้บทวนทิศทางและกลยทุธก์ารด าเนิน
ธุรกิจในจีนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยปรบัปรุงระบบการผลิตและการขนสง่ทาง
รถบรรทกุใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ และศึกษาการลงทนุใน
ธุรกิจพลงังานสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 

o รฐับาลจีนเริม่ปฏิรูประบบการไฟฟา้ตัง้แตปี่ 2558 เพื่อลดการผกูขาด เพิ่มการแขง่ขนั ช่วยลดตน้ทนุใหต้  ่าลงใน

คณุภาพที่ดีขึน้ และราคาไฟฟ้าก็ปรบัลดลง ช่วยสรา้งความเป็นธรรมแก่ลกูคา้รายบรษัิทและรายบคุคล โดยใน

เดือนกนัยายน 2562 รฐับาลจีนไดป้ระกาศใชน้โยบายปฏิรูปราคาจ่ายไฟส าหรบัโรงไฟฟา้ถ่านหิน จากราคาซือ้

ขายไฟฟ้าคงที่ตามราคาถ่านหินอ้างอิง (on-grid tariff) เป็นราคาซือ้ขายไฟฟ้าลอยตัว (Basic-tariff-plus-

floating mechanism) โดยอตัราลอยตวัดงักล่าวจะอา้งอิงราคาถ่านหินอา้งอิง ในช่วงระหว่างมากกว่าราคา

ถ่านหินอา้งอิงรอ้ยละ 10 หรือนอ้ยกว่าราคาถ่านหินอา้งอิงรอ้ยละ 15 อย่างไรก็ตาม อตัราลอยตวัที่มากกว่า

ราคาถ่านหินอา้งอิงจะยงัไม่บงัคบัใชใ้นปี 2562 โดยนโยบายบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้

ติดตามนโยบายดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด เพื่อประเมินผลกระทบ และปรบักลยทุธใ์นการเติบโตในประเทศจีนอยา่ง

เหมาะสม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

o วนัที่ 5 มกราคม 2561 กระทรวงพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบบัที่ 23K/2018 เก่ียวกบั
เง่ือนไขแผนการขายถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย (Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 2562 โดย
ก าหนดใหบ้ริษัทผูผ้ลิตถ่านหินตอ้งขายถ่านหินอย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ของประมาณการและแผนการผลิตตาม
ใบอนญุาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) โดยมีบทลงโทษส าหรบับรษัิทที่ไมป่ฏิบตัิตาม คือ 
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ลดปรมิาณการผลติในการขอใบอนญุาต RKAB ปีถดัมา รวมถึงลดโควตาการสง่ออก ซึง่บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม
กฎหมายดงักล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมถึงซือ้โควตาจากบริษัทผูผ้ลิตถ่านหินที่ขายใน
ประเทศเกินโควตา DMO 

o ในเดือนมีนาคม 2561 กระทรวงพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบบัที่  1395/2018 และ 
1410/2018 เก่ียวกบัราคาขายถ่านหินส าหรบัการผลิตไฟฟ้าเพื่อสาธารณะในราคา 70 ดอลลารส์หรฐัต่อตนั 
ส าหรบัคณุลกัษณะถ่านหินที่ระบุ โดยราคาดงักลา่วสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามสตูรที่ก าหนดไว้ โดยบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ส าหรบัปรมิาณขายถ่านหินตอ่ปีโดยไมเ่กิน 100 ลา้นตนั ซึง่
บรษัิทฯ ไดม้ีการขยายพอรต์การขายถ่านหินและเพิ่มการขายในตลาดที่สามารถเพิ่มการท าก าไรได  ้

o ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 205K/2019 
เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบขอ้มูลทางเทคนิคของการขนส่งและขายถ่านหิน โดยเริ่มน าระบบ
ออนไลนม์าใชต้ิดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆ ของผูถื้อใบอนญุาต โดยขอ้มลูการผลิต
และการขายจะตอ้งสอดคลอ้งกบัใบอนญุาต RKAB ที่ไดร้บั บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายดงักลา่วและมีการ
ปรบัปรุงระเบียบปฏิบตัิงานภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เปลีย่นแปลงไป 

 
ประเทศญ่ีปุ่น 

o วนัที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรม (METI) ประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม เรื่องอตัรา
รบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ โดยแกไ้ขกฎหมายส าหรบัโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการผลิต
ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ซึง่มีก าลงัผลติมากกวา่ 10 กิโลวตัต ์ท่ีอยูใ่นขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดงันี ้

- โครงการท่ีไดร้บัการรบัรองโดย METI ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 
- โครงการท่ีไมต่ิดเง่ือนไขกฎสามปี (Three-year Rule) 

โครงการที่อยู่ภายใตข้อบเขตจะถกูลดอตัราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ไดร้บัอนมุตัิเป็นอตัรา 21 เยนต่อหน่วย แต่
ทัง้นีจ้ะไดร้บัยกเวน้ไมถ่กูปรบัลดอตัราคา่ไฟฟา้คงที่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  โครงการท่ีมี “แผนการก่อสรา้ง” ไดร้บัอนมุตัิโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2561 หรอื 
2.  โครงการที่ไดเ้ริ่มด าเนินการก่อสรา้งก่อนวนัที่ 5 ธันวาคม 2561 และ ”แผนการก่อสรา้ง” ไดร้บัอนมุตัิ

โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และไดเ้ริม่ด  าเนินการก่อสรา้งภายในวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2562 

 
 ทั้งนีโ้ครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเช่ือมระบบเครือข่าย (Grid Connection) ภายในก าหนดวันที่ 31 
สิงหาคม 2562 และไดร้บัตอบรบัภายในก าหนดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เพื่อด ารงสิทธิในอตัราค่าไฟฟ้าคงที่
ตามเดิม 
อนึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 ในกรณีที่โครงการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดห้ลงัวนัที่ก าหนดใหถื้อว่าระยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าไดเ้ริ่มตัง้แต่วนัที่  30 กันยายน 
2563 ซึ่งจะท าใหร้ะยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าลดลงตามความลา่ชา้ของโครงการ  บริษัทฯ ไดต้ิดตามความคืบหนา้
ของโครงการอยา่งใกลชิ้ดในการยื่นเอกสารขออนมุตัิและด าเนินการตามขอ้ยกเวน้ดงักลา่ว เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ต่อโครงการที่ก าลังพัฒนาอยู่  ในปี 2562 บริษัทฯสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ ก าลงัการผลติรวม 18.9 เมกะวตัตซ์ึง่เป็นไปตามแผน 
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o รฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอัตรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ  มาเป็นการประมูล
ส าหรบัโครงการที่ขออนุญาตหลงัวนัที่ 1 เมษายน 2560  ซึ่งอาจมีผลท าใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ
ลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั เช่น การลดตน้ทนุทางดา้นการเงิน หรือการพฒันาโครงการรว่มกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ              

 
5. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

  ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงที่ยังไม่เคยปรากฏขึน้หรือไม่เคยมี
ประสบการณ ์ณ เวลาปัจจุบนั แต่เนื่องจากในอนาคตมกัจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ไดห้ลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบาง
เหตุการณอ์าจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงไดแ้น่นอน ผลการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่าในระยะยาวความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลงังาน เนื่องจากปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและพลงังานทางเลือกเริ่มมี
บทบาทมากขึน้ในอตุสาหกรรมพลงังาน เช่น อปุกรณแ์ละระบบท่ีสามารถกกัเก็บไฟฟา้ไดม้ากขึน้ ยานพาหนะที่ใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า ตลอดจนตน้ทนุในการท าธุรกิจพลงังานทดแทนที่มีแนวโนม้ลดลงจากกา้วหนา้จากการพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่
เหลา่นี ้รวมไปถึงนโยบายจากภาครฐัในดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ตอ้งการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ 
GHG) ตามความตกลงปารีสว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืกตา่งๆ สง่ผลใหรู้ปแบบการด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมพลงังานเปลีย่นแปลงไป (Disruptive Technology)  
   
  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดป้รบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจใหส้อดรบักบัความก้าวหนา้ดา้นเทคโนโลยีมากขึน้ตามกลยทุธ ์
Greener & Smarter โดยมุ่งพฒันาพลงังานทดแทนดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เขา้มาผนวกกบัการผลิตพลงังาน เพื่อตอบ
โจทยด์า้นสิง่แวดลอ้มของโลกที่เปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเป็นความตอ้งการดา้นพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ สะอาดขึน้ สดัสว่นการใช้
พลงังานทดแทนที่สงูขึน้ การพฒันาโครงการในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมในเวียดนาม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดต้่อยอดน า
ความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจพลงังานมาต่อยอดเป็นโซลารโ์ซลชูันที่ช่วยสนบัสนุนองคก์รชั้นน าของไทยใหม้ีการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนน าเสนอบริการเสริมดว้ยเทคโนโลยีพลงังานที่หลากหลาย 
เช่น รถยนตพ์ลงังานไฟฟา้ (EV) ระบบการบรหิารจดัการและกกัเก็บพลงังาน  
  นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงาน Digital Center of Excellence เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในองคก์ร 
โดยในปี 2562 มีหลายโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ เช่น โครงการ Underground Mining Assistant (UMA) ซึง่เป็น
โครงการติดตัง้เครือ่งมือสือ่สารไรส้ายส าหรบัรบัสง่ขอ้มลูอยา่งตอ่เนื่อง (real time) ระหวา่งเครือ่งจกัรที่ท างานอยูใ่นเหมือง
ใตด้ินกบัหอ้งควบคมุภาคพืน้ดิน  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดศ้กึษาโอกาสการลงทนุในธุรกิจใหม ่(New Business) ที่มีศกัยภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนในอนาคต 
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4.   ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 

4.1 สินทรัพยถ์าวร 

ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณร์บัรูเ้มื่อเริม่แรกตามราคาทนุ และแสดงดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการดอ้ย
คา่   
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงเพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ต่ละชนิด
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชนท์ี่ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัตอ่ไปนี ้ 

 

สว่นปรบัปรุงที่ดิน 10 ปี 
อาคาร สิง่ปลกูสรา้งและสว่นปรบัปรุงอาคาร ตามอายเุหมืองหรอื 5 ถึง 30 ปี 

และตามอายโุรงไฟฟา้ 30 ปี 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ 5 ถึง 40 ปี  
เครือ่งตกแตง่ 3 และ 5 ปี 
เครือ่งมือและเครือ่งใชส้  านกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 4 และ 5 ปี 
อปุกรณภ์ายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี 

 
 
 - รายละเอียดของทีด่ินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

ท่ีตัง้ ผูถื้อครอง ขนาด (ไร)่ ประเภทถือสิทธิ วตัถปุระสงค ์
มลูคา่ตามบญัชี  
(เหรียญสหรฐั) 

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

642,753.97 

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

74,036.13 

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

62,820.01 

4. อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 
 

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

   รวม  2,807,632.43 
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 - รายละเอียดของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผูกพัน 

1.  อาคารส  านกังานและบา้นพกั อ. ลี ้          
     จ. ล  าพนู 

Banpu บรษัิท Banpu 
เป็นเจา้ของ 

11,450.27 ไมมี่ภาระผกูพนั 

2.  อาคารส  านกังานโรงเก็บวสัดแุละบา้นพกั  
     ต. สบปราบ อ. แมท่ะ จ. ล  าปาง 

Banpu บรษัิท Banpu 
เป็นเจา้ของ 

0.15 ไมมี่ภาระผกูพนั 

3.  อาคารส  านกังานและบา้นพกั เหมือง Jorong 
Indonesia 

Jorong บรษัิท Jorong  
เป็นเจา้ของ 

184,572.33 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4.  ทา่เรอื  เหมือง Jorong Indonesia Jorong บรษัิท Jorong  
เป็นเจา้ของ 

21,878.64 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5.  เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง 
     Jorong Indonesia 

Jorong บรษัิท Jorong  
เป็นเจา้ของ 

275,727.19 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6.   อาคารส  านกังานและบา้นพกั เหมือง 
Indominco  Indonesia 

Indominco บรษัิท Indominco  
เป็นเจา้ของ 

5,040,399.95 ไมมี่ภาระผกูพนั 

7.  ทา่เรอื  เหมือง Indominco  Indonesia Indominco บรษัิท Indominco  
เป็นเจา้ของ 

19,362,527.38 ไมมี่ภาระผกูพนั 

8.  เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Indominco 
Indonesia 

Indominco บรษัิท Indominco  
เป็นเจา้ของ 

49,366,056.89 ไมมี่ภาระผกูพนั 

9.   อาคารส  านกังานและบา้นพกั เหมือง Kitadin  
Indonesia 

Kitadin บรษัิท Kitadin  
เป็นเจา้ของ 

113,407.13 ไมมี่ภาระผกูพนั 

10. อาคารส  านกังานและบา้นพกั  เหมือง 
Trubaindo  Indonesia 

 

Trubaindo บรษัิท Trubaindo  
เป็นเจา้ของ 

1,920,156.67 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกูก้บั
ธนาคารผูใ้หกู้ ้

11. ทา่เรือ เหมือง Trubaindo  Indonesia Trubaindo บรษัิท Trubaindo  
เป็นเจา้ของ 

199,063.95 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกูก้บั
ธนาคารผูใ้หกู้ ้

12. เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Trubaindo 
Indonesia 

Trubaindo บรษัิท Trubaindo  
เป็นเจา้ของ 

9,543,431.89 ไมมี่ภาระผกูพนั 

13. อาคารส  านกังานและบา้นพกั เหมือง 
Bharinto Indonesia 

Bharinto บรษัิท Bharinto  
เป็นเจา้ของ 

559,276.85 ไมมี่ภาระผกูพนั 

14. เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Bharinto 
Indonesia 

Bharinto บรษัิท Bharinto  
เป็นเจา้ของ 

3,076,975.14 ไมมี่ภาระผกูพนั 

15. อาคารส  านกังานและบา้นพกั Trust  Trust บรษัิท  Tambang Raya Usaha 
Tamaเป็นเจา้ของ 

881,954.62 ไมมี่ภาระผกูพนั 

16. เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Trust Trust บรษัิท  Tambang Raya Usaha 
Tama เป็นเจา้ของ 

50,794,070.58 ไมมี่ภาระผกูพนั 

17. อาคารส  านกังานและบา้นพกั เหม่ือง BKV BKV BKV Oil & Gas เป็นเจา้ของ 54,463,222.00 ไมมี่ภาระผกูพนั 

18. เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์เหมือง BKV 
 

BKV BKV Oil & Gas เป็นเจา้ของ 144,450,460.09 ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 340,264,631.72  
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- รายละเอียดของสนิทรพัยถ์าวรหลกัของกลุม่บรษัิทในประเทศออสเตรเลยี 

รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Airly Coal Pty บรษิัท Airly Coal Pty  
เป็นเจา้ของ 

2.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Airly Coal Pty บรษิัท Airly Coal Pty  
เป็นเจา้ของ 

155.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Charbon Coal 
Pty 

บรษิัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

9.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บรษิัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

0.9 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Clarence Coal 
Pty 

บรษิัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บรษิัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

102.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

7. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Drilling Pty 

Limited 

บรษิัท Centennial Drilling 
Pty Limited  เป็นเจา้ของ 

4.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บรษิัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจา้ของ 

41.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

9. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บรษิัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจา้ของ 

2.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial Coal 
Infrastructure 

Pty 

บรษิัท Centennial Coal 
Infrastructure Pty  

เป็นเจา้ของ 

28.0 ไม่มีภาระผกูพนั 

11. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ  Centennial 
Inglenook Pty 

บรษิัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจา้ของ 

0.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

12. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Inglenook Pty 

บรษิัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจา้ของ 

0.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ  Ivanhoe Coal 
Pty 

บรษิัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

9.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บรษิัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

39.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บรษิัท Centennial 
Mandalong Pty  
เป็นเจา้ของ 

259.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บรษิัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจา้ของ 

65.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บรษิัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจา้ของ 

34.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บรษิัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจา้ของ 

55.9 ไม่มีภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

19. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดนิ Centennial 
Springvale Pty 

บรษิัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจา้ของ 

1.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

20. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บรษิัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจา้ของ 

137.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 953  

 
 

- รายละเอียดของสนิทรพัยถ์าวรหลกัของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
  

รายการ บริษัท ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชี      
(พนับาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 1,007,421 ไมม่ี 

เครือ่งจกัรและอปุกรณโ์รงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 954,322 ไมม่ี 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 1,402 ไมม่ี 

เครือ่งมือเครือ่งใช ้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 2,453 ไมม่ี 
ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 2,008 ไมม่ี 

สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 76,229 ไมม่ี 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 609,742 ไมม่ี 

เครือ่งจกัรและอปุกรณโ์รงงาน ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 2,364,982 ไมม่ี 
เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 3,222 ไมม่ี 
เครือ่งมือเครือ่งใช ้ ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 9,209 ไมม่ี 
ยานพาหนะ ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 3,055 ไมม่ี 
สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 122,752 ไมม่ี 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง โจวผิงพีค เจา้ของ 455,897 ไมม่ี 
เครือ่งจกัรและอปุกรณโ์รงงาน โจวผิงพีค เจา้ของ 1,793,471 ไมม่ี 
เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน โจวผิงพีค เจา้ของ 2 ไมม่ี 
เครือ่งมือเครือ่งใช ้ โจวผิงพีค เจา้ของ 823 ไมม่ี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจา้ของ 2,041 ไมม่ี 
สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง โจวผิงพีค เจา้ของ 138,760 ไมม่ี 

รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญชี 7,547,791  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ 

1. รายละเอียดเก่ียวกบัประทานบตัร และการสง่เสรมิการลงทนุของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม  

 รายละเอียดประทานบตัรของบรษัิทยอ่ยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
 

โครงการ 
ประทานบัตร 

เลขที ่
อ าเภอ จังหวัด 

เนือ้ที ่
ไร-่งาน-ตรม. 

หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

Jorong 06PB0318 
 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

4,883 
   Hectares 

 

9 Dec 2029 PT. Jorong Barutama 
Greston (Jorong) 

Production Stage 
  

Indominco 01PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

24,121    
Hectares 

 

31 Mar 2028 PT. Indominco Mandiri Production Stage  

Kitadin 
(Embalut) 

 
 

Kitadin 
(Tandung 
Mayang) 

KTN 2013 006 
OP 

 
 

KW.46-BB-
KUTIM-06 

Embalut, 
Kutai 

Kartanegara 
 

Bontang,  
Kutai 
Timur 

 

East 
Kalimantan 

 
 

East 
Kalimantan 

 2,973  
   Hectares 

 
 

2,338 
Hectares 

25 Feb 2022 
 
 
 

21 May 2018 

PT. Kitadin 
 
 
 

PT. Kitadin 

Production Stage  
 
 
 

Closure Stage 

Trubaindo  96PB0160 Kutai Barat East 
Kalimantan 

 

22,687    
Hectares 

27 Feb 2035 PT. Trubaindo Coal 
Mining 

Production Stage 

  Bharinto 
 

04PB0081 Barito Utara  
&Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

17,311 
Hectares 

29 Jun 2041 PT. Bharinto Ekatama Production Stage 

TIS 64.07.14.08 
(Code/Block 

Area) 
 

Kutai Barat East 
Kalimantan 

2,065 
Hectares 

11 Apr 2029 PT. Tepian Indah Sukses Exploration Stage 

NPR 188.45/277/2013 
 

Barito Utara Central 
Kalimantan 

4,291 
Hectares 

20 May 2033 PT. Nusa Persada 
Resources 

 

Exploration Stage 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบรษัิทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี 

โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบรษัิท หมายเหต ุ

AIRLY ML1331 AIRLY, COCO, 
MORUNDUREY & 
BANDAMORA 

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

ANGUS PLACE ML1424 WOLGAN, COX, 
COOK & 
MARANGAROO 

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

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

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

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

BLUE 
MOUNTAINS 

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

Closed 

BLUE 
MOUNTAINS 

ML1457 LETT & 
MARANGAROO 

NSW 185.1 3 Nov 2020 HARTLEY VALLEY COAL COMPANY 
PTY LIMITED 

Closed 

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

CHARBON MPL526 WELLS, 
CLANDULLA & 
RYLSTONE 

NSW 7.106 14 Dec 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  

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

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

CLANDULLA 
NSW 9.92 26 Mar 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED Closed  

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

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

CLARENCE CCL705 CLWYDD, 
MARANGAROO 
& ROCK HILL 

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

Production 

CLARENCE ML1354 CLWYDD & 
COOK 

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

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบรษัิท หมายเหต ุ

CLARENCE ML1353 CLWYDD, COOK 
& ROCK HILL 

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

Production 

CLARENCE ML1583 CLWYDD, 
MARANGAROO, 
LETT 

NSW 3,331 9 Jul 2027 COALEX PTY LIMITED Production 

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

Production 

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

BULLEN, COX & 
FALNASH 

NSW 1,628 12 Nov 2006 
Renewal 
pending 

IVANHOE COAL PTY LTD# Closed 

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

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

DORA & 
MANDOLONG 

NSW 3,648 1 Mar 2020 
Renewal 

Submitted 

CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

MANDALONG ML1543 MANDOLONG NSW 172.5 25 Nov 2024 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 
MANDALONG MPL191  COORUMBUNG NSW 0.5615 25 Feb 2023 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

MANDALONG CCL762 DORA,  AWABA, 
MANDOLONG, 
MORISSET & 
WALLARAH 

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

MANDALONG ML1553 MORISSET NSW  64.32 7 Sep 2025 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 
MANDALONG ML1722 MANDOLONG, 

MORISSET, 
WYONG & 
MUNMORAH 

NSW  3206 17 Dec 2036 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

MANDALONG ML1744 MANDOLONG, 
WYONG, OLNEY 

NSW 409 6 Oct 2037 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 

MANDALONG ML1793 COORUMBUNG NSW 6.4 16 Jul 2040 CENTENNIAL MANDALONG PTY LTD Production 
MANNERING CCL721  MORISSET & 

WALLARAH 
NSW 3,526 29 Jul 2026 CENTENNIAL MANNERING PTY LTD Part 

Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

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

MUNMORAH CCL720  WALLARAH & 
MUNMORAH 

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

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบรษัิท หมายเหต ุ

MUNMORAH CCL722  MORISSET, 
WALLARAH, 
MUNMORAH & 
TUGGERAH 

NSW 5,140 5 Jul 2019 
Part renewal 

submitted 

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

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

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MYUNA ML1632 AWABA, 
COORUMBUN, 
WALLARAH & 
MORISSET 

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

NEUBECKS 
PROJECT 

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

NEWSTAN CCL746 AWABA & 
COORUMBUNG 

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

NEWSTAN CCL764 TERALBA & 
AWABA 

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

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

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

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

NEWSTAN ML1586 AWABA & 
COORUMBUNG 

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

NEWSTAN ML1452 AWABA & 
COORUMBUNG 

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

NEWSTAN CCL727 TERALBA & 
AWABA 

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

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

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

NEWSTAN MPL304 TERALBA NSW 0.07 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL305 AWABA NSW 0.4044 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบรษัิท หมายเหต ุ

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

NEWSTAN MPL327 AWABA NSW 1.041 5 Aug 2036 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

SPRINGVALE ML1303 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 713 15 Dec 2034 
 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

SPRINGVALE ML1588 COOK & 
CLWYDD 

NSW 976 19 Oct 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

SPRINGVALE CL377 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

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

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

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

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

COX & 
MARANAGROO 

NSW 2157 18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 

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

SPRINGVALE ML1448 LIDSDALE NSW 95.16 31 May 2020 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production, 
renewal 
applied 

SPRINGVALE ML1670 COOK NSW 0.3 17 Feb 2033 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Production 
SPRINGVALE ML1727 CLWYDD, COOK, 

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

WESTERN MAIN CL361 LIDSDALE NSW 14.26 16 Jul 2032 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 
WESTERN MAIN PLL133 LIDSDALE NSW 16.51 10 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 
WESTERN MAIN ML204 LIDSDALE & 

COOK 
NSW 10.12 27 May 2033 

 
CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

WESTERN MAIN CL394 LIDSDALE NSW 17 27 May 2034 
 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

WESTERN MAIN ML564 LIDSDALE NSW 19.75 2 May 2023 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 
WESTERN MAIN CCL733 COX & LIDSDALE NSW 723.5 3 Jul 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 
WESTERN MAIN ML1319 COX NSW 1.476 5 Jul 2035  CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD# Closed 

หมายเหต ุ:   
- NSW :  รฐั New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
- # กิจการรว่มทนุ JV เป็นผูถื้อ concession 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบรษัิทยอ่ยในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขที ่
อ าเภอ จงัหวดั 

เนือ้ที่ 
ตร.กม. 

หมดอาย ุ โดยบรษัิท หมายเหต ุ

Gaohe Mine 
 

 

C100000201010 
1110077581 

Changzhi County, 
Changzhi City 

Shanxi 65.4 14 Oct 2040 Shanxi Gaohe Energy 
Company Ltd. 

Production Stage 

Hebi Mine 1000000520080 
 

Hebi City,  Henan 23.4825 
 
 

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

Production Stage 
 

 
 

 
 รายละเอียดสทิธิในการใชท้ี่ดินของธุรกิจไฟฟา้ในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

สถานทีต่ั้ง ผู้ถอืครอง
สทิธิ ์

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วันเริ่มต้น วันสิน้สุด วัตถุประสงค ์ มูลค่าตามบัญชี
ของสทิธใินการ
ใช้สทิธิทีด่นิ 
(พันบาท) 

เขตเจิง้ติง้  

เมืองสือเจียจวง 
มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บรษิัท  

สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

7,132 27 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น
ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม
เจิง้ติง้ 

94,961 

67,354 16 ก.พ. 2541 30 พ.ย. 2590 

17,665 28 ธ.ค. 2559 26 มี.ค. 2605 

23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน  

เมืองถางซาน  

มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บรษิัท 

ถงัซาน 

บา้นป ู

433,464 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพ่ือใชเ้ป็น
ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลงังานรว่ม
หลวนหนาน 

136,569 

2,100 22 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2611 

860 22 ม.ิย. 2538 21 ก.ย. 2561 

1,686 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 

78 21 ก.พ. 2540 21 ก.พ. 2563 

1,656 22 ก.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 

90,370 1 ม.ค. 2560 21 ธ.ค. 2609 

40,960   

เขตโจวผิง  

เมืองบนิโจว  

มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

บรษิัท 

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

ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม
โจวผิง 

57,867 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 

24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 
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ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่ส ารอง  

1. ปรมิาณทรพัยากร (Resources) และส ารองถา่นหิน (Reserves)  
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยทีด่  าเนินการเหมอืงถา่นหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ออสเตรเลยี  สาธารณรฐัประชาชนจีน ไดก้าร
ประเมินปรมิาณส ารองถา่นหิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยขอ้มลูจากการประเมินจะถกูน ามาใชใ้นการวางแผนการผลติ
และพฒันาเหมืองถา่นหินของบรษัิทในอนาคต ส าหรบัรายงานปรมิาณส ารองถ่านหินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้จากผลการศกึษาที่ไดร้บั
การตรวจสอบรบัรองลา่สดุ  
ผลการประเมินไดแ้บง่ประเภทปรมิาณถา่นหินออกเป็น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal 
Reports Standards ซึง่เทียบเคยีงไดก้บัมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral 
Resources and Ore Reserves หรอืที่เรยีกวา่ “JORC Code” โดยผูต้รวจสอบที่ไดร้บัการรบัรอง (Competent Persons) ที่
มีคณุสมบตัิและประสบการณต์ามที่ก าหนดไวใ้น JORC Code โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. สาธารณรฐัอินโดนเีซีย ตรวจสอบรบัรองโดย บรษัิท PT. DMT Exploration Engineering Consultant (IND) ใน

รายงาน Coal Resources and Reserves Audit for ITM Coal Mines Report เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2562 
2. ออสเตรเลยี ประเมินและตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบที่ไดร้บัการรบัรอง (Competent Persons)  
3. สาธารณรฐัประชาชนจีน ตรวจสอบรบัรองโดย บรษัิท Marshall Miller & Associates (USA) ในรายงาน 

Independent Coal Resources & Reserves Audit Report เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์ 2554 โดยไมไ่ดม้ีการ
ปรบัเปลีย่นแผนการท าเหมืองอยา่งมีนยัส าคญัหลงัจากนัน้ 

 

 
ในการศกึษาปรมิาณส ารองถ่านหิน สว่นท่ีเป็น Coal Resources หมายถึงปรมิาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมินไดต้าม

วิธีการส ารวจทีย่ดึหลกัเกณฑค์ณุลกัษณะและความลกึของชัน้ถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตรเ์ทา่นัน้ สว่นปรมิาณ
ส ารองถา่นหินท่ีเป็น Coal Reserves ไดร้วมไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ไดม้ีการศกึษาเชิงวศิวกรรมพรอ้มทัง้มีการ
ประเมินปรมิาณส ารองถา่นหินท่ีคาดวา่จะผลติไดใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยค านงึถงึปัจจยัรายไดแ้ละตน้ทนุแลว้   ปรมิาณส ารองถ่านหิน 
Coal Reserves ดงักลา่วนี ้ยงัไดผ้า่นการประเมินเป็นปรมิาณส ารองถ่านหินท่ีสามารถจดัจ าหนา่ยไดจ้รงิที่เรยีกวา่ Marketable 
Coal Reserves โดยค านงึถึงปัจจยัดา้นกระบวนการผลติและการขนถ่ายถ่านหิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ปรมิาณส ารองถ่านหิน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

      หนว่ย : ลา้นตนั 
 

 ปรมิาณถา่นหินส ารอง 
เหมืองถ่านหิน ปรมิาณถา่นหินส ารอง ปรมิาณการขาย ปรมิาณถา่นหินส ารอง 

 ณ 31 ธ.ค. 2561 ม.ค. – ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2562 
1. อินโดนีเซีย  353.94  23.17 330.77 
     1.1 เหมือง Jorong  11.80  1.55 10.25 
     1.2 เหมือง Indominco  59.50  12.66 46.84 
     1.3 เหมือง Kitadin  4.44  1.39 3.05 
     1.4 เหมือง Trubaindo  48.60  4.71 43.89 
     1.5 เหมือง Bharinto 152.20 2.86 149.34 
     1.6 โครงการ NPR  77.40  - 77.40 
2. ออสเตรเลีย             309.36  10.27 299.09 
    2.1  Airly               33.00  1.23 31.77 
    2.2  Clarence               33.10 1.87 31.23 
    2.3  Mandalong               72.00  3.85 68.15 
    2.4  Myuna               42.70  1.53 41.17 
    2.5  Springavale               24.60  1.79 22.81 
    2.6  Angus Place               53.16  - 53.16 
    2.7  Newstan               43.30  - 43.30 

2.8 Neubeck (Project)                7.50  - 7.50 
3. จีน             151.80  10.61 141.19 

3.1 Gaohe 134.70  9.15 125.55 

3.2 Hebi Zhongtai             17.10  1.46 15.64 
รวม             815.10  44.05 771.05 

 
 
ปรมิาณการจ าหนา่ยและปรมิาณส ารองของก๊าซธรรมชาตคิงเหลอื ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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2.  ค าศพัทส์  าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัธรณีวิทยา และค าศพัทเ์ฉพาะเก่ียวกบัธุรกิจการท าเหมืองถ่านหิน 
 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัถา่นหิน (เรยีงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 

 
หมวด B ค าแปล 
Barge เรอืทอ้งแบนส าหรบัขนสง่สมัภาระหนกัไปตามแมน่ า้ โดยมีขนาดระวางบรรทกุ

สนิคา้ไดป้ระมาณ 8,000 – 10,000 ตนัตอ่ล าตอ่เทีย่ว 
 

Belt Conveyor สายพานล าเลยีงถ่านหิน   
 

Coal Blending 
 

การผสมถ่านหินคณุภาพตา่งกนั เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพถ่านหินตามที่ลกูคา้ตอ้งการ 

Boom Stacker เครือ่งโปรยกองถา่นหิน ใชใ้นการโปรยถ่านหินลงมาเป็นกองๆ บนลานเก็บกอง 
 

หมวด C ค าแปล 
Clean Coal Technology เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นเทคโนโลยีใหมท่ี่คิดคน้ขึน้เพื่อการใชถ้่านหินท่ีมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ช่วยปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม อาทิเช่น 
การก าจดัสิง่เจือปนตา่งๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสทิธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษทีเ่กิดระหวา่งการเผาไหม ้ตลอดจนการก าจดัมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหมแ้ละปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
 

Coking Coal (หรือ 
Metallurgical Coal) 
 

ถ่านหินท่ีใชใ้นการถลงุเหลก็ 

Coal Gasification เทคโนโลยีที่เปลีย่นสถานะถ่านหินใหเ้ป็นก๊าซ 
 

Coal Reserve  ปรมิาณถา่นหินส ารองไดร้วมไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ไดม้ี
การศกึษาเชิงวศิวกรรมและพรอ้มทัง้มีการประเมินปรมิาณถ่านหินส ารองที่คาดวา่
จะผลติไดใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยค านงึถึงปัจจยัรายไดแ้ละตน้ทนุแแลว้ 

Coal Resource  ปรมิาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมนิไดต้ามวิธีการส ารวจ ปรมิาณส ารองถา่นหินนีค้ิด
เฉพาะปรมิาณที่มีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตรเ์ทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรบักนัในระดบั
สากล 
 

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

ผูข้ายรบัภาระในคา่สนิคา้ที่ไดร้วมคา่ขนสง่ซึง่จะขนสง่ สนิคา้ไปจนถึงทา่เรอืของผู้
ซือ้ และคา่ประกนัภยัการขนสง่สนิคา้เพื่อคุม้ครองความเสีย่งตอ่ความเสยีหายหรอื 
สญูเสยีของสนิคา้ในระหวา่งการขนสง่ดว้ย 
 

Crusher 
 

เครือ่งโมถ่่านหิน เพื่อยอ่ยถา่นหินใหไ้ดข้นาดก่อนล าเลยีงไปตามสายพาน 
 

หมวด D ค าแปล 
Demurrage Charges คา่เสยีเวลาของเรอื หรอืคา่เสยีเวลาของตูส้นิคา้ที่ไมส่ามารถน าออกจากทา่ไดต้าม

เวลาทีก่  าหนด (ภายในเขตทา่เรอื) 
 

Dumping Area บรเิวณส าหรบัทิง้ดิน 
 

หมวด F ค าแปล 
Finished Coal  
(หรือ FC) 

ถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการบดจนไดข้นาด 
 

Free On Board Loading 
Port (หรือ FOB) 

ผูข้ายสง่มอบสนิคา้ ขา้มกาบเรอืลงในระวางเรอื คา่ใชจ้่ายนอกเหนือจากนีแ้ละ
ความเสีย่งตา่งๆ เป็นของผูซ้ือ้ 
 

หมวด H ค าแปล 
Hauling Road เสน้ทางขนสง่ถ่านหิน 

 
Heating Value คา่ความรอ้นของถา่นหิน หนว่ยเป็นกิโลแคลอรตีอ่กิโลกรมั (kcal/kg) 

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

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

หมวด M ค าแปล 
Moisture ความชืน้ของถา่นหิน 

 
Mt 
ยอ่มาจาก Million Tonne 

ปรมิาณลา้นตนั 
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หมวด M ค าแปล 
Mtpa 
ยอ่มาจาก Million Tonne 
per Annum 

เป็นการวดัปรมิาณถา่นหินท่ีขดุได ้ในหนว่ยลา้นตนัตอ่ปี 
 

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

วิธีการท าเหมืองแบบเปิดหนา้ดิน  
 

Overburden ดินปิดทบั เปลอืกดิน ชัน้ดินหรอืมวลหินที่ปิดทบัในสว่นดา้นบนของถ่านหิน ซึง่เป็น
สว่นท่ีจะตอ้งถกูขดุออกก่อนท าการขดุถา่นหิน 
 

หมวด P ค าแปล 
Port Stockyard ลานกองเก็บถา่นหิน 

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

ถ่านหินท่ีขดุขึน้มาจากเหมือง  
 

หมวด S ค าแปล 
Seam (หรือ Bed) ชัน้ถ่านหิน 

 
Ship Loader ระบบอปุกรณล์ าเลยีงถ่านหินลงเรอืเดินสมทุร 

 
Stripping Ratio อตัราการเปิดหนา้ดินตอ่ถ่านหิน 

 
Sulfur คา่ซลัเฟอรใ์นถ่านหิน  

 
หมวด T ค าแปล 
Thermal Coal  
(หรือ Steam Coal) 

เป็นถ่านหินประเภทเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้น  
 

tph 
ยอ่มาจาก tonne per hour 

เป็นหนว่ยวดัอตัราการล าเลยีงหรอืขนถ่ายสิง่ของ โดยวดัเป็นตนัตอ่ชั่วโมง 
 

หมวด V ค าแปล 
Vessel  เรือขนส่งสินคา้โดยการบรรทุกสินคา้ลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใชใ้นการขน

สินคา้แบบเทกอง (Bulk Cargo) มกัมีเสน้ทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าตน้ทางถึง
เมืองทา่ปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทกุสนิคา้ไดป้ระมาณ 10,000 – 
100,000 ตนัตอ่ล าตอ่เที่ยว 
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หมวด W ค าแปล 
Washed Coal ถ่านลา้ง คือถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการลา้งถ่านหินแลว้ 

 
 

ค าศพัทส์  าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไฟฟา้ (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 
 

ค าศัพท ์ ค าแปล 
Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใชค้วามรอ้นจากเชือ้เพลงิถ่านหิน 

 
Combined Heat and 
Power Plant  
(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

โรงไฟฟา้ที่น าเอาเครือ่งกนัหนัก๊าซ และเครือ่งกงัหนัไอน า้มาใชร้ว่มกนั โดยน าความ
รอ้นจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกันหันก๊าซที่มีความรอ้นสูงไปผ่านหมอ้น า้ แลว้
ถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน า้ ท าใหน้ า้เดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอน า้ ซึง่ตอ่อยูก่บั
เพลาของเครือ่งก าเนิดไฟฟา้ สามารถผลติกระแสไฟฟา้ออกมาไดอ้ีกครัง้ 
 

Feed-in-tariff อตัรารบัซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ 
 

Godo Kaisha 
(การลงทุนแบบจีเค) 
 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บรษัิทประเภทจ ากดัความรบัผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผูผ้ลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ที่ตัง้อยูป่ากเหมืองถ่านหิน 
 

Thermal Power Plant 
 

โรงไฟฟ้าที่ใชพ้ลงัความรอ้นจากไอน า้หรือก๊าซจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงมาเป็นตน้
พลงัขบัเคลือ่นเครือ่งกงัหนัไอน า้หรอืกงัหนัก๊าซ โรงไฟฟา้ที่ใชค้วามรอ้นจากการเผา
ไหมเ้ชือ้เพลงิหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลกิไนต ์น า้มนัเตา ฯลฯ 
 

Tokumei Kumiai 
structure 
(โครงสร้างการลงทุน 
แบบทีเค) 
 

โครงสรา้งโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุน้ส่วนแบบญ่ีปุ่ นตาม
สญัญาระหว่างนักลงทุนและผูด้  าเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจ านวนหนึ่ง
ให้แก่ผู้ด  าเนินกิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า) โดยได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของสทิธิที่จะไดร้บัสว่นแบง่ปันก าไรท่ีเกิดจากกิจการท่ีรว่มลงทนุ 
 

Transmission Line 
(สายส่งไฟฟ้า) 

อปุกรณป์ระเภทตวัน าท าหนา้ที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 
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ค าศพัทส์  าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน า้มนัและก๊าซ (เรยีงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ)  
 

ค าศัพท ์ ค าแปล 
Barrel (bbl) 
 

หนว่ยวดัในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ที่ใชว้ดัปรมิาตรน า้มนัดบิและผลติภณัฑน์ า้มนั โดย 
1 บารเ์รล มีคา่เทา่กบั 158.978 ลติร หรอื 42 ยเูอส แกลลอน 
 

Completing 
 

วิธีการที่จะใหน้ า้มนัและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหลง่กกัเก็บมาที่ปากหลมุได ้โดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จ  าเป็นส าหรับเตรียมหลุมเพื่อการผลิตน ้ามันและก๊าซ 
หลงัจากไดเ้จาะหลมุและท าการทดสอบหลมุแลว้ 
 

Drilling 
 

กระบวนการนีเ้ป็นการใชแ้ท่นขดุเจาะ โดยเจาะหลมุแนวตัง้ หรือแนวนอน เพื่อวางท่อ
น าน า้มนัและก๊าซธรรมชาติขึน้มาจากใตด้ิน 
 

Economic Reserves ปริมาณส ารองปิโตรเลียม คือค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิต
ขึน้มาไดใ้นเชิงพาณิชย ์จากบริเวณที่แน่ใจแลว้ว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวนัท่ีก าหนด ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ และเป็นคา่ที่เปลีย่นแปลงไดเ้มื่อมี
ขอ้มลูเพิ่มขึน้และมีการค านวณใหม่ 
 

Estimated Ultimate 
Recovery 
 

ปริมาณน ้ามันหรือก๊าซธรรมชาติของหลุมผลิตหนึ่งหลุม โดยหลุมผลิตนั้นมักมี
ระยะเวลาการผลติจนกระทั่งการสละทิง้หลมุประมาณ 40-50 ปี 
 

Held By Production 
(HBP) 
 

พืน้ที่เช่าช่วงในการด าเนินงานการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เทา่ที่หลมุผลติน า้มนัหรอืก๊าซธรรมชาติอยา่งตอ่เนื่อง 
 

Horizontal Well 
 

หลมุที่ถูกเจาะในแนวตัง้จนกระทั่งถึงความลึกที่เหมาะสม จากนัน้จะค่อยๆปรบัการ
เจาะเป็นแนวนอน 
 

Hydraulic Fracturing 
 

วิธีการท าให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน ด้วยการฉีดน า้ผสมสารเคมีและทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลมุเจาะ เพื่อใหน้ า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติที่ถกูกกัเก็บอยู่ระหว่างชัน้
หลดุออกมา 
 

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

คา่ใชจ้่ายตอ่การผลติก๊าซธรรมชาติในหนึง่พนัลกูบาศกฟ์ตุ 

Mcf 
 

หน่วยวดัในอตุสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ใชว้ดัปริมาตรก๊าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากบั 1 
พนัลกูบาศกฟ์ุต การผลิตของก๊าซธรรมชาติมกัจะวดัในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากบั 
1 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 
 

Oil and Gas Lease 
 

การเช่าช่วงเพื่อใชใ้นการด าเนินการเจาะ โดยก่อนด าเนินการเจาะ เจา้ของสิทธิใน
แหลง่ปิโตรเลียมตอ้งใหบ้ริษัทที่ด  าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเช่าช่วง ดว้ย
การมีโบนสัเช่าช่วงลว่งหนา้ และไดร้บัคา่สทิธ์ิจากการผลติปิโตรเลยีม 
 

Operator 
 

บรษัิทท่ีเป็นผูด้  าเนินงานการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม ในแปลงสมัปทานหรอืพืน้ที่
เช่าเพื่อด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ที่มีผูร้่วมถือหุน้อยู่ดว้ยกันหลาย
บรษัิท 
 

Porosity 
 

ค่าความพรุนของหิน หมายถึง จ านวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปริมาตร ค่าความพรุนของหินจะเป็นตวัวดัความจุในการกกัเก็บของไหลในชั้นหิน
กกัเก็บ  

Proved Developed 
Reserves (PDP) 
 

ปรมิาณส ารองปิโตรเลยีมที่พิสจูนแ์ลว้ โดยเป็นปรมิาณน า้มนัหรอืก๊าซธรรมชาตขิอง
หลมุผลติที่ก าลงัด าเนินการผลติอยู่ 

Proved Undeveloped 
Reserves (PUD) 
 

ปรมิาณส ารองปิโตรเลยีมที่พิสจูนแ์ลว้ โดยเป็นปรมิาณน า้มนัหรอืก๊าซธรรมชาติของ
หลมุที่จะผลติในอนาคต  

Reservoir 
 

แหลง่กกัเก็บปิโตรเลยีม โดยปิโตรเลยีมซึง่ไดแ้ก่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตวัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งหิน เช่น ชัน้หินทราย 
 

Single Well Economics 
 

การประเมินเศรษฐศาสตรข์องหลมุผลติน า้มนัหรอืก๊าซธรรมชาตหินึง่หลมุ การ
ประเมินนีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูเงินลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการเจาะและการเตรยีมหลมุเพื่อ
ผลติ ราคาขาย และปรมิาณการผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินระยะประมาณ 40-
50 ปีของหลมุผลตินัน้ 
 

Vertical Well 
 

หลมุที่ถกูเจาะในแนวตัง้ 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

 บรษัิทฯ ไดก้ าหนดเปา้หมายในการด าเนินงาน โดยมุง่เนน้การลงทนุในธุรกิจพลงังานเป็นหลกั เช่น การลงทนุในเหมือง
ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟา้ รวมถึงธุรกิจที่เอือ้อ านวยและเป็นประโยชนต์อ่การท าธุรกิจในปัจจบุนัในระดบัภมูิภาคเอเชีย 
เช่น ประเทศไทย  สาธารณรฐัอินโดนีเซีย  สาธารณรฐัประชาชนจีน  ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศมองโกเลยี ประเทศญ่ีปุ่ น และและการลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิา 

 ปี 2562 เหมืองถ่านหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซยีมีปรมิาณการผลติ 23.41 ลา้นตนั ในประเทศออสเตรเลยีมีปรมิาณการ
ผลติ 9.4 ลา้นตนั บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปด าเนินการพฒันาธุรกิจในดา้นการจดัหาเงินทนุ การส ารวจ การผลติ การขนสง่ การจดั
จ าหนา่ย และการพฒันาฐานการตลาดดว้ยมาตรฐานท่ีทดัเทียมผูผ้ลติถ่านหินและบรษัิทผูผ้ลติไฟฟา้ในระดบัสากล  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิทฯ มีเงินลงทนุในบรษัิทรว่มคา้ บรษัิทรว่มและบรษัิทอื่นในธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ คือ กลุม่
ธุรกิจแหลง่พลงังาน กลุม่ธุรกิจผลติพลงังาน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน โดยมเีงินลงทนุในบรษัิทรว่มคา้และบรษัิท
รว่มและบรษัิทอื่นมลูคา่รวมมลูคา่รวม 1,484.76 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 44,771 ลา้นบาทหรอืมีสดัสว่นเงินลงทนุใน
บรษัิทรว่มคา้และบรษัิทรว่มทัง้หมดคิดเป็นรอ้ยละ 17 ของสนิทรพัยร์วมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นไดเ้สยี    

 และมีเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและเงินลงทนุอื่นมลูคา่รวม 1,963.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 59,196 ลา้นบาท หรอืมี
สดัสว่นเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและเงินลงทนุอื่นทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 42 ของสนิทรพัยร์วมของงบการเงินเฉพาะบรษัิท
ตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและสว่นไดเ้สยีในกิจการ
รว่มคา้)  

 ในสว่นของการบรหิารบรษัิทยอ่ย บรษัิทฯ ควบคมุดแูลบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม โดยการสง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารเขา้ไป
เป็นตวัแทนในบรษัิทยอ่ยในจ านวนมากกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของบรษัิทยอ่ยนัน้ๆ และใชน้โยบาย
การบรหิารงานเช่นเดยีวกบัของบรษัิทฯ เป็นแบบ Matrix Organization และในสว่นของบรษัิทรว่ม บรษัิทฯ ไดค้วบคมุดแูล
โดยการสง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุน้ ซึง่ผูเ้ป็นกรรมการจะตอ้งผลกัดนัใหบ้รษัิท
รว่มนัน้ๆ ด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเรจ็ในเรือ่งส าคญัๆ เช่น ใหไ้ดผ้ลตามเปา้หมาย ใหม้กีารบรหิารงานท่ีโปรง่ใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทกุเดือน ใหส้ามารถจา่ยเงินปันผลไดต้ามเปา้หมาย และไมล่งทนุเกินจ านวนท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 

ประเทศมองโกเลีย 

1.) บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ในประเทศมองโกเลยีถกูฟอ้งเป็นคดีแพง่ เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 บรษัิทยอ่ยดงักลา่วไดร้บัส าเนาค า
ฟอ้งจากศาลแพง่ชัน้ตน้ (Primary Civil Court) โดยเนือ้หาของขอ้กลา่วหาเหมือนกนักบัขอ้กลา่วหาเดมิซึง่บคุคลและกลุม่
บรษัิท (โจทก)์ เคยยื่นฟอ้งที่ศาลแพง่ชัน้ตน้และด าเนินคดขีึน้สูศ่าลอทุธรณแ์ละศาลฎีกาโดยกลา่วอา้งวา่ตนมีสทิธิในหุน้
จ านวนรอ้ยละ 60 ในบรษัิทยอ่ยอีกแหง่หนึง่ แตค่ดีไดถ้งึที่สดุโดยยกฟอ้งขอ้กลา่วหาเดมิดว้ยเหตผุลวา่ค าฟอ้งและขอ้
กลา่วหาของโจทกไ์มช่ดัเจน  

  
 เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ศาลแพง่ชัน้ตน้อนญุาตใหโ้จทกแ์กไ้ขค าฟอ้งใหม ่ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2559 บรษัิท

ยอ่ยยื่นค าใหก้ารโตแ้ยง้ค าฟอ้ง อีกทัง้ไดย้ื่นฟอ้งกลบัเพื่อเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย และเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ศาลแพง่
ชัน้ตน้ตดัสนิใหโ้จทกช์นะคดีโดยใหบ้รษัิทยอ่ยจา่ยเงินแก่โจทกจ์ านวน 1 ลา้นเหรยีญสหรฐั และยกฟอ้งแยง้ของบรษัิทยอ่ย 
บรษัิทยอ่ยไดย้ื่นอทุธรณต์อ่ศาลอทุธรณแ์ละศาลฎีกา ซึง่ศาลฎีกามีค าสั่งเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 ใหส้ง่คดีคืนกลบัไปท่ี
ศาลชัน้ตน้โดยใหเ้หตผุลวา่บรษัิทยอ่ยดงักลา่วซึง่เป็นจ าเลยไมใ่ชคู่ส่ญัญากบัโจทก ์  

  
 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ศาลแพง่ชัน้ตน้ไดเ้ริม่พิจารณาคดี แตใ่นท่ีสดุเมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2562 ศาลไดม้ีค  าพิพากษา

ยกฟอ้งโจทกโ์ดยเหตทุี่คดดีงักลา่วอยูภ่ายใตอ้ านาจของอนญุาโตตลุาการ จึงไมส่ามารถด าเนินการในชัน้ศาลได ้  โจทก์
ไมไ่ดย้ื่นอทุธรณภ์ายในก าหนดเวลา แตเ่มื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 โจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้งขอขยายระยะเวลายื่นอทุธรณ ์ ในวนัที ่
20 มีนาคม 2562  ศาลไดพ้ิจารณาและมีค าสั่งไมร่บัค ารอ้งโจทก ์เป็นผลใหค้ดีเป็นอนัถงึที่สดุ 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2.) การตรวจสอบภาษีของบรษิัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 

ภาษีเงนิได้จ่ายล่วงหน้า 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดของภาษีเงินได้จ่ ายล่ วงหน้าท่ีบริษั ทย่อย 
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจ่ายเน่ืองจากข้อก าหนดจากผลการตรวจสอบภาษีของ Directorate General of Tax (DGT) ท่ีส  าคัญมี
ดงัตอ่ไปนี ้

 

ปี 
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอยีด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 สถานะ ณ วันทีใ่นงบการเงนิ 

2552 ITM การจ่ายภาษีเงินไดต้  ่าไป
ส าหรบัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 
และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 26 
จ านวน 13 ลา้นเหรียญสหรฐั 

13,031 16,366 392,937 531,073 ส าหรบัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ITM ไดย่ื้นฟ้องตอ่ศาล
ภาษีอากรแลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

ส าหรบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 26 เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาพพิากษาให ้ITM ชนะ
คดีและ ITM ไดร้บัคืนเงินภาษีแลว้ในปี พ.ศ. 2562 

2554 TCM การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ  
ท่ีจ่าย 23 ต  ่าไปจ านวน 36.4 
พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 2.6 ลา้นเหรียญสหรฐั 

- - - - ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 TCM ด าเนินการย่ืน
หนงัสือเพ่ือคดัคา้นค าอทุธรณข์อง DGT ตอ่ศาลฎีกา 

2555 ITM การจ่ายภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลต ่า
ไปจ านวน 14.3 ลา้นเหรียญสหรฐั 

- - - - ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตดัสินคดีให ้ ITM 
ชนะคดี 
 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสงู
ไปจ านวน 5.5 ลา้นเหรียญสหรฐั    

2,877 2,877 86,753 93,358 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 TCM ด าเนินการย่ืนอุทธรณ์
ตอ่ศาลฎีกา  
 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ  
ท่ีจ่าย 23/26 และภาษีมลูคา่ 
เพิ่มต ่าไปจ านวน 81.8 พนัลา้น
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 
5.9 ลา้นเหรียญสหรฐั 

- - - - ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาตดัสินคดีบางส่วน
เก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
23/26 ให ้DGT ชนะคดี 
 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 TCM ย่ืนคดัคา้นค าอุทธรณ์
ของ DGT ตอ่ศาลฎีกาส าหรบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 23/26  

2555 KTD การจ่ายภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสงู
ไปจ านวน 6.2 ลา้นเหรียญสหรฐั 

6,181 6,350 186,382 206,056 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 KTD ย่ืนฟ้องต่อศาลภาษี
อากร 

2556 IMM การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ  
ท่ีจ่าย 23/26 ต ่าไปจ านวน 33.8
พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 2.4 ลา้นเหรียญสหรฐั 

2,432 2,667 73,335 86,544 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 IMM ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล
ฎีกา 
 

2556 KTD, 
TCM 

การจ่ายภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสงู
ไปจ านวน 3.7 ลา้นเหรียญสหรฐั    

2,261 3,682 68,178 119,480 KTD: ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาไดพ้ิพากษาให ้
KTD แพค้ดีส  าหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 1.42 
ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

TCM: ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาไดต้ดัสิน
คดีให ้TCM ชนะคดี อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีรายงาน TCM 
ยงัไม่ไดร้บัคืนภาษีดงักลา่วทัง้จ านวน 

  



 
 

 

หนา้ 154 

 

 

ปี 
พ.ศ. 

 
บริษัท 

 
รายละเอยีด 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 สถานะ ณ วันทีใ่นงบการเงนิ 

2556 TCM, 
JBG, 
KTD 

การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
23/26 และภาษีมลูคา่เพิ่มต ่าไป
จ านวน 79.8 พนัลา้นอินโดนีเซีย
รูเปีย หรือเทียบเทา่ 5.7 ลา้น
เหรียญสหรฐั 

2,804 3,686 84,552 119,610 KTD 
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตดัสนิคดีให ้KTD  ชนะคดีส าหรบัภาษี มลูคา่เพิ่ม 
 

ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาไดต้ดัสนิคดีภาษีเงิน
ไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 26 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา่ใชจ้่ายทางการตลาด
ให ้KTD แพค้ดี 
 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และมกราคม พ.ศ. 2563 
ศาลฎีกาตัดสินคดีให้ KTD ชนะคดีบางส่วนส าหรับ 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 26 ท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าปรับจาก
การขนถ่ายสนิคา้ลงเรือลา่ชา้  
 

ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 KTD ย่ืนอุทธรณต์่อศาลฎีกา
ส าหรบัคดีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 23 
 

TCM 
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตดัสินคดีภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 23 ให ้TCM ชนะคดี
บางสว่น 
 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตัดสินคดีให้ 
TCM ชนะคดีบางส่วนส าหรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 26  
ท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าปรบัจากการขนถ่ายสินคา้ลงเรือล่าชา้
และคา่บรหิารการตลาด 
 

ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตัดสินคดีให้ TCM ชนะคดีและชนะคดีบางส่วนส าหรับ 
offshore VAT และ domestic VAT 
JBG 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 JBG ย่ืนอุทธรณต์่อศาลฎีกา
ส าหรบั offshore VAT  
 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 DGT ด าเนินการย่ืนอทุธรณต์อ่
ศาลฎีกา 

2558 IMM การจ่ายภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสงู
ไปจ านวน 3.1 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
23/26 และภาษีมลูคา่เพิ่มต ่าไป
รวมเป็นเงินจ านวน 94.3 
พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเทา่ 6.8 ลา้นเหรียญสหรฐั 

9,375 9,124 282,694 296,072 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 IMM ไดย่ื้น
ฟ้องต่อศาลภาษีอากรส าหรบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 26 
และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 23 และภาษี มูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล  

2559 IMM การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
26 ต ่าไปจ านวน 27.7 พนัลา้น
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 
2.0 ลา้นเหรียญสหรฐั 

1,995 - 60,157 - ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 IMM ได้ย่ื นคัดค้าน 
ค าอทุธรณต์อ่ศาลภาษี 

            รวม 40,956 44,752 1,234,988 1,452,193  
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นอกจากที่กล่าวขา้งตน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรฐัอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษีโดย DGT ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ทัง้นีผู้บ้ริหารของกลุ่ม
กิจการเช่ือว่าผลของการตรวจสอบภาษี การอุทธรณ์และคดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินรวม 

 
3.) คดีฟอ้งรอ้งของบรษัิทยอ่ยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

บริษัทย่อยส่ีแห่งในสาธารณรฐัอินโดนีเซียไดถู้กฟ้องรอ้งด  าเนินคดีท่ีมีนัยส าคญัจ านวน 3 คดี ซึ่ง 1 คดีเป็นกรณีเรียกรอ้ง
ค่าชดเชยท่ีดินในบริเวณพืน้ท่ีเหมืองถ่านหินท่ีไดร้บัสัมปทาน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,095 พันล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 76.89 ลา้นเหรียญสหรฐั 1 คดีเป็นคดีอนญุาโตตลุาการซึ่งเรียกรอ้งค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 5.98 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และอีก 1 คดีเป็นคดีเรียกรอ้งคา่สิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหนิจ านวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั 

 
- ส าหรบัคดีท่ีเรียกรอ้งค่าชดเชยท่ีดินจ านวน 1,095 พันลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 76.89 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

โจทกไ์ดย่ื้นค าฟ้องบรษิัทย่อยเป็นจ าเลยท่ี 2 ตอ่ศาลแขวงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 
ศาลไดมี้ค  าพิพากษายกฟ้องโจทก ์ซึง่โจทกม์ิไดอ้ทุธรณค์  าพิพากษาภายในก าหนดเวลา เป็นผลใหค้ดีเป็นอนัถงึที่สดุ  

 
- ส าหรบัคดีอนุญาโตตุลาการ บริษัทขนส่งทางเรือไดย่ื้นฟ้องบริษัทย่อย  2 บริษัท โดยเรียกรอ้งค่าเสียหายจากการไม่

ปฏิบตัติามสญัญาขนส่งสินคา้และจากการบอกเลิกสญัญาโดยมิชอบรวมเป็นเงิน 5.98 ลา้นเหรียญสหรฐั คดีนีไ้ดย่ื้นต่อ 
Singapore Chamber of Maritime Arbitration และไดมี้การแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการครบองคค์ณะแลว้ อนญุาโตตลุาการ
ไดก้  าหนดตารางการพิจารณาคดีในเบือ้งตน้ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 แตต่อ่มาไดข้ยายระยะเวลาการย่ืนค าใหก้าร
พยานถงึสิน้เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 แตเ่น่ืองเพราะโจทกข์อแกไ้ขค  าฟ้อง อนญุาโตตลุาการจงึก าหนดใหย่ื้นค าใหก้าร
พยานภายในวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และหลงัจากนัน้โจทกก์็ยงัไดย่ื้นค ารอ้งต่าง ๆ ซึ่งบริษัทย่อยไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้น
ท าใหก้ารพิจารณาคดีตอ้งเล่ือนออกไป คณะอนุญาโตตุลาการไดก้  าหนดเวลาด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 อนึ่ง ในช่วงไตรมาสท่ี 2 โจทกก์บับริษัทย่อยไดเ้จรจากนัและตกลงท่ีจะประนีประนอมยอมความ
กนั โดยในวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทัง้สองฝ่ายจึงไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยบริษัทย่อย
ช าระเงิน จ านวน 3.25 ลา้นเหรียญสหรฐั เพ่ือยตุคิดีอนญุาโตตลุาการ ซึง่บรษิัทย่อยไดช้  าระเงินดงักล่าวแก่โจทกแ์ลว้ใน
เดือนพฤษภาคมและมิถนุายน พ.ศ. 2562 คดีจงึเป็นอนัยตุท่ีิแน่นอน 

 
- ส าหรบัคดีเรียกรอ้งค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจ านวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั โจทกไ์ดย่ื้นฟ้องบริษัทย่อย  

2 บรษิัทเป็นจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 พรอ้มกบับคุคลภายนอกตอ่ศาลแขวงในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 โดยอา้งวา่ตนเองเป็น 
ผูถื้อหุน้ในบริษัทจ าเลยท่ี 1  ซึ่งจ าเลยท่ี 1 ไดส้ญัญาว่าจะจ่ายค่าสิทธิแก่โจทกเ์ป็นเงิน 1 เหรียญสหรฐัต่อการผลิตถ่าน
หนิ 1 ตนั รวมเป็นเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คดีนีย้งัอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาล
แขวง และเริ่มพิจารณาคดีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีความเห็นว่าบริษัทย่อยมีหลกัฐานท่ี
ชดัเจนท่ีจะตอ่สูค้ดี อีกทัง้ประเดน็ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินรวม 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

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

 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
เลขทะเบียนบรษัิท : บมจ. 152 
ทนุจดทะเบียน : 5,161,925,515 บาท 
ทนุท่ีเรยีกช าระแลว้ : 5,161,925,515 บาท 
จ านวนหุน้ : 5,161,925,515 หุน้ 
ราคาพาร ์ : 1 บาท 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั       

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696-8 
Web Site : www.banpu.com 
เลขานกุารบรษัิท : โทรศพัท ์ 0-2694-6859 
  e-mail : bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์ 0-2694-6747  
  e-mail : investor@banpu.co.th 
ฝ่ายสือ่สารองคก์ร : โทรศพัท ์ 0-2694-6923  
  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

 
  

mailto:bodsec@banpu.co.th
mailto:investor@banpu.co.th
mailto:corp_com@banpu.co.th
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2. ชื่อ สถานทีต่ั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถอืหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

   
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ท่ีต้ัง 

ส านักงานใหญ่ 

1 บริษัท บา้นป ู
จ ากดั (มหาชน) 

พลงังาน บาท 
5,161,925,515 

บาท 
5,161,925,515 

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

  บริษัทย่อย                   

  ประเทศไทย 
                  

2 บริษัท บา้นป ู   
มินเนอรลั จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
3,200,000,000  

บาท 
3,200,000,000  

3,200,000  1,000 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1  
ถ.ยนัตรกิจโกศล   ม.1 
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร ่
จ.แพร ่ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

3 บริษัท เหมืองเชียง
มว่น จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
57,837,500 

บาท 
57,837,500 

5,783,750 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

4 บริษัท บา้นป ู
โคล เซลส ์จ ากดั 

คา้ถ่านหิน บาท 
320,000,000 

บาท 
320,000,000 

3,200,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

5 บริษัท บา้นป ู
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

ศึกษาการลงทนุ บาท 
250,000,000 

บาท 
250,000,000 

25,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

6 บริษัท บา้นป ู
อินฟิเนอรจี์ จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 
และเทคโนโลยี
ดา้นพลงังาน 

บาท 
1,919,000,000 

บาท 
1,919,000,000 

191,900,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 29  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2095 6595 

7 บริษัท บโีอจี 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
17,602,000,000 

บาท 
17,602,000,000 

176,020,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 
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8 บริษัท บา้นป ู 
เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอรว์ิสเซส จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
247,000,000 

บาท 
247,000,000 

24,700,000 
 

10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

9 บริษัท บา้นป ู  
เอนเนอรจี์ 
เซอรว์ิสเซส    
(ไทยแลนด)์ จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
236,124,430 

บาท 
236,124,430 

23,612,443 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอ็นจิ
เนียริ่ง  

เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

10 บริษัท ไบโอฟเูอล
เดเวลอปเมนท ์
โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
76,000,000 
 

บาท 
76,000,000 
 

7,600,000  10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอ็นจิ
เนียริ่ง 

 เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

11 บริษัท บา้นป ูอิน
โนเวชั่น แอนด ์ 
เวนเจอรส์ จ ากดั 

การวิจยัและ
พฒันาดา้น
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 

บาท 
95,000,000 
 

บาท 
95,000,000 
 

950,000  100 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 

บา้นป ู 
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

12 บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
31,044,920,000 

บาท 
30,510,217,000 

3,051,021,700 10 78.57% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์0 2007 6000 
 

13 บริษัท บา้นป ูโคล 
เพาเวอร ์จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
5,921,587,160 

บาท 
5,921,587,160 

592,158,716 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท ์: 0 2007 6000 
 

14 บริษัท บา้นป ู      
รีนิวเอเบิล  
เอนเนอรจี์ จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
6,000,000,000 
 

บาท 
4,314,740,000 
 

600,000,000 
 

10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2007 6000 
 



 
 

 

หนา้ 159 

 

 

   
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ท่ีต้ัง 

ส านักงานใหญ่ 

15 บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์(เจแปน)  
จ ากดั 
 
 
 
 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

500,000 10 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท ์: 0 2007 6000 

16 บริษัท เพาเวอร ์
เวียดนาม จ ากดั 
 
 
 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
359,000,000 

บาท 
359,000,000 

35,900,000 10 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26  ถ.เพชรบรุีตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท ์: 0 2007 6000 

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
            

17 PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk 

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

IDR 
1,500,000,000,000  

IDR 
564,962,500,000  

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

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

18 PT. Kitadin Coal Mining and 
related business 

IDR 
1,000,000,000,000 

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  

21,257  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 
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21 PT. Trubaindo 
Coal Mining 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
100,000,000,000  

IDR 
63,500,000,000  

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 

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 
services 

IDR 
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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27 PT. ITM Banpu 
Power  

Investment in 
power 
business 

IDR 
1,200,000,000,000 

IDR 
300,000,000,000  

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

30.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

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

28 PT. Gas Emas Fuel Distributor 
for Mining 
business 

IDR   
38,900,000,000 

IDR   
16,532,500,000 

1,700,000 9,725 75.00% 
(ถือโดย PT. 
Indo ITM 

Indonesia) 

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

29 PT. Tepian 
Indah Sukses 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
3,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

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 

30 PT. Nusa 
Persada 
Resources 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
10,000,000,000 

IDR    
3,700,000,000 

37,000 100,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

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 

Coal Trading IDR   
1,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

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 

ประเทศออสเตรเลยี 

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.) 

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

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.) 

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

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.) 

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

35 Berrima Coal   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

36 Centennial Airly   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

37 Centennial 
Angus Place Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

39 Centennial Coal 
Servies and 
Marketing Pty Ltd. 

Coal Marketing AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

40 Centennial 
Northern Mining 
Services Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

41 Centennial 
Inglenook Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

42 Centennial 
Mandalong Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

43 Centennial 
Mannering Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

44 Centennial 
Munmorah Pty 
Ltd. 

Coal Mining  
 (now Dormant) 

AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

45 Centennial 
Myuna Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

 

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

46 Centennial 
Newstan Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

48 Centennial 
Clarence Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
8,800,000  

AUD 
8,800,000  

 8,800,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

49 Centennial 
Fassifern  Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

50 Powercoal Pty 
Ltd. 

Dormant 
Holding 
company 

AUD 
4,590,001  

AUD 
4,590,001  

 4,590,001  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Fassifern Pty 

Ltd.) 

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

51 Powercoal 
Superannuation   
Pty Ltd. 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

52 Coalex Pty Ltd. Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
7,500,000  

AUD 
7,500,000  

 750,000  10 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

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.) 

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

54 Clarence 
Colliery  Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
10,000  

AUD 
10,000  

 10,000  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

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

55 Clarence Coal 
Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

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

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

57 Elcom Collieries   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1,500,000  

AUD 
1,500,000  

750,000  2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

58 Huntley Colliery   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
354,000  

AUD 
354,000  

177,000  2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

59 Mandalong 
Pastoral 
Management   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
2,736,028  

AUD 
2,736,028  

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

2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

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

60 Powercoal 
Employees 
Entitlements 
Company Pty 
Ltd. 

Employee Trust 
Company               
Ex Powercoal 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

61 
 

Hartley Valley 
Coal Co  Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

62 Ivanhoe Coal   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

63 Centennial 
Drilling Services 
Pty Ltd. 

Drilling 
Services 

AUD 
1,250,000  

AUD 
1,250,000  

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

1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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

64 Centennial 
Springvale 
Holdings  Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

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



 
 

 

หนา้ 166 

 

 

   
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ท่ีต้ัง 

ส านักงานใหญ่ 

65 Centennial 
Springvale Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

 

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

66 Springvale Coal  
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2,000,000  

AUD 
2,000,000  

2,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

 

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

67 Boulder Mining 
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1,000  

AUD 
1,000  

1,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

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

68 AFE Investments 
Pty Limited 

Mining 
Investment 

AUD 
2  

AUD 
2  

  2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 

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

69 Banpu Australia 
Resources Pty 
Ltd. 

Investment in 
coal mining 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 
 

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

70 Springvale Coal 
Sales Pty 
Limited 

Coal Marketing AUD 
2  

AUD 
2 

2 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 

71 Centennial 
Energy Pty 
Limited 

Renewable 
Energy 

AUD 
2  

AUD 
2 

2 1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 

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

72 
         
  

Hunnu Coal Pty 
Ltd. 

Coal mining 
and trading 

AUD 
284,688,631 
 

AUD 
284,688,631 
 

400,752,717 ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore)  

Pte. Ltd.) 

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

Unit 507, No.20 
Jiafeng Road, Pilot 
Free Trade Zone 
(Shanghai), P.R.China 
Tel : (8610) 57580337 

74 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

USD  
30,516,000 

USD  
30,516,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

 

East of Jingshen 
Highway, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China, 050800 
Tel : (836311) 
85176918 

75 Banpu 
Investment 
(China) Ltd. 

Investment in 
power 
business 

USD  
30,000,000 

USD  
30,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

 

Unit 508, 5th 
Floor, Tower 21, No. 
10 Jiuxianqiao 
Road, Chaoyang 
District, Beijing, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580388 

76 Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd. 
 
 
 
 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

USD  
78,082,200 

USD  
78,082,200 

NA NA 87.92% 
(ถือโดย Pan-

Western Energy 
Corporation 
LLC) 12.08% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Ltd.) 

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

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.) 

 

Handian Town, 
Zouping County, 
Binzhou City, 
Shandong Province, 
P.R.China, 256209 
Tel : (86543) 4615655 

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 
บา้นป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

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

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.) 

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 

NA 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 

 81 Dongping 
County Haoyuan 
Solar Power 
Generation Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
69,000,000 

CNY  
69,000,000 

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

Ltd.) 

East side of the north 
section of Xishan 
Road, Dongping 
County, Taian City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 

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

Solar power 
generation 

CNY  
62,000,000 

CNY  
62,000,000 

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

Ltd.) 

Unit 2, Longwangmiao 
Village, Dasheng 
Town, Anqiu County, 
Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 
 

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

Solar power 
generation 

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 
 

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

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 
 

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

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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86 Feicheng Xingyu 
Solar Power PV 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
55,000,000 

CNY  
55,000,000 

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

Ltd.) 

Huangtuling Village, 
Anzhan Town, 
Feicheng County, 
Tai’an City, Shandong 
Province, P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 

87 Banpu (Beijing) 
Energy Trading 
Ltd. 

Coal Trading CNY  
40,000,000 

CNY  
15,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

Unit 508A, 5th Floor, 
Tower 21, No.10 
Jiuxianqiao Road, 
Chaoyang District, 
Beijing, P.R.China 
Tel : (8610) 57580337 

88 Jiangsu Jixin 
Electric Power 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
64,000,000 

CNY  
64,000,000 

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

Ltd.) 

Zhengwei Villiage, 
Qianfeng Town, Jinhu 
County, Huai'an City, 
Jiangsu Province, 
P.R.China  
Tel : (8610) 57580310 

 
ประเทศมองโกเลีย 

              

89 Hunnu Altai LLC Foreign trade, 
investment in 
coal mining 

MNT 
94,143,561,104.47 

MNT 
94,143,561,104.47 

676,785 138,490 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Investment 
Pte. Ltd.) 

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

90 Hunnu Gobi 
Altai LLC 

Foreign trade, 
minerals 
exploration, 
mining 

MNT  
155,000,000 
 
 

MNT  
155,000,000 
 
 

155,000  1,000 80.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Altai LLC) 

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

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 

Altai LLC) 

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

Foreign trade, 
investment in 
coal mining 

MNT 
358,566,594,196.57 

MNT 
358,566,594,196.57 

223,465,465 1,604.57 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd.) 

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

 93 Munkh Sumber 
Uul LLC 

Foreign trade MNT   
3,148,769,582.83 

MNT   
3,148,769,582.83 

314,876 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 
 

94 Golden Gobi 
Mining LLC 

Foreign Trade , 
Mineral 
exploration 

MNT 
18,417,657,766.51 

MNT 
18,417,657,766.51 

1,841,764 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 
 

95 Bilegt Khairkhan 
Uul LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT 
30,465,045,204.99 

MNT 
30,465,045,204.99 

3,046,504 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 
 
 

96 Hunnu Power 
LLC 

Foreign Trade  MNT  
40,702,000 

MNT  
40,702,000 

4,070 10,000  100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

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

Foreign trade, 
minerals 
mining, 
tourism, 
construction 
material sale 

MNT  
184,702,055,850 

MNT  
184,702,055,850 

184,702,055 1,000  100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

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

  
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

              

98 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

Investment in  
coal mining 

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

 
17,670,002 
 
17,670,002 
 
 
 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

หุน้สามญั 
50.00% 

(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั)  
หุน้บรุิมสิทธิ 

50.00% 
(ถือโดย Banpu 

Coal 
Investment 
Company 
Limited) 

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

99 BMS Coal Sales  
Pte. Ltd. 

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending 

NA USD  
5,000,000  

5,000,000  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

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

100 Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd. 

Investment in 
coal business 

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

 
1,500,000 
 

2,608,711,709 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Asian 

American 
Coal, Inc.) 

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

101 Hunnu 
Investments Pte. 
Ltd. 
 

Investment in 
coal business 

NA SGD   
100 
USD  
35,100,188.82 

 
100 
 
35,100,188 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd) 

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

102 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment in 
power business 

NA USD  
90,177,391 

83,132,663 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
International 

Limited) 

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

103 
 
 
 

Zouping Peak 
Pte. Ltd. 
 
 
 

Investment in 
power 
business 

NA SGD 
2  
CNY 
140,495,758 

 
2 
 
140,495,758  

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

Investment in 
renewable 
energy 
business 

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

 
5,925,442,364 
 
55,987,675 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

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

105 BRE Singapore 
Pte. Ltd. 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD  
17,110,001 

17,110,001 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

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

106 Banpu 
Innovation & 
Ventures 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

Research and 
development in 
disruptive 
technology 

NA USD  
3,000,000 

3,000,000 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูอิน

โนเวชั่น แอนด ์
เวนเจอรส์ 
จ ากดั) 

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

 
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 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

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

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 
บา้นป ู จ ากดั 
(มหาชน)) 

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

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 
บา้นป ูอินฟิ
เนอรจี์ จ ากดั) 

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

110 
 
 
 

Banpu Power 
International 
Limited 

Investment in 
power 
business 

USD 
85,050,000  

USD 
85,050,000  

85,050,000  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

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

 
หมู่เกาะบริติชเวอรจ์ิน 

              

111 
 

Asian American 
Coal, Inc.  

Investment in 
coal mining 

USD 
50,000,000  

USD 
40,917,026  

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

Development 
Company 
Limited) 

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

Investment in 
coal mining 

USD 
50,000  

USD 
1  

1  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 

  
หมู่เกาะเคยแ์มน 

              

113 Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

Investment in 
power 
bussiness 

USD 
100,000  

USD 
100,000  

10,000,000 0.01 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

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

 
ประเทศญ่ีปุ่น 

                

114 Aizu Land Solar 
G.K. 

Land owner of 
Solar project 
 

NA JYP 
100,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Aura 

Land 
Development 

Pte., Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

115 Banpu Power 
Trading G.K. 

Energy Trading NA JYP 
100,000,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

116 Banpu Japan 
K.K.. 

Investment in 
renewable 
energy business 

NA JYP 
30,000,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Energy Co., 

Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
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 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท  
บีโอจี จ ากดั) 

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

118 Banpu 
Innovation & 
Ventures LLC 

Research and 
development in 
disruptive 
technology 

USD 
1,000,000 

USD 
1,000,000 

1,000,000 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Innovation & 
Ventures 

(Singapore) 
Pte. Ltd.) 

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

      

119 BPP Vinh Chau 
Wind Power 
Limited Liability 
Company 
 
 

Wind Power 
Production, 
Power 
transmission and 
distribution 

VND  
356,392,530,000 

VND  
330,922,790,000 

NA ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BRE 

Singapore Pte. 
Ltd.) 

 

22 Bui Thi Xuan 
Street, Quarter 1, 
Ward 2, Soc Trang 
City, Soc Trang 
Province, Vietnam 
Tel : 849 0988 5015 
 
 

 
บริษัทร่วม 

       

 
ประเทศออสเตรเลีย 

           

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 
 

 
ประเทศญ่ีปุ่น 

          

121 FOMM 
Corporation 

Planning, 
developing, 
manufacturing 
and selling of 
compact electric 
vehicle 

NA JPY 
3,505,170,250 

2,046,635  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

21.45% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูอินฟิ
เนอรจี์ จ ากดั) 

7‐7 Shinkawasaki, 

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

 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

           

122 Durapower 
Holdings Pte. 
Ltd.  

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

NA SGD 
59,737,835.5 

385,699  ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

47.68% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

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

 
ประเทศไทย 

           

123 บริษัท เออรเ์บิน 
โมบิลิตี ้เทค จ ากดั 

ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟา้ 

บาท  
1,442,120 

บาท  
1,442,120 

144,212 10 หุน้บรุิมสิทธิ 
30.66% 

(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูอินฟิ
เนอรจี์ จ ากดั) 

256 ซอยศนูยว์ิจยั ถนน
พระราม 9 ซอย 17 แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 086 887 
4796 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ท่ีต้ัง 

ส านักงานใหญ่ 

 
การร่วมค้า 

        

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย       

124 PT Nusantara 
Timur Unggul 

Fuel Distributor IDR 
1,000,000,000  

IDR 
600,000,000 

600 1,000,000 33.34% 
(ถือโดย PT. 

ITM Indonesia) 

Gedung Graha 
Indramas 4th Fl., Jalan 
AIP II K.S. Tubun Raya 
No. 77, Palmerah, 
West Jakarta 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, 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 

126 Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd 
 

Investment in 
coal mining 

CNY  
783,330,000  

CNY  
783,330,000  

NA NA 40.00% 
(ถือโดยบริษัท  
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

Sikuang Industrial 
Park, Hebiji, Hebei 
City, Henan Province, 
P.R.China 
Tel : (8639) 2291 
7401-2 
 

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 
 

 
ประเทศญ่ีปุ่น  

          

128 Hokkaido Solar 
Estate G.K. 
 
 
 
 

Land owner of 
solar project 

NA JYP 
10,000,000 

NA ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

60.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอนเนอร์
จี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั)  

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

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ท่ีต้ัง 

ส านักงานใหญ่ 

129 Digital Energy 
Solutions 
Corporation 

Electricity sales 
and 
management 

NA JYP 
50,000,000 

5,000 ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

49.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 
 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

130 Global 
Engineering Co., 
Ltd. 

Electricity sales 
and resource 
aggregator of 
virtual power 
plant 

NA JYP 
274,000,000 

3,620,000 ไมม่ีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

19.90% 
(held by 
Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Nishiko Living Kashii 
2nd Floor, 1-1-1, 
Kashii, Higashi-ku, 
Fukuoka city, 
Fukuoka pref. Japan 
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 40.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

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

132 Phu Fai Mining 
Company 
Limited 

Mining 
concession 

USD 
50,000 

USD 
50,000 

5,000 10 37.50% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

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

 สาธารณรัฐสิงคโปร ์       

133 Aura Land 
Development 
Pte. Ltd. 

Investment in 
property for 
solar energy 
business 

NA USD 
3,840,989.20 

3,840,988 ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

75.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอนเนอร์
จี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั) 

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

134 Aizu Energy Pte. 
Ltd. 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD 
17,630,952.87 
JPY 
2,271,979,544.11 

  
17,630,949 
  
2,271,979,543 

ไมม่ีการก าหนด
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอรจี์ 

จ ากดั) 

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

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

 
ท่ีต้ัง 

ส านักงานใหญ่ 

135 Sunseap Group 
Pte. Ltd. 
 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 
 

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

 
995,725 
 
1,438,283 

ไมม่ีการก าหนด 
มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

38.46% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

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

 
ประเทศไทย 

       

136 บริษัท บีพีพีอาร ์
จ ากดั 
 

ลงทนุในธุรกิจ
บริการให้
ค าปรกึษาแก่
ผูป้ระกอบการ
ผลิตไฟฟา้ 

บาท 
740,000 

บาท 
740,000 

7,400 100 75.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอนเนอร์
จี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั) 

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

137 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร ์จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ 

บาท 
12,010,000,000 
 

บาท 
12,010,000,000 
 

120,100,000 
 

100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั) 

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

 
หมายเหตุ: * under Corporate Law 
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3.  ชื่อ สถานที่ตัง้ของบุคคลอา้งอิงอืน่ๆ 
 
1) นายทะเบยีนหุน้สามญั บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์ 0 2009 9000 
  Contact center 0 2009 9999 
 
2) นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์0 2230 1893 
 
3) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
  9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศพัท ์0 2544 1111 
 
  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  ส านกังานใหญ่: 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ 
  เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
  สถานท่ีติดตอ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์0 2470 3687, 0 2470 1946 
 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์0 2230 1893 
 
4) ผูส้อบบญัชี นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ 
  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4599 
  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80  
  ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท ์0 2844 1000 
 
5) ที่ปรกึษาทางการเงิน  --ไมม่-ี- 
 



 
 

 

หนา้ 179 

 

 

 
6) ที่ปรกึษาหรอืผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ บรษัิทฯ ไมไ่ดว้า่จา้งที่ปรกึษาและหรอืผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการ

จดัการ เป็นการประจ าถาวร แตจ่ะมีการวา่จา้งที่ปรกึษา (เช่น ที่
ปรกึษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรือ่งเฉพาะกรณีตามความ
จ าเป็นในการด าเนินงานเป็นครัง้คราว   การบรหิารงานบรษัิทฯ จะ
ด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษัิทเป็น
ส าคญั 

 
 
7) สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่เป็นประจ า ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศ

ประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนที ่2 

 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7.   ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบรษัิท  : บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย:์ BANPU 
 ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
 เลขทะเบียนบรษัิท : บมจ. 152 
 ทนุจดทะเบียน : 5,161,925,515 บาท 

    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 5,161,925,515 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 ทนุท่ีเรยีกช าระแลว้ : 5,161,925,515 บาท 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 5,161,925,515 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 จ านวนหุน้ : 5,161,925,515 หุน้ 
 ราคาพาร ์ : 1 บาท (หนึง่บาท) 

 
เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2562  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัิโครงการซือ้หุน้คืนของบรษัิทฯ เพื่อการ
บรหิารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท จ านวนหุน้ท่ีจะซือ้คืนไมเ่กินรอ้ยละ 
7.50  ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะเป็นการเขา้ซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดระยะเวลา
ซือ้หุน้คืน 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 13 กนัยายน  2562 ถึงวนัท่ี 10 มนีาคม 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการซือ้หุน้ทนุคืนตามโครงการซือ้หุน้คืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,041.96 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้ซือ้คืนจ านวน 77.144 ลา้นหุน้ หรอื 1.49%  
ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยไดอ้อก NVDR  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิจ านวน 535,777,175 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 
10.38  ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ณ วนัดงักลา่ว ทัง้นีผู้ถื้อ NVDR จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากหุน้ของบรษัิทฯ ที่น าไป
อา้งองิทกุประการ แตไ่มส่ามารถใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้ เนื่องจากมิใช่ผูถื้อหุน้โดยตรงของบรษัิทฯ 
แตท่ัง้นีใ้นทางปฏิบตัิ บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้โดยจะออกเสยีงลงคะแนนตามดุลยพินิจ
อิสระของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั มใิช่ออกเสยีงตามค าสั่งของผูถื้อ NVDR ทัง้นีจ้  านวนหุน้ของบรษัิทฯ ที่ผูล้งทนุ
เขา้มาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง  ซึง่บรษัิทฯ จะไมส่ามารถก าหนดได ้อยา่งไรก็ตามผูล้งทนุสามารถ
ตรวจสอบจ านวนหุน้ท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คอื www.set.or.th/nvdr 

ข้อจ ากัดการถอืหุน้ของชาวต่างชาติ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุน้ของบรษัิทฯ รวมกนัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  หุน้ของบรษัิทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาตมิีประมาณรอ้ยละ 13.46  ของทนุช าระแลว้ 

 

http://www.set.or.th/nvdr
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7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 ผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  มีดงันี ้
 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1.   กลุม่ครอบครวัวอ่งกศุลกิจ     514,306,463 9.96% 

      บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั  288,309,528 5.59% 

      บรษัิท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั 95,943,700 1.86% 

      บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 35,611,300 0.69% 

      บรษัิท เอ็มพี ปารต์ิเกิล บอรด์ จ ากดั 30,438,448 0.59% 

      บรษัิท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั 27,144,200 0.53% 

      บรษัิท ทนุมิตรสยาม จ ากดั 14,916,382 0.29% 

      บรษัิท แปซิฟิก ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 13,646,682 0.26% 

      บรษัิท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร ์(ภเูวียง)  จ ากดั 12,311,744 0.24% 

      บรษัิท ยฟิูนเวส จ ากดั 12,283,000 0.24% 

      บรษัิท น า้ตาลมิตรกาฬสนิธุ ์จ ากดั 9,606,042 0.19% 

2.    บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 535,777,175 10.38% 

3.    South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 142,617,397 2.76% 

4.    State Street Europe Limited  112,037,647 2.17% 

5.    ส านกังานประกนัสงัคม 100,041,000 1.94% 

6.    บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 87,344,000 1.69% 

7.    Credit Suisse AG, Singapore Branch 76,461,450 1.48% 

8.    The Bank of New York (Nominees) Limited 69,555,654 1.35% 

9.    บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 51,463,100 1.00% 

10.  East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value FD 38,441,050 0.75% 

รวม 2,268,255,962 43.95% 

  
หมายเหต ุ:  
- บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 ของทนุ

ช าระแลว้ 
- บรษัิท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั มผีูถื้อหุน้ประกอบดว้ยดงันี ้

1. ตระกลูครอบครวัวอ่งกศุลกิจ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 80.01 ของทนุช าระแลว้ 
2. บรษัิท ยฟิูนเวส จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 15.23 ของทนุช าระแลว้ 
3. ตระกลูกาญจนก าเนิด ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 3.82 ของทนุช าระแลว้ 
4. ตระกลูพทุธพงษ์ศิรพิร ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 0.94 ของทนุช าระแลว้ 
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- บรษัิท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยดงันี ้
1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 90.50 ของทนุช าระแลว้ 
2. ตระกลูกาญจนก าเนิด ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 6.00 ของทนุช าระแลว้ 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิรพิร ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 2.00 ของทนุช าระแลว้ 
4. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 1.50 ของทนุช าระแลว้ 

- บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 87.56 
ของทนุช าระแลว้ 

- บรษัิท เอ็มพี ปารต์ิเกิล บอรด์ จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 
99.99 ของทนุช าระแลว้ 

- บรษัิท ทนุมิตรสยาม จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 ของทนุ
ช าระแลว้ 

- บรษัิท แปซิฟิก ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 
ของทนุช าระแลว้ 

- บรษัิท ยฟิูนเวส จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ 
- บรษัิท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร ์(ภเูวียง) จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้

อยูร่อ้ยละ 51.04 ของทนุช าระแลว้ 
- บรษัิท น า้ตาลมิตรกาฬสนิธุ ์จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 

99.99 ของทนุช าระแลว้ 
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7.3  การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

  (1) หลกัทรพัยท์ี่เป็นตราสารหนี ้ (หุน้กู)้ 

รายละเอียดหุน้กู ้ หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 3 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 4 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2555 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2556 

 
ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู

 
บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู

 
มลูคา่รวมของหุน้กู ้ 4,000 

ลา้นบาท 
3,500 
ลา้นบาท 

2,000 
ลา้นบาท 

3,000 
ลา้นบาท 

150  
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

 
จ านวนหุน้กู ้ 4,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 15,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรยีญสหรฐั 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562 

4,000 
ลา้นบาท 

3,500 
ลา้นบาท 

2,000 
ลา้นบาท 

3,000 
ลา้นบาท 

150 
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.30% ในปีที่ 1-4 
4.40% ในปีที่ 5 

5.40% ในปีที่ 6-10 

5.08% 5.19% 5.04% 4.09% 

อายหุุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 15 ปี 10 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 24 พฤษภาคม 2555 4 เมษายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 24 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2566 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผูถื้อหุน้และผู้
ออกหุน้กู ้
 

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

การช าระตน้เงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 

ไถ่ถอนหุน้กู ้

มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรยีญสหรฐั 

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

A+ 
 บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 
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รายละเอียดหุน้กู ้ หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 1 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 1 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 1 
ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู
มลูคา่รวมของหุน้กู ้ 2,300 

ลา้นบาท 
2,100 
ลา้นบาท 

3,000 
ลา้นบาท 

5,000 
ลา้นบาท 

1,000 
ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั  

จ านวนหุน้กู ้ 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 5,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562 

2,300 
ลา้นบาท 

2,100 
ลา้นบาท 

3,000 
ลา้นบาท 

5,000 
ลา้นบาท 

1,000 
ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.75% 5.05% 4.36% 4.80% 3.85% 
อายหุุน้กู ้ 7 ปี 12 ปี 6 ปี 10 ปี 7 ปี 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 10 กรกฏาคม 2556 10 กรกฏาคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 4 กรกฎาคม 2557 12 พฤศจิกายน 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 10 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2568 4 กรกฎาคม 2563 4 กรกฎาคม 2567 12 พฤศจิกายน 2565 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผูถื้อหุน้และผู้
ออกหุน้กู ้
 

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

การช าระตน้เงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

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

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

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

-ไมมี่- 
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รายละเอียดหุน้กู ้ หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 3 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2560 

 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2561 

 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2562 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู
มลูคา่รวมของหุน้กู ้ 1,750 

ลา้นบาท 
1,250 
ลา้นบาท 

10,000 
ลา้นบาท 

50  
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

10,000 
ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ย
สิทธิ ไมมี่
หลกัประกนั 

ระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ย
สิทธิ ไมมี่หลกัประกนั 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถื้อ 
 ไมด่อ้ยสิทธิ   

ไมมี่หลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 1,750,000 หน่วย 1,250,000 หน่วย 10,000,000 หน่วย 5,000 หน่วย 10,000,000 หน่วย 
มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรยีญสหรฐั 1,000 บาท 
มลูคา่ที่ยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562 

1,750 
ลา้นบาท 

1,250 
ลา้นบาท 

10,000 
ลา้นบาท 

50 
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

10,000 
ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.00% 4.10% 4.17% 5.25% 4.00% 
อายหุุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 21 เมษายน 2560 8 สิงหาคม 2561 22 พฤษภาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2568 12 พฤศจิกายน 2570 21 เมษายน 2570 8 สิงหาคม 2571 22 พฤษภาคม 2572 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผูถื้อหุน้และผู้
ออกหุน้กู ้
 

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

การช าระตน้เงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 

ไถ่ถอนหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรยีญสหรฐั 1,000 บาท 

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

-ไมมี่- -ไมมี่- A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 

A+ 
บรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ  ากดั 
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7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายและบรษัิทฯ ไดก้ าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื รวมถงึขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่นๆ 

บรษัิทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการหลงัหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาถงึก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทนุ และเสนอผูถื้อหุน้เพื่อ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  5  ปีที่ผา่นมาของบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  เป็นดงันี ้

 

ปี 
เงินปันผล
ประจ าปี 

(บาทตอ่หุน้) 

ก าไร (ขาดทนุ) 
สทุธิ 

 (ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ครึง่ปีแรก 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ครึง่ปีหลงั 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล
ประจ าปี 
(ลา้นบาท) 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผล 

ตอ่ก าไรสทุธิ (%) 

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

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

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

2561 0.70 6,693.73 1,806.67 1,806.67 3,613.34 54% 

2562 0.60 (552.86) 1,806.67 1,290.48 3,097.15 n.a. 

  
        หมายเหต:ุ  
 *  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดมี้มตอินมุตัใิหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท 

ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแลว้ อตัราหุน้ละ 0.35 บาท เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 อีกหุน้ละ 0.25 บาท จงึเสนอใหบ้รษิัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีไดร้บัยกเวน้
ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดติภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษัิทมีทัง้สิน้ 13 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 5 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 7 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจ านวนรอ้ย
ละ 38 ของกรรมการทัง้คณะ  
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้คีณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จ านวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) 
จ านวน 4 คน และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จ านวน 4 คน 
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
1. นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการบรษัิท 
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน 
3. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
4. Mr.Sudiarso Prasetio กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
5. นายพิชยั  ดษุฎีกลุชยั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายธีรภทัร  สงวนกชกร กรรมการอิสระ/ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
7. นายอนนต ์ สริแิสงทกัษิณ กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
10. นายระว ิ คอศิร ิ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
11. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/ ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
12. นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
13. นางสมฤด ี ชยัมงคล กรรมการ 

 

หมายเหต:ุ  

1. นายรตัน ์ พานชิพนัธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ (ครบก าหนดเกษียณอาย)ุ มผีลหลงัจากวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2562 วนัที ่3 เมษายน 2562 

2. ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 มมีตแิต่งตัง้นายพชิยั ดษุฎกีลุชยั และนายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการบรษิัท โดยมี

ผลตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2562 

3. ขอ้มูลและประวตัขิองคณะกรรมการบรษิัทในเอกสารแนบ 1 
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กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ ประกอบดว้ย นายชนนิท ์ วอ่งกศุลกิจ หรอื นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ หรอื 
นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ หรอื นายระวิ คอศิร ิ หรอื นางสมฤดี ชยัมงคล โดยสองในหา้คนลงนามรว่มกนัและ
ประทบัตราของบรษัิทฯ 

 
อ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบรษัิท 
เพื่อใหอ้  านาจหนา้ที่ในเรือ่งการก าหนดนโยบาย และการบรหิารงานของบรษัิทฯ สามารถแบง่แยกจากกนัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน รวมถงึเพื่อใหบ้ทบาทในการเป็นผูน้  าคณะกรรมการบรษัิท และการก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร
หรอืฝ่ายจดัการ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพจึงไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
เป็นคนละบคุคลกนั โดยประธานกรรมการบรษัิทฯ มีอ  านาจหนา้ทีเ่รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท เป็นประธานการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และเป็นผูชี้ข้าดในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ในกรณีที่คะแนนเสยีงทัง้ 2 ฝ่ายเทา่กนั 
  

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และการก ากบัดแูล

ใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเปา้หมายและแนวทางทีจ่ะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ อยูใ่นกรอบของการมี
จรยิธรรมที่ดีและค านงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิหนา้ทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้ในปัจจบุนั
และในระยะยาว รวมทัง้การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ฉบบัประมวล 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็น
ผูร้บัผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และใหฝ่้ายบรหิารรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทเป็นประจ าทกุเดือน นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณแ์ละ
ความรูค้วามสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่สอบ
ทานความถกูตอ้งของการด าเนินงานดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบตังิาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ 
และรายงานความคืบหนา้ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนด “แนวปฏิบตั ิ บรษัิท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ย
คณะกรรมการบรษัิท” เมื่อปี 2552 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย ค านิยามที่
เก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษัิท คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท  วาระการด ารง
ต าแหนง่และการพน้จากต าแหนง่ อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท การประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทและการออกเสยีง ไดม้กีารปรบัปรุง แกไ้ขเพิม่เติม แนวทางปฏิบตัิฯ ดงักลา่ว เมื่อปี 2554 ปี 2555 
ปี 2557 และปี 2560 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไปและเพื่อการพฒันา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบรษัิท 
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แนวปฏิบตัิบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท พ.ศ. 2552 ปรบัปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560 
แนวปฏิบตัิบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษัิทเป็นการรวบรวม องคป์ระกอบ หนา้ที่

ความรบัผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษัิทท่ีมกีารปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการบรษัิทจึงออกแนว
ปฏิบตัิไว ้ดงัตอ่ไปนี ้
 
ขอ้ 1. แนวปฏิบตัินีเ้รยีกวา่ “แนวปฏิบตับิรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท พ.ศ. 2552 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560” 
ขอ้ 2.  ใหใ้ชแ้นวปฏิบตัินีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบรษัิทลงนามเป็นตน้ไปโดยใหย้กเลกิแนวปฏิบตัิ พ.ศ. 2552 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2554  ปรบัปรุงครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรบัปรุงครัง้ที่ 3 พ.ศ.2557 และปรบัปรุงครัง้ที่ 4 
พ.ศ. 2560 

ขอ้ 3. นิยามของค าที่ส  าคญั ในแนวปฏิบตัินี ้
3.1. “บรษัิท” หมายความวา่ บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.2. “คณะกรรมการบรษัิท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบรษัิทบา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.3. “กรรมการบรษัิท” หมายความวา่ กรรมการของบรษัิทบา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.4. “ประธานกรรมการบรษัิท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบรษัิท 
3.5. “คณะกรรมการชดุยอ่ย” หมายความวา่ คณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
3.7. “บรษัิทยอ่ย” หมายความวา่ บรษัิทท่ีบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มเกิน

กวา่รอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิทนัน้ 
3.8. “บรษัิทรว่ม” หมายความวา่ บรษัิทท่ีบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มนอ้ย

กวา่รอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิทนัน้ 
3.9. “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายความวา่ ผูท้ี่ถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 10  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 ลงวนัที่ 16  

พฤศจิกายน 2559 แตใ่หก้รรมการอิสระถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
ขอ้ 4. องคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษัิท  

4.1. มีกรรมการบรษัิทจ านวนไมน่อ้ยกวา่  5 คน และเลอืกตัง้โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
4.2. มีกรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ 
4.3. มีกรรมการบรษัิทท่ีมคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

หรอืความสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมอีิทธิพลตอ่การใชด้ลุยพินจิอยา่งเป็นอิสระไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบรษัิททัง้หมดและตอ้งไมต่  ่ากวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบรษัิทไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
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4.5. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในคณะกรรมการบรษัิทโดยต าแหนง่ 
4.6. ประธานกรรมการบรษัิทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4.7. ประธานกรรมการบรษัิท ไมเ่ป็นประธานหรอืสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
4.8. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ควรเป็นกรรมการอิสระ 
4.9. กรรมการบรษัิทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยไดไ้มเ่กิน 2 คณะ หากกรรมการบรษัิท

คนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นอีกไมไ่ด ้
4.10. เลขานกุารบรษัิท ควรเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 

 
ขอ้ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดเกณฑค์ณุสมบตัิของผูท้ี่จะเป็นกรรมการบรษัิท โดยก าหนด
คณุสมบตัิที่ใชพ้ิจารณา 3 ประการคือ 
5.1. คณุสมบตัิทั่วไป 

(1) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
(2) ไมเ่คยตอ้งโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แตใ่นความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท 
(3) ไมเ่คยตอ้งค าพิพากษาหรอืค าสั่งศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผน่ดิน 
(4) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 
(5) เป็นผูท้ี่สามารถอทุศิเวลาใหก้บับริษัท ไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนไม่

เกิน 5 บรษัิท 
(6) มีคณุธรรมและความรบัผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 
(7) ตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 
(8) มีวฒุิภาวะ ความมั่นคง กลา้แสดงความคิดเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสระ 
(9) ยดึมั่นในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
(10) คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 

5.2. ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ก่ดา้นบญัชี 
และการเงินดา้นกฎหมายธุรกิจของบรษัิทการตลาด และอื่นๆ 

5.3. กรรมการอิสระตอ้งมคีณุสมบตัิทั่วไป และความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น และตอ้งมีคณุสมบตั ิ
“กรรมการอิสระ” ตามทีก่  าหนดไวใ้นแนวปฏิบตัินี ้ โดยกรรมการอิสระของบรษัิทฯตอ้งถือหุน้ไมเ่กินรอ้ย
ละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

ขอ้ 6. วาระการด ารงต าแหนง่ และการพน้จากต าแหนง่ 
6.1. กรรมการบรษัิทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมวีาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรอื ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง (เริม่ใช ้19 ธนัวาคม 2557) 
6.3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีใหก้รรมการบรษัิทออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของ

จ านวนกรรมการบรษัิททัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการบรษัิทท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
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6.4. กรรมการบรษัิทซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด ้
6.5. กรรมการบรษัิทเกษียณอายเุมื่อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญัประจ าปี ซึง่มีขึน้

หลงัจากทีก่รรมการบรษัิทผูน้ัน้มอีายคุรบ 72 ปีบรบิรูณ ์
6.6. นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการบรษัิทพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากต าแหนง่โดยยื่นใบลาออกตอ่บรษัิท และการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึ

บรษัิท 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ฉบบัประมวล 
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีง และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
ขอ้ 7. อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 
 ในการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทแลว้ คณะกรรมการบรษัิท
ก าหนดใหเ้รือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณา
อนมุตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร ์และแผนงานงบประมาณประจ าปีของบรษัิทฯ 
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบรษัิท เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และแนวโนม้ในระยะตอ่ไปของปี 
7.3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ลา้นบาท 
7.4. การใชเ้งินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมรอ้ยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ลา้น

บาท 
7.5. การซือ้และจ าหนา่ยสนิทรพัย ์ การซือ้กิจการและเขา้รว่มในโครงการรว่มทนุท่ีไมข่ดักบัเกณฑข์อง 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีม่ีมลูคา่
เกินกวา่ที่มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7.6. การท าธุรกรรมหรอืการกระท าใดๆที่มีผลกระทบที่ส  าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้นิ ยทุธศาสตร์
การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบรษัิทฯ 

7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ     และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

7.8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนด
ใน พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 

7.9. ธุรกรรมใดๆ ทีม่ีผลใหโ้ครงสรา้งเงินทนุในงบดลุรวมของบรษัิท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 
7.10. การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
7.11. การกูย้มืเงินรวมทีเ่กินกวา่ทีก่  าหนดไวใ้นงบประมาณมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท 
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7.12. การเปลีย่นนโยบายและวธีิปฏิบตัิที่มีนยัส  าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบรหิารความเสีย่งและการเก็บ
รกัษาเงิน 

7.13. การเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบรหิารงานและการเงิน 
7.14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7.15. การแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ ผูช้่วยประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร-การเงิน   
7.16. อนมุตัิโครงสรา้งเงินเดือน งบประมาณการปรบัเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรอืสตูรการปรบั

ผลตอบแทนอื่นของผูบ้รหิารและพนกังาน 
7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบรษัิท และเลขานกุารบรษัิท หรอืเลขานกุาร

คณะกรรมการบรษัิท 
7.18. การมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรษัิท  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืกรรมการบรษัิท คนใดคน

หนึง่ รวมถงึการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจดงักลา่ว 
7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ที่แก่คณะกรรมการยอ่ย 
7.20. การจดัใหม้แีละก ากบัดแูลใหม้ีการบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่เสรมิการมี

จิตส านกึในจรยิธรรมและคณุธรรม การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ือจรยิธรรม และนโยบาย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไปเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอื 
7.22. การจดทะเบียนตัง้บรษัิทใหม ่และแจง้เลกิบรษัิท 
7.23. การทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ อยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี 
7.24. กรรมการบรษัิทมีหนา้ทีเ่ก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลู

ภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรอืราคาหุน้ ตาม
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิดงันี ้
- ในกรณีที่ขอ้มลูเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่รายงานผลการด าเนินงานและงบ

การเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพงึละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษัิทไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที่ขอ้มลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณก์ารด าเนินงานของบรษัิท ไดแ้ก่ การไดม้า/จ าหนา่ย

ไป ซึง่สนิทรพัยร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนัการรว่ม/ยกเลกิการรว่มทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุการออก

หลกัทรพัยใ์หม ่การซือ้หุน้คืน การจ่ายหรอืไมจ่่ายเงินปันผล หรอืเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบตอ่ราคา

หุน้ ฯลฯ กรรมการพงึละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษัิทในช่วงเวลาตัง้แตไ่ดร้บัทราบขอ้มลูจนถึง

วนัท่ีบรษัิทเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ 

7.25. การปรบัเปลีย่นขอบเขตอ านาจพจิารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบรษัิท  ตามขอ้ 7.1– 7.24 
ขอ้ 8. การประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการออกเสยีง 

8.1. ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มกีารประชมุ
คณะกรรมการผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส ์  การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการ
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รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อเิลคทรอนิกสท์ีห่นว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกาศก าหนด 

8.2. ประธานกรรมการบรษัิทเป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท หรอืมอบหมายใหผู้ใ้ดกระท าแทนก็ได  ้
8.3. ประธานกรรมการบรษัิทก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8.4. ประธานกรรมการบรษัิทหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ 7 

วนัก่อนวนัประชมุ 
8.5. ตอ้งมกีรรมการบรษัิทประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการบรษัิททัง้หมดจงึจะนบัเป็นองค์

ประชมุ โดยในการลงมติแตล่ะวาระตอ้งมกีรรมการบรษัิทท่ีรว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบรษัิททัง้หมด 

8.6. ประธานกรรมการบรษัิทเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบรษัิทไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ
ใหร้องประธานกรรมการบรษัิทเป็นประธาน  ถา้ไมม่ีรองประธาน หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ทีไ่ด ้
ใหก้รรมการบรษัิทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบรษัิทคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

8.7. การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมากของกรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
8.8. ในการเลอืกกรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิทท่ีวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ

ของคณะกรรมการบรษัิทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการ
บรษัิทท่ีเหลอือยู ่

8.9. กรรมการบรษัิทคนหนึง่ใหม้ีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน กรรมการบรษัิทซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูชี้ข้าด 
 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วดว้ย 
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อใหก้รรมการใหมร่บัทราบความคาดหวงัที่
บรษัิทฯ มีตอ่บทบาท หนา้ที่  ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการของ
บรษัิทฯ ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนนิงาน และการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการเยีย่มชม
หนว่ยปฏิบตัิการดา้นตา่งๆ ของบรษัิทฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายทีจ่ะเสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหก้บักรรมการทกุคนทัง้ในดา้นการก ากบั
ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  โดยสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้รบัการ
สมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน ์ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย   และสถาบนัท่ี
มีช่ือเสยีงอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนารว่มกบัฝ่าย
บรหิารเพื่อถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์และเทคโนโลยีในดา้นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจของบรษัิทฯ และจดั
ใหผู้บ้รหิารที่ไปรว่มสมัมนาเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ ดา้นพลงังาน ไดม้ีโอกาสแบง่ปันประสบการณแ์ละความรูท้ี่เป็น
ประโยชนใ์หก้บักรรมการดว้ย นอกจากนัน้ไดจ้ดัใหก้รรมการตดิตามความคืบหนา้ของโครงการท่ีส าคญัของบรษัิทฯ 
และเยี่ยมเยยีนผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งที่หา่งไกลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจเป็นระยะ ในปี 2562 กรรมการท่ีเขา้รบัการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
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     รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน วันทีอ่บรม/สัมมนา 

นายตรีณ  พงศม์ฆพัฒน์ 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน) 

- Risk Management for 
Corporate Leaders (RCL) 
รุน่ท่ี 15/2019 

- National Director 
Conference 

- สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 
- สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

11-12 กมุภาพนัธ ์2562 
 
 
24 กรกฎาคม 2562 
 

นายสุทัศน ์ เศรษฐบุ์ญสร้าง 
 (กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน) 

- IIA Thailand Annual 
Conference 2019: 
Indispensable IA Insightful,   

  Agile & Innovative" 
 
- สมัมนาเศรษฐกิจประจ าปี 
2562 หวัขอ้ "ธุรกิจไทยรบัมือ
อย่างไรกบัเมกะเทรนดท่ี์ถาโถม" 

สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 
 
 
 
สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร ์

4 กนัยายน 2562 
 
 
 
 
14 พฤศจิกายน 2562 

นายพชัิย ดุษฎกุีลชัย 
(กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ) 
 
 

- National Director Conference 
 
 
- Director Certificate 
Program (DCP) รุน่ท่ี 78/2019  
 
- สมัมนาเศรษฐกิจประจ าปี 
2562 หวัขอ้ "ธุรกิจไทยรบัมือ
อย่างไรกบัเมกะเทรนดท่ี์ถาโถม"  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย  
 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย 
 
สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร ์
 

24 กรกฎาคม 2562 
 
 
มิถนุายน-สิงหาคม 
2562 
 
14 พฤศจิกายน 2562 

นายธีรภัทร สงวนกชกร 
 (กรรมการอิสระ และ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน) 
 
 

- National Director Conference 
 
- Board Matters and Trends 
(BMT)  รุน่ท่ี 8/2019  
 
- สมัมนาเศรษฐกิจประจ าปี 
2562 หวัขอ้ "ธุรกิจไทยรบัมือ
อย่างไรกบัเมกะเทรนดท่ี์ถาโถม" 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย  

 
สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร ์

 

24 กรกฎาคม 2562 
 
13-14 สิงหาคม 2562 
 
 

14 พฤศจิกายน 2562 

นายองอาจ  เอือ้อภญิญกุล 
(กรรมการ) 
 

- สมัมนาเศรษฐกิจประจ าปี 
2562 หวัขอ้ "ธุรกิจไทยรบัมือ
อย่างไรกบัเมกะเทรนดท่ี์ถาโถม"  
   

สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร ์

 

14 พฤศจิกายน 2562 
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คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารประชมุรว่มกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร

เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ีโอกาสอภิปรายประเด็นหรอืแสดงขอ้คดิเห็นเก่ียวกบัการบรหิารจดัการใน
เรือ่งที่สนใจอยา่งอิสระ   โดยมีเลขานกุารบรษัิทท ารายงานสรุปใหก้รรมการทกุคนไดท้ราบ 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารท า Board Retreat อยา่งตอ่เนื่องทกุปี เพื่อใหก้รรมการทกุคนมีโอกาส
น าเสนอประเด็นตา่งๆ ที่นา่สนใจนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และรว่มกนัแสดงความคิดเห็นหรอื
ขอ้เสนอแนะ  ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การท างานรว่มกนัของคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร  รวมถงึประโยชน์
ส  าหรบัการวางแนวทางการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารและแผนสบืทอดต าแหนง่ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 
ดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี 
และเริม่ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคลตัง้แตปี่ 2557 เป็นตน้ไป โดยมอบ
ใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการยอ่ยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง  โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดก้ าหนดแบบการประเมนิที่มีมาตรฐานเดียวกนั  เนน้รายละเอียดตาม
บทบาทและหนา้ที่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะ  คณะกรรมการยอ่ยจะใชแ้บบประเมินเป็นสว่น
หนึง่ในการรายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี โดยมกีารใชแ้บบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะตัง้แตปี่ 2555 
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ในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทมีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  จ านวนครัง้ในการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษัิทมีดงันี ้

หมายเหตุ :  
  - นายรตัน ์พานิชพนัธ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการ (ครบก าหนดเกษียณอาย)ุ มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
วนัท่ี 3 เมษายน 2562 

 -  นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั และ  นายธีรภทัร สงวนกชกร ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2562 
เป็นตน้ไป 

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

12 0 12/12 

2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอิสระ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

12 0 12/12 

3. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง  กรรมการอิสระ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

12 0 12/12 

4. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

11 0 11/12 

5. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

12 0 12/12 

6. นายระวิ คอศิร ิ กรรมการ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

11 0 11/12 

7. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

12 0 12/12 

8. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

12 0 12/12 

9. Mr.Sudiarso Prasetio กรรมการอิสระ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

11 0 11/12 

10. นางสมฤดี ชยัมงคล  กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

12 0 12/12 

11. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ กรรมการ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

12 0 12/12 

12. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั กรรมการอิสระ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

8 0 8/9 

13. นายธีรภทัร สงวนกชกร กรรมการอิสระ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

9 0 9/9 

นายรตัน ์พานชิพนัธ ์
รองประธาน 
กรรมการอิสระ 

เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

3 0 3/3 
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8.2   ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบดว้ย 
1. นางสมฤด ี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายสมศกัดิ ์ สทิธินามสวุรรณ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – สายธุรกิจถา่นหิน 
3. นายสธีุ สขุเรอืน ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – ธุรกิจไฟฟา้ 
4. นางสาวอรศิรา  สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร– การเงิน 
5. นายอคัรพงษ์       ไทยานนท ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – แผนงานองคก์รและพฒันาธุรกิจ 
6. นายเวโรจน ์ ลิม้จรูญ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – ทรพัยากรมนษุย ์
7. นางอดุมลกัษณ ์  โอฬาร ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – สือ่สารองคก์ร 
8. นายจิรเมธ อชัชะ ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – บรหิารและพฒันาองคก์ร 

 หมายเหต:ุ  
- *ผูบ้รหิาร 4 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูบ้รหิารทีร่องลงมาจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

- ขอ้มูลและประวตัขิองผูบ้รหิารในเอกสารแนบ 1 

 

อ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
1. การอนมุตัิปรบังบลงทนุรวมที่มีมลูคา่ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัแิลว้ 
2. การอนมุตังิบด าเนินการรวมที่มีมลูคา่ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัแิลว้ 
3. การอนมุตัเิพิ่มวงเงินงบลงทนุ จากรายการเดิมในงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ไมเ่กิน 20 ลา้นบาทตอ่รายการ 
4. การอนมุตังิบลงทนุรายการใหมท่ีไ่มไ่ดต้ัง้งบประมาณไวอ้นมุตัิไดใ้นวงเงินไมเ่กิน 100 ลา้นบาทตอ่รายการ 
5. การอนมุตักิารใชง้บลงทนุในโครงการตามแผนงานในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 
6. กลั่นกรองและน าเสนองบประมาณปรบัเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจา่ยโบนสัพนกังาน สวสัดิการท่ีส าคญั

ของพนกังาน 
7. พิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท าสญัญาซือ้ สญัญาเชา่ หรอืสญัญาบรกิาร ดงันี ้

7.1. การท าสญัญาบรกิารเปิดหนา้ดิน ขดุขนถ่านหิน ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ลา้นบาท 
7.2. การท าสญัญาขนสง่ถา่นหินทางบกระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ลา้นบาท 
7.3. การท าสญัญาบรกิารขนสง่ทางเรอืล าเลยีงระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 2,400 ลา้นบาท 
7.4. การท าสญัญาจดัซือ้  จดัจา้ง  บรกิาร  เชา่/เชา่ซือ้ ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 1,600 ลา้นบาท 
7.5. การท าสญัญาผกูพนัอื่นๆ หรอื พนัธะสญัญา หรอื  เช่น สญัญา หนงัสอืสญัญา ขอ้ตกลง จดหมาย บนัทกึ

ความจ า ฯลฯ ซึง่มีระยะเวลา ไมเ่กิน 5 ปี และ/หรอื มีมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ลา้นบาท 
7.6. การอนมุตัิท  าสญัญาซือ้ขายถา่นหินระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กินกวา่ 150 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

8. การขายสนิทรพัยถ์าวรประเภททีด่ินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิไดไ้มเ่กิน 300 ลา้น
บาท  

9. การขายสนิทรพัยถ์าวรประเภทอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิไดไ้มเ่กิน 300 ลา้นบาท 
10. การกูย้มืเงินสทุธิที่เกินยอดสงูสดุที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณหรอืทีป่ระมาณการประจ าปีไว ้อนมุตัิไดไ้มเ่กิน 

1,000 ลา้นบาทในเวลา 1 ปี 
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11. การซือ้หรอืเช่าทีด่ินเพื่อธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กิน 300 ลา้นบาท 
12. ก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบใหร้ะดบัผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลงไป 
 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลางตาม
ระยะเวลาของแผนกลยทุธ ์  มีการตัง้เปา้หมายการปฏิบตังิานและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประจ าทกุปี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่
บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูลงไปตามล าดบั โดยใชเ้ปา้หมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ แผนงาน
ประจ าปี และเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่
เหมาะสม 



 
 

 

หนา้ 200 

 

 

ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  

 

 

Electric 
Vehicle 

Business

        
      

      
         

        
      

        
           
          

Mine Engineering 
and Development

Operations and 
Technology 
Management

                   

            
         

               

                 

          
        

        
            

      
       

           

          

              

                  

   

         

       
      
         
     
      

         
     
      

Energy 
Technology 

Solutions

      
        
         

Global Internal Audit
And Compliance

                 

                  
                

Global Internal Audit

Corporate Compliance

                             
                

      
     

      
       
       
        

Digital 
Center of 

Excellence

Banpu 
Innovation 

and Ventures

            
             
          
            

              
      

Corporate 
Finance

Controller

          

            
            
                    
     
      

             
         

                 
         
         
         

                

            

               

        

Energy Supply 
Chain Management



 
 

 

หนา้ 201 

 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท โดยใหม้อี  านาจหนา้ที่ตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล เพื่อรบัผิดชอบการจดัประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วยดแูลใหม้ีการปฏิบตัติามมตดิงักลา่ว ดแูลและใหค้  าแนะน าแก่
คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆ ที่ตอ้งปฏิบตั ิ การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษัิท หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการ
ประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 

นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ ส าเรจ็ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปรญิญาโท Master of Arts in Economics, State University of New York, Albany, USA ปรญิญาโท Master of 
Science in Finance, Bentley College, USA และปรญิญาโท Master in Business Administration, Clark University, USA  
โดยท าหนา้ทีเ่ลขานกุารบรษัิท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถงึปัจจบุนั 

หมายเหต ุ:  ขอ้มูลและประวตัขิองเลขานกุารบรษิัทในเอกสารแนบ 1 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนโครงสรา้ง ระบบการจา่ย

คา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายวา่
คา่ตอบแทนจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะที่เหมาะสมโดยค านงึถึงภาระ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดแรงงาน
และธุรกิจ คา่ตอบแทนผูบ้รหิารจะเช่ือมโยงกบัผลปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแตล่ะคน (Performance-based) เพื่อสรา้งแรงจงูใจ
ในการปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบดว้ย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจ าเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเขา้รว่ม
ประชมุแตล่ะครัง้ สว่นบ าเหน็จกรรมการประจ าปีจะเช่ือมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ และการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ โดยมีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
แตล่ะคณะเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ   ซึง่คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 เป็นอตัราเดิม เทา่กบั
ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 รายละเอียด ประธาน รองประธาน กรรมการ 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท    

 1.1  คา่ตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 78,000 69,000 60,000 

 1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยจ่ายเป็นรายครัง้   
เฉพาะเมื่อเขา้รว่มประชมุ(บาท/ครัง้) 

39,000 34,500 30,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเขา้
รว่มประชมุ (บาท/ครัง้) 

46,800 - 36,000 

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

39,000 - 30,000 
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1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ก) คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบรษัิทในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 51,689,700.04 บาท รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

 

เบีย้ประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บรษัิท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

บ าเหน็จกรรมการ 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ 
ประธานกรรมการบรษิัท 

1,404,000.00 - - - 3,759,036.14 5,163,036.14 

2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

1,080,000.00 421,200.00 - 180,000.00 2,891,566.27 4,572,766.27 

3. Mr. Sudiarso Prasetio 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

1,050,000.00 - 90,000.00 - 2,891,566.27 4,031,566.27 

4. นายสุทศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1,080,000.00 288,000.00 - 90,000.00 2,891,566.27 4,349,566.27 

5. นายระว ิคอศริิ 
กรรมการ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

1,050,000.00 - 156,000.00 - 2,891,566.27 4,097,566.27 

6. นายบรรเทงิ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ/ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

1,080,000.00 - - 138,000.00 2,891,566.27 4,109,566.27 

7. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

1,050,000.00 - - - 2,891,566.27 3,941,566.27 

8. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

1,080,000.00 - - - 2,891,566.27 3,971,566.27 

9. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ   
      กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 

1,080,000.00 - 120,000.00 - 2,891,566.27 4,091,566.27 

10. นางสมฤดี ชยัมงคล 
กรรมการ 

720,000.00 - - - 2,891,566.27 3,611,566.27 

11. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ 
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

1,080,000.00 - 120,000.00 - 2,891,566.27 4,091,566.27 

12. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

720,000.00 216,000.00 - - - 936,000.00 

13. นายธีรภทัร สงวนกชกร 
กรรมการอิสระ/กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

810,000.00 - - 90,000.00 - 900,000.00 

14. นายรตัน ์พานิชพนัธ ์ 310,500.00 108,000.00 - 78,000.00 3,325,301.20 3,821,801.20 

รวม  51,689,700.04 
หมายเหต:ุ  
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• นายรตัน ์พานิชพนัธ ์(บคุคลล าดบัที ่14) ลาออกจากการเป็นกรรมการ (ครบก าหนดเกษียณอาย)ุ มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ 3 เมษายน 2562 

• นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั (บคุคลล าดบัที่ 12) ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท/กรรมการอิสระ มีผลตัง้แตว่นัที่ 4 เมษายน 
2562 และแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

• นายธีรภทัร สงวนกชกร ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท/กรรมการอิสระ มีผลตัง้แตว่นัที่ 3 เมษายน 2562 และแตง่ตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน มีผลตัง้แตว่นัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

 

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการยงัไดร้บัคา่ตอบแทนในสว่นของสวสัดิการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีทา่นละ 50,000 บาท/ปี และคา่ใชจ้่ายในการเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

 

 (ข) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินของผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ผูบ้รหิารไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นราย
เดือนและโบนสั ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดาเนินการของบรษัิท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแตล่ะบคุคล 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี  2562 จ านวนราย ปี  2561 

เงินเดือนรวม 9 70,691,225.00 8 78,992,400.00 

โบนสัรวม 9 16,928,200.00 8 40,274,400.00 

รวม  87,619,425.00  119,266,800.00 

  หมายเหต:ุ  

 -  ปี 2562 : ผูบ้รหิาร 9 คน ไดแ้ก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน ์(ด  ารงต าแหน่ง Deputy Chief Executive Officer 
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562)  นายอคัรพงษ ์ไทยานนท ์นายสธีุ สขุเรอืน คณุสมศกัดิ ์สิทธินาม
สวุรรณ นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร นายจิรเมธ อชัชะและนางสาวอรศิรา สกลุการะเวก 

 - ปี 2561 : ผูบ้รหิาร 8 คน ไดแ้ก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน ์นายอคัรพงษ ์ไทยานนท ์  นายสธีุ สขุเรอืน  นาย
เวโรจน ์ลิม้จรูญ นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร นายจิรเมธ อชัชะและนางสาวอรศิรา สกลุการะเวก 

 
(2) ค่าตอบแทนอืน่  

2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บรษัิทฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงันี ้ 
 

(หน่วย: บาท) จ านวนราย ปี 2562 จ านวนราย ปี 2561 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 9 3,356,710.00 8 3,406,464.00 

  หมายเหต:ุ   

-  ปี 2562 : ผูบ้รหิาร 9 คน ไดแ้ก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน ์(ด  ารงต าแหน่ง Deputy Chief Executive Officer 
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562)  นายอคัรพงษ ์ไทยานนท ์นายสธีุ สขุเรอืน คณุสมศกัดิ ์สิทธินาม
สวุรรณ นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร นายจิรเมธ อชัชะและนางสาวอรศิรา สกลุการะเวก 

- ปี 2561 : ผูบ้รหิาร 8 คน ไดแ้ก่ นางสมฤดี ชยัมงคล นายสมยศ รุจิรวฒัน ์นายอคัรพงษ ์ไทยานนท ์ นายสธีุ สขุเรอืน  นาย
เวโรจน ์ลิม้จรูญ นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร นายจิรเมธ อชัชะและนางสาวอรศิรา สกลุการะเวก 
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คณะกรรมการบรษัิทจะรายงานการถือครองหลกัทรพัยบ์รษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทัง้
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบรษัิท ทา่นนัน้
ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิท หลงัจากนัน้หากกรรมการบรษัิท รวมทัง้คูส่มรส   และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ มกีารท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนัน้ก็จะรายงานการซือ้
ขายหลกัทรพัยน์ัน้ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไปทกุครัง้ การถือครองหุน้ของคณะกรรมการบรษัิทและ
ผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี ้
 

ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม (ลด) 

1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ       17,887,176 31,146,376 (13,259,200)* 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 6,488,580 6,488,580 - 

2. นายรตัน ์พานชิพนัธ ์ - - -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - -  

3. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ - - -  

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - -  

4. นายระวิ คอศิร ิ - - -  
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 1,200,000 1,200,000 - 

5. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 50,188 50,188 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 5,000 10,000 (5,000) 

6. Mr. Sudiarso Prasetio - - - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - - 
7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 2,660,000 2,660,000 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - - - 

8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 4,301,200 4,301,200 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 645,200 645,200 - 

9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ         7,439,200 11,911,700 (4,472,500) 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 3,690,000 3,120,000 570,000 

10. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ 6,075,536 6,075,536 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 238,970 238,970 - 

11. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ 20,000 20,000 - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 13,518 13,518 - 

12. นางสมฤดี ชยัมงคล 5,255,910 5,255,910 - 
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ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ่ม (ลด) 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -   -  - 

13. นายสมยศ รุจิรวฒัน ์ 65,525  65,525  - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                 -  - 

14. นายสมศกัดิ ์สทิธินามสวุรรณ -  -   - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ    - 

15. นายจิรเมธ อชัชะ  -   -   - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   - 

16. นายสธีุ สขุเรอืน 90  90   - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ              23,097               23,097   - 

17. นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก 100,000 100,000  - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   - 

18. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์ 165,000 165,000  - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   - 

19. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร  -   -   - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   - 

20. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ                 -                  -   - 

คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                 -                  -   - 

  
                 หมายเหต:ุ *นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ขายหุน้สามญัใหแ้กบ่คุคลในครอบครวั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณุกรรณิกา วอ่งกศุลกิจ  จ านวน 11,059,200 หุน้  
2.  คณุอารดา วอ่งกศุลกิจ  จ านวน 2,200,000 หุน้ 

 

 

8.5  บุคลากร  

 (1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2562 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน สาธารณรฐัอินโดนีเซยี ประเทศออสเตรเลยี ประเทศมองโกเลยี สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวยีดนาม และสหรฐัอเมรกิา ประกอบดว้ยเงินเดือนและ
โบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  8,703,492,351.41 บาท  

 

หน่วย : บาท ปี 2562 ปี 2561 

เงินเดือน 7,497,271,739.82 7,193,171,666.46 

โบนสั 1,206,220,611.59 1,356,561,382.09 

รวม 8,703,492,351.41 8,549,733,048.55 

 
2.2 คา่ตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ปี 2562 พนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน สาธารณรฐัอินโดนีเซยี ประเทศออสเตรเลยี ประเทศมองโกเลยี สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสงิคโปร ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม และสหรฐัอเมรกิา โดยบรษัิทฯ ไดส้มทบเงินเขา้
กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้  65,839,775.57 บาท 



 
 

 

หนา้ 208 

 

 

 
 

หน่วย : บาท ปี 2562 ปี 2561 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 65,839,775.57 54,444,703.06 

 

 
(3) ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี – 
 

(4) การบรหิารบคุคลากรของบรษัิท   
หวัใจส าคญัของการบรหิารทรพัยากรมนษุยข์องบรษัิทฯ คือ การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่แขง็แกรง่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อ
บรหิารความหลากหลายของพนกังาน (Diversity) ทัง้ดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม อาย ุความรู ้มมุมอง และ
ประสบการณก์ารท างาน ใน 10 ประเทศที่บรษัิทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ใหส้ามารถน าความหลากหลายเหลา่นีม้าตอ่
ยอดการท างานรว่มกนัเป็นหนึง่เดียวไดอ้ยา่งราบรืน่รวดเรว็ พรอ้มเพิ่มคณุคา่ ความสามารถในการแขง่ขนั ท างาน
รว่มกนัอยา่งมีความสขุ และสานพลงัขบัเคลือ่นนวตักรรมใหก้บัองคก์รในระยะยาว 
 
“บ้านปู ฮารท์” เป็นวฒันธรรมองคก์รที่พฒันาใหส้อดรบักบัวิสยัทศันแ์ละกลยทุธท์างธุรกิจขององคก์รอยูต่ลอดเวลา 
โดยผูบ้รหิารและพนกังานบา้นปฯู ทกุคนยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิรว่มกนัมายาวนานหลายทศวรรษ เพื่อใหก้ารท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัน าไปสูเ่ปา้หมายการเป็นผูน้  าดา้นพลงังานแหง่เอเชียที่มุง่มั่นพฒันานวตักรรม 
เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผา่นคา่นิยมองคก์ร 3 คณุลกัษณะ ซึง่เปรยีบเสมือนพลงัใจรว่มของพนกังานในทกุประเทศ 
ไดแ้ก่ 
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ทัง้นีเ้พื่อสง่เสรมิความแขง็แกรง่ของวฒันธรรมองคก์รอยา่งยั่งยืน บรษัิทฯ ไดน้ า “บา้นป ูฮารท์” มาปฏิบตัิเป็นรูปธรรม
ในทกุกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานในหลายประเทศ ไดแ้ก่ การสรรหาพนกังานใหม ่ การปฐมนเิทศ การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน อีกทัง้ยงัมีการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร และ ความ
ผกูพนัธต์อ่องคก์รเป็นประจ าทกุปี โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ยงัคงจดัท าการส ารวจความคดิเหน็เก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ร “บา้นป ูฮารท์” เพื่อวดัระดบัความผกูพนัตอ่องคก์ร และระดบัความสอดคลอ้งดา้นพฤตกิรรมของพนกังานกบั
วฒันธรรมองคก์ร ใหส้ะทอ้นความเป็น “บา้นป ูฮารท์” อยา่งแทจ้รงิ ในฐานะท่ีพนกังานเป็นหนึง่ในลกูคา้ภายใน หรอืผู้
มีสว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ที่ส  าคญัของบา้นปฯู 
 
 
ระดบัความสอดคลอ้งของพฤติกรรมพนกังานกบัวฒันธรรมองคก์รเฉลีย่ทกุประเทศ ประจ าปี 2562 
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 ระดบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานเฉลีย่ทกุประเทศ ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 Innovative Thinking ปลูกความคิดสร้างสรรค ์เพิ่มนวตักรรม สู่พลังบ้านปูฯ  

 กวา่สบิปีที่บา้นปฯู เช่ือมั่นในพลงัความคดิสรา้งสรรคแ์ละความคิดเชิงนวตักรรม ที่จะสนบัสนนุใหพ้นกังานสามารถ
ปรบัตวัตอ่ความเปลีย่นแปลงที่ทา้ทายมากขึน้เรือ่ยๆ ดว้ยการตอ่ยอดไอเดยีใหม่ๆ  บา้นปฯู จึงมุง่ปลกูฝังและพฒันา
เรือ่ง “นวตักรรม” (Innovation) ซึง่เป็นหนึง่ในคา่นยิมองคก์ร ผา่นการท างานแบบ Working Agility ที่สนบัสนนุให้
พนกังานพรอ้มปรบัเปลีย่น ดว้ยการหมนุเวียนงาน (Rotation) การท างานขา้มสายงาน (Cross Funtional Working) 
การท างานขา้มประเทศ (Cross Country Working) การรบัมอบหมายใหท้ างานในตา่งประเทศระยะสัน้และระยะยาว 
(Overseas Assignment) รวมทัง้สง่เสรมิกิจกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจและแลกเปลีย่นความรูห้ลากหลายรูปแบบมา
อยา่งตอ่เนื่อง ควบคูก่บัการสรา้งบรรยากาศของการสรา้งสรรคน์วตักรรมจากพนกังานในทกุประเทศ โดยพนกังาน
สามารถน าเสนอความคิดสรา้งสรรคผ์า่นโครงการ Wow Ideas เพื่อรว่มกนัหาวิธีการท างานรูปแบบใหมอ่ยา่งชาญ
ฉลาด (Smarter) นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัสนบัสนนุใหพ้นกังานคดิจรงิ ท าจรงิ กลา้ท าสิง่ใหมเ่พือ่เรยีนรู ้ ดว้ยการสง่
โครงการนวตักรรมเขา้รว่มการประกวดเพื่อหาตวัแทนในแตล่ะประเทศ ก่อนเขา้สูร่อบน าเสนอผลงานดีเดน่จากทกุ
ประเทศ ในงาน “Banpu Innovation Convention”  ซึง่ไดจ้ดัขึน้เป็นปีที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ีใหเ้พื่อน
พนกังาน และขยายผลการปฏิบตัิจรงิสูก่ารตอ่ยอดนวตักรรมในองคก์ร 
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หลัก 3 ประการในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษยข์องบ้านปฯู 

1. หลกัความเทา่เทียมกนัของพนกังาน (Equitability) 

2. หลกัการบรหิารดว้ยผลงาน (Performance Base) 

3. หลกัการบรหิารและพฒันาสมรรถนะขีดความสามารถ 

(Competency Base) 

 
บา้นปฯู มุง่บรหิารงานดา้นทรพัยากรมนษุยใ์หส้อดรบักบัวิสยัทศันอ์งคก์ร 
และตอบโจทยก์ารเปลีย่นแปลงทางธุรกิจไดอ้ยา่งทนัทว่งที พรอ้มขบัเคลือ่น
องคก์รไปสูเ่ปา้หมายการเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิ
ภาพเอเชียแปซิฟิค ดงันัน้ความแขง็แกรง่ดา้นศกัยภาพของบคุลากรและ
ความคลอ่งตวัในการท างาน (Agile Working) จึงเป็นสิง่ส  าคญัที่บรษัิทฯ 
สนบัสนนุเสมอมา เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งราบรืน่ 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานพฒันาทกัษะใหม่ๆ  และสามารถเติบโตขา้มสายงาน
ไดใ้นทกุประเทศอยา่งเทา่เทยีม โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ด าเนินกลยทุธก์าร
บรหิารทรพัยากรมนษุยห์ลกัๆ ดงันี ้ 
 
1. พัฒนาความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง  

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 ในปี 2562 นอกเหนือจากหลกัสตูรการอบรมและพฒันาขัน้พืน้ฐานทั่วไปแลว้ บรษัิทฯ ยงัคงออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานในทกุระดบัแบบ Lifelong Learning รว่มกบั
บรษัิทท่ีปรกึษาและสถาบนัการพฒันาผูบ้รหิารชัน้น าทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งทกัษะ
ใหมท่ี่จ าเป็น (Reskill) และพฒันาทกัษะเดิมใหแ้ข็งแกรง่ (Upskill) มี Speed of Change ที่แข็งแรง 
เหมาะสมกบัแตล่ะต าแหนง่งานและทิศทางธุรกิจมากที่สดุ  

 โดยบรษัิทฯ มีจ านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลีย่ ส  าหรบัพนกังานและผูบ้รหิารในประเทศไทยประจ าปี 2562 
นบัเป็น 22 ชั่วโมง/คน ประกอบดว้ย 
- หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพตามความตอ้งการ (Selective Learning Program) ทัง้หลกัสตูรการอบรม

ภายในและภายนอกองคก์ร และหลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ โดยบา้นปฯู มีนโยบายจดัสรร
งบประมาณพฒันาบคุลากรในทกุประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของเงินเดือนทัง้หมดตอ่ปี โดยในปี 
2562 บา้นปฯู ไดจ้ดัพฒันาทกัษะหลกัๆ ดงันี ้
ดา้นพฒันาภาวะผูน้  า เช่น 7 อปุนิสยัของผูน้  า การเสรมิทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ ภาวะ
ผูน้  าตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวความคิดในการท างานระดบัสากล เป็นตน้  
ดา้นทกัษะความสามารถตามสายงาน เช่น การคิดและวางแผนเชิงกลยทุธ ์การบรหิารโครงการ  การ
ท าแบบจ าลองทางธุรกิจเชิงปฏิบตัิการ และ หลกัการพฒันาที่ยั่งยนืของกลุม่ธุรกิจบา้นปฯู เป็นตน้ 
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- หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (Global Leadership Program) โดยหลกัสตูรนีจ้ะมีผูบ้รหิารจากทกุประเทศ
มาอบรมรว่มกนัเพื่อสง่เสรมิการท างานขา้มวฒันธรรม (Diversity and Inclusion) การสรา้งเครอืขา่ย
ขา้มสายงานเพื่อใหเ้กิดความรว่มมือและการท างานรว่มกนัระหวา่งประเทศ (Collaboration) ไดแ้ก ่
หลกัสตูรพฒันาตนเองเพื่อสรา้งทกัษะความเป็นผูน้  า หลกัสตูรพฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าภายในทีม 
และหลกัสตูรพฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจ 

 

 ทัง้นีเ้พื่อใหต้อบโจทยก์ารเติบโตอยา่งยั่งยืน บรษัิทฯ จึงสานตอ่ Learning Application Project: LAP ซึง่
สง่เสรมิใหน้ าสิง่ที่เรยีนรูม้าท างานจรงิ โดยในปีนีไ้ดน้  า Design Thinking เขา้มาใชใ้นกระบวนการเรยีนรู ้
และพฒันาโครงการ ควบคูก่บัพฒันาทกัษะการท างานแบบใหม ่ (New Skill Set) ตลอดจนสง่เสรมิการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งไมห่ยดุนิ่งผา่น Digital Academy ประกอบดว้ย 4 หลกัสตูรพืน้ฐาน ไดแ้ก่ Power of 
Digital, Agile 101, Intro to Design Thinking, Defining an MVP และหลกัสตูรทางเลอืกอื่นๆ ตามความ
ตอ้งการ 

 การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญ (Succession Planning and High Potential 
Management) 

 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความตอ่เนือ่งในการวางแผนและบรหิารก าลงัพลขององคก์ร เพื่อรองรบัการเติบโตของ
ธุรกิจอยา่งมั่นคงมาโดยตลอด ทัง้นีใ้นปี 2562 คณะกรรมการวางแผนสบืทอดต าแหนง่ (Succession 
Planning Committee) ไดพ้ิจารณาคดัเลอืกและตดิตามการพฒันาผูส้บืทอดต าแหนง่ของผูบ้รหิารระดบัสงู
อยา่งตอ่เนื่อง ผา่นการประเมินผลดา้นสมรรถนะ (Competency) คณุลกัษณะ (Personality) และแบบการ
พฒันาศกัยภาพรายบคุคล (Individual Development Program: IDP) เพื่อใหแ้ผนการพฒันาผูส้บืทอด
ต าแหนง่ส าคญัสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิทฯ พรอ้มกบัก าหนดต าแหนง่งานท่ีส าคญัของ
องคก์ร (Key and Critical Positions) จดัท าคณุลกัษณะที่ส  าคญัของต าแหนง่งาน (Screen Profile of Key 
and Critical Positions) และก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเสรมิการบรหิารจดัการผูส้บื
ทอดต าแหนง่ใหแ้ขง็แกรง่ในระยะยาว เพิ่มความคลอ่งตวัในการท างานตามลกัษณะของธุรกิจไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ 

 
2. สนับสนุนความคล่องตัวในการท างาน  

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหารทรพยากรมนุษย ์ (Global HRIS 
Project) 
หนึง่ในโครงการท่ีบรษัิทฯ สนบัสนนุความคลอ่งตวัในการท างานของพนกังาน คือการพฒันาระบบขอ้มลู
พนกังานในทกุประเทศใหเ้ช่ือมโยงภายใตม้าตรฐาน Single Source of Information งา่ยตอ่การใชง้าน เสรมิ
ทัง้ประสทิธิภาพการน าขอ้มลูไปวิเคราะหเ์พื่อบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์ และการท างานระหวา่ง
ประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้นีใ้นปี 2562 บรษัิทฯ ไดท้ยอยเปิดใชง้าน และรวบรวมขอ้คิดเห็นจากการใชง้าน
จรงิมาตอ่ยอดพฒันาระบบดงักลา่ว อยูเ่สมอ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท างานรูปแบบใหมม่ากทีส่ดุ โดย
ระบบทัง้หมดจะแลว้เสรจ็ภายในตน้ปี 2563 
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 การพัฒนาโครงสร้างองคก์รเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจ (Effective Organization 
Structuring) 

 บรษัิทฯ ตระหนกัดวีา่โครงสรา้งองคก์รที่มีสายบงัคญับญัชาที่สัน้นัน้สนบัสนนุความคลอ่งตวัในการท างาน
รูปแบบใหม ่และตอบโจทยค์วามรวดเรว็ในการด าเนินธุรกิจใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ ในปี 2562 บรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ยในกลุม่บรษัิทบา้นปฯู จึงยงัคงรกัษากระบวนการทบทวนและปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธรุกิจของบรษัิทฯ ที่เติบโตอยูเ่สมอ ควบคูก่บัการทบทวนและจดัการ
ต าแหนง่งานบรหิารท่ีส าคญั (Key Management Position) ใหแ้ขง็แกรง่ พรอ้มเพิ่มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัอยา่งมีนยัยะส าคญั  
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9.   การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

 คณะกรรมการบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศใช ้“นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” กบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทกุระดบัมาตัง้แตปี่ 2545 โดยไดท้บทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางธุรกิจ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูล
กิจการเป็นผูท้บทวนและพิจารณาในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท  

ในปี 2562 หนว่ยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ไดจ้ดังาน “CG Switch It On - Launch New CG 

Policy and Code of Conduct” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสือ่สารใหพ้นกังานบา้นปฯู ไดร้บัทราบถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือ
จรยิธรรมธุรกิจ ปี 2561 ซึง่ทางคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิการปรบัปรุงสาระส าคญัของนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียนฉบบัปี พ.ศ. 2560 
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไวซ้ึง่
มาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

บรษัิทฯ ติดตาม และประเมินประสทิธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจไปปฏิบตัิในองคก์ร 
โดยใชผ้ลส ารวจความเห็นของพนกังานเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รประจ าปี 2562 ในสว่นของคณุลกัษณะ “มุง่มั่นยืนหยดั” 
(Committed) เป็นตวัชีว้ดั ซึง่มีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑท์ีน่า่พอใจ โดยมีทัง้การจ าแนกตามระดบัพนกังานและสถานท่ี
ปฏิบตัิงาน 

 
การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษัิทจดัท านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิการใหแ้ก่
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยยดึหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการ 8 หมวด ไดแ้ก ่

หลกัปฏิบตัิที่ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุคา่
ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the 
Board) 

หลกัปฏิบตัิที่ 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  (Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏิบตัิที่ 3    เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
หลกัปฏิบตัิที่ 4   สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู และการบรหิารบคุลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management) 
หลกัปฏิบตัิที่ 5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
หลกัปฏิบตัิที่ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective 

Risk Management and Internal Control) 
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หลกัปฏิบตัิที่ 7  รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลู (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

หลกัปฏิบตัิที่ 8  สนบัสนนุการมีสว่นรว่ม และการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 

 
การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 ดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรือ่งการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรยิธรรม
ธุรกิจตามที่ก าหนดไว ้ ในปี 2562 บรษัิทฯ จดัใหม้ีแผนงานสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รและทศันคติดา้นบรรษัทภิบาลท่ีมุง่
เสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ โดยสือ่สารไปยงั
พนกังานในองคก์รทกุระดบัดว้ยกิจกรรมตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัใหม้ีการอบรมหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนหลกัสตูรปฐมนเิทศพนกังานใหมข่องบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง  

2. การสือ่สารภายในองคก์รในช่ือ CG Switch It On น าเสนอแนวคิดในการสือ่สารถงึแนวปฏิบตัิทีด่ีดา้นบรรษัทภิ

บาล เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏิบตัิงานของพนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานตามจรยิธรรม

ธุรกิจขององคก์ร ซึง่ทกุคนสามารถปฏิบตัิตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีไดไ้มว่า่จะอยูใ่นต าแหนง่ใด 

3. หนว่ยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ไดจ้ดังาน “CG Switch It On - Launch New CG Policy 

and Code of Conduct”    โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสือ่สารใหพ้นกังานบา้นปฯู     ไดร้บัทราบถึงนโยบายบรรษัทภิ

บาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ปี 2561 ซึง่ทางคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นมุตักิารปรบัปรุงสาระส าคญัของ

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจด

ทะเบียนฉบบัปี พ.ศ. 2560 โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. น าเสนอบทความเก่ียวกบัแนวโนม้และทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 

ในช่ือคอลมัน ์Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบรษัิทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่

ไปยงัทกุประเทศที่บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุ บทความที่น  าเสนอในคอลมันน์ีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจ

และใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของเรือ่งบรรษัทภิบาล รายละเอยีดของบทความที่ไดน้  าเสนอ มีดงันี ้

• โฉมใหมข่องนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ฉบบัปี 2561 

• แนะน าสือ่ประชาสมัพนัธ ์ 3 รูปแบบใหมส่  าหรบันโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจฉบบั

ปรบัปรุงลา่สดุ 

• ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียนประจ าปี 2562 

 จดังาน “CG Day” ซึง่เป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อสง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานในทกุระดบัตระหนกัถึง
ความส าคญัของการมจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจพรอ้มกบัการยดึมั่นและยืนหยดัอยูบ่นความถกูตอ้ง 
โดยในปี 2562 ไดน้ าเสนอแนวความคิด “CG Switch It On” สนบัสนนุใหพ้นกังานปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบตัิที่ดีตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจฉบบัท่ีมีการปรบัปรุงใหม ่  โดยหนว่ยงาน
บรรษัทภิบาลจดัใหม้ีการสือ่สารแบบสองทางเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัใน Sharing session ช่ือ
“You Wonder, We Answer” เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้อบถามถึงประเด็นที่สงสยัเก่ียวกบัแนว
ปฏิบตัิตามคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลของบรษัิท โดยรวบรวมขอ้สงสยัของพนกังาน
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และมีการชีแ้จงถึงแนวปฏิบตัิที่ถกูตอ้งจากทกุสว่นงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหพ้นกังานปฏิบตัิตนไดถ้กูตอ้ง
เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 
 
จากความมุ่งม่ันในการก ากับดแูลกิจการ ส่งผลใหบ้ริษัทได้รับรางวัลดังนี ้

 จากความมุง่มั่นในการก ากบัดแูลกิจการ และการขบัเคลือ่นธุรกิจบนพืน้ฐานของการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ทกุภาคสว่นอยา่งสมดลุ สง่ผลใหใ้นปี 2562 บรษัิทฯ ไดร้บัการยอมรบัจากหนว่ยงานทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ไดร้บัรางวลั “Gold Class 2019” ในกลุม่อตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 จากการ

ประกาศผลบรษัิทท่ีมคีวามยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) รางวลั

ดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนที่โดดเดน่ เมื่อเทียบกบับรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรม

เดียวกนัในระดบัสากล รวมถึงตอกย า้ความมุง่มั่นของบรษัิทฯ ในการเป็นผูน้  าดา้นการด าเนินธุรกิจ เพื่อการ

เติบโตอยา่งยั่งยืนและสง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาว 

 ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นสมาชิกในดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุม่

ตลาดเกิดใหม ่ (Emerging Markets) ติดตอ่กนั 6 ปี โดยยงัคงรกัษาสถานะผูน้  าในกลุม่พลงังานถ่านหินและ

พลงังานเพื่อการใชง้าน (Coal and Consumable Fuels) ไดอ้ยา่งตอ่เนื่องจากการประเมินของ RobecoSAM ผู้

จดัและประเมินมาตรฐานการตรวจวดัศกัยภาพความยั่งยืนขององคก์รในระดบัโลก อีกทัง้ไดร้บัคะแนนประเมิน

ประสทิธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืนสงูสดุใน 3 มติิ ประกอบดว้ย เศรษฐกิจ 

สิง่แวดลอ้ม และสงัคม บง่บอกถงึความมุง่มั่นและความส าเรจ็ของบา้นปฯู ในการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนซึง่

ค  านงึถึงประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ (Environment, Social and Governance: 

ESG) 

 ไดร้บัรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลศิดา้นการพฒันาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) ในฐานะบรษัิทฯ ที่มีองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการ
องคก์รเพื่อสรา้งการเติบโตและพฒันาอยา่งยั่งยืนรวมถงึมกีารน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาตอ่ยอดเพื่อเพิม่
ศกัยภาพและยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในระดบัองคก์รและในระดบัประเทศ  

 ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 193 บรษัิทจดทะเบียนท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดเีลศิ (Excellence CG 
Scoring) จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียนประจ าปี 2562 ( Corporate Governance 
Report of Thai. Listed Companies : CGR 2019) จดัโดยสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) โดยการสนบัสนนุ
จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) นบัเป็นปีที่ 3 ตอ่เนื่องที่บรษัิทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดี
เลศิ ยืนยนัถงึความมุง่มั่นของบรษัิทฯ ในการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน ซึง่ค  านงึถงึประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อสรา้งการเติบโตทาง
ธุรกิจอยา่งยั่งยืน และผลตอบแทนท่ีดีสม ่าเสมอในระยะยาวใหแ้กผู่ถื้อหุน้ รวมถึงผลประโยชนอ์ย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผู้
มีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่   
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การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการ 8 หมวด ได้แก ่

หลักปฏิบัตทิี่ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอยา่งยั่งยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หน้าที่ความรับผิดชอบและภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวต้ัง้แต่ปี 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบตัิ
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552"   โดยไดม้ีการปรบัปรุงมาอยา่งตอ่เนื่องและมีการ
ปรบัปรุงครัง้ล่าสดุในปี 2560 ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และแนวทางบรรษัทภิบาล ซึ่งแนวปฏิบตัิดงักลา่วระบถุึงองคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษัิท 
คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น วาระการด ารง
ต าแหนง่และการพน้จากต าแหนง่ อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท การประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท และการออกเสยีงลงคะแนน 

 ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแลใหบ้ริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  ให้ความเห็นชอบในการก าหนดตัวชีว้ัดและการตัง้ค่าเป้าหมาย (Key 
Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานตา่ง ๆ และติดตามผลเป็นระยะ ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบรหิารใหบ้รรลเุปา้หมายตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการทบทวนวิสยัทศัน์
และพนัธกิจอยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี เพื่อใหแ้นใ่จวา่บรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจตามเปา้หมายหลกัเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืนตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารไดร้ว่มกนัจดัท าแผนทิศทางการด าเนินธุรกิจ  และแผนกลยทุธร์ะยะยาวทกุ  
5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรบัการก าหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกิจขององคก์รซึ่งเป็นเป้าหมายหลกั 
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ พฒันา 
และน ากลยทุธไ์ปปฏิบตัิ ทัง้นีไ้ดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไวอ้ยา่งชัดเจน โดยให้
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกระจายอ านาจการบรหิารใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงมาของหนว่ยธุรกิจตา่ง ๆ ในประเทศไทย และ
หนว่ยงานในตา่งประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority)  

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการไดม้าซึ่งความส าเร็จนัน้ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงันัน้คณะกรรมการ
บริษัทจึงก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ รวมถึงอดุมการณ ์
ค่านิยม หลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยก าหนด
เป็นค าแนะน าส าหรบัพนกังานอยา่งชดัเจนวา่สิง่ใดควรปฏิบตัิ สิง่ใดควรละเวน้ และใหร้บัทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่
บริษัทฯ คาดหวงัและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานที่ตอ้งเก่ียวขอ้งกับพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่
แข่งขนัทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่ก าหนดท าใหเ้กิดการปฏิบตัิที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

 บรษัิทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนท่ีตอ้งรบัทราบ ท า
ความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและขอ้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ที่พนกังานทกุคน
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ตอ้งลงนามรบัทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสมัพนัธ์ดว้ยการท า
เอกสารเผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อใหพ้นักงานทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศรบัทราบและเขา้ใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ ทัง้นีผู้บ้รหิารระดบัสาย
งานในองคก์รตอ้งดแูลรบัผิดชอบใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และสง่เสรมิใหป้ฏิบตัิตามคูม่ือ
จรยิธรรมธุรกิจอยา่งจรงิจงั และพนกังานทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งที่ดี 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจแลว้ ฝ่ายบริหารและพนกังานได้
ร่วมกันก าหนดวฒันธรรมองคก์ร “บ้านปู ฮารท์” เพื่อเสริมสรา้งค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์รที่ดีร่วมกัน ส าหรบั
พนกังานทกุระดบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 

หลักปฏิบัติที่ 2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

ก าหนดและติดตามแนวทางกลยุทธเ์พือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื 

 จากแนวทางและค าแนะน าที่ไดจ้ากคณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัท า และน าเสนอทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ แผนกลยทุธร์ะยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัราก าลงัพลประจ าปี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ซึง่
คณะกรรมการบรษัิทจะแสดงความคดิเห็นและอภิปรายรว่มกบัฝ่ายบรหิารอยา่งเตม็ที่เพื่อใหเ้กิดความเห็นชอบรว่มกนั
ก่อนที่จะพิจารณาอนมุตั ิ

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารไดห้ารอืรว่มกนัเพื่อพิจารณาอนมุตัิทบทวนแผนกลยทุธแ์ละ
แนวทางธุรกิจส าหรบัปี 2562–2568  ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4 ในเดือนเมษายน  และการประชมุ Board 
Retreat ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อใหแ้ผนกลยทุธส์ามารถตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้มทางธรุกิจที่เปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเรว็ โดยมกีารประเมินความเสีย่งและเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทฯ ในการด าเนินแนวทางธรุกิจภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

 บรษัิทฯ ใชแ้ผนการพฒันาที่ยั่งยนืในการก าหนดกลยทุธท์างธุรกิจในอีก 5 ปี ขา้งหนา้ โดยเนน้เรือ่งการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั การเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และการปรบัตวัใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นกรอบในการท าแผนกลยทุธ ์ และเพื่อรองรบัแผนกลยทุธ ์ Greener & 
Smarter  บรษัิทฯ ไดต้ัง้เปา้หมายการมีสดัสว่นแหลง่ที่มาของรายไดจ้ากธุรกิจถา่นหิน 40%  ธุรกิจไฟฟา้ 30% ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 20% และพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยี 10% ภายในปี 2568 โดยการตดิตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงานไดถ้กูบรรจเุป็นวาระประจ าในการประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุเดอืน ทัง้นี ้ คณะกรรมการไดม้ีการติดตามดแูล
ฝ่ายบรหิารใหม้ีการน า   กลยทุธไ์ปปฏิบตัิ ในเดือนเมษายน คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิารทบทวนวา่ได้
ด าเนินงานตามแผนประจ าปีและแผนกลยทุธท์ี่วางไวห้รอืไม ่ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะใหข้อ้แนะน า หรอืขอ้คิดเห็นใน
กรณีที่ตอ้งมกีารปรบัปรุงหรอืแกไ้ข 
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หลักปฏิบัตทิี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

การถว่งดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดใหม้ีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบรษัิทฯโดยปัจจบุนัมี
กรรมการจ านวน 13 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 7 คน และ
กรรมการอิสระจ านวน 5 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 38.46 ของกรรมการทัง้หมด 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการในดา้น
สดัสว่นของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระแลว้มีความเห็นวา่สดัสว่นของกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิารมีความ
เหมาะสมแลว้ 
 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยมีบทบาท 
อ านาจ และหนา้ที่ท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสรา้งดลุยภาพระหวา่งการบรหิารและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ก าหนดลว่งหนา้ไวท้ี่ทกุวนัพฤหสับดี
สดุทา้ยของเดือน และมกีารประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นในการประชมุ โดยจะก าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน มี
เอกสารประกอบการประชมุที่ครบถว้นและเพยีงพอ และจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการบรษัิทมเีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่การจะเพิม่วาระการประชมุภายหลงัการ
จดัสง่เอกสารจะท าไดเ้ฉพาะเรือ่งที่มีเหตผุลและความจ าเป็นมากเทา่นัน้ และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากประธานกรรมการ
บรษัิท โดยการประชมุแตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึง่กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดง
ความเห็นอยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบรษัิทเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากที่ประชมุ ส าหรบักรณีที่
ก าลงัพจิารณาเรือ่งทีก่รรมการทา่นใดเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งมีนยัส าคญั กรรมการทา่นนัน้ตอ้งออกจากการประชมุ
ระหวา่งการพิจารณาเรือ่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นีม้ีการจดัท าบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และหลงัจากที่ผา่นการรบัรองจากที่ประชมุแลว้จะมีการ
ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบรษัิทและเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท โดย
บนัทกึการประชมุจะถกูจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบแฟม้เอกสารทีเ่ป็นตน้ฉบบั และส าเนา เพื่อความสะดวกส าหรบักรรมการและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการตรวจสอบและอา้งองิได ้ นอกจากนีย้งัจดัเก็บเอกสารที่ใชป้ระกอบวาระการประชมุ และบนัทกึการ
ประชมุ ในรูปแบบแฟม้อิเลก็ทรอนิกส ์ ทีส่ามารถอา้งองิยอ้นหลงัไดอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี โดยมีระบบการจดัเก็บท่ีปลอดภยัจาก
การเปลีย่นแปลงเนือ้หาขอ้มลู และความเสีย่งจากภยัพิบตัติา่ง ๆ 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะรว่มกนั
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจ าในการจดัท ารายงานงบการเงิน โดย
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คณะกรรมการบรษัิทเนน้ย า้ใหผู้จ้ดัท าใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรือ่งนีไ้ดป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 
 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ รายงานงบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็น
รายงานท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเช่ือถือได ้
 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 โครงสรา้งกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย คณะกรรมการและผูบ้รหิาร โดย
คณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน 5 คน จากกรรมการทัง้คณะจ านวน 13 คน 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีคณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการยอ่ยชดุเดิมมีวาระการด ารงต าแหนง่
คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2560  และจะสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 
 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 คน มีหนา้ที่รบัผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ

บรษัิทฯ สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง สอบทานการท าธุรกรรม
อนพุนัธท์างการเงิน รวมถึงการท าสญัญาคุม้ครองความเสีย่งราคาสนิคา้ (Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนด  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   พจิารณาคดัเลอืกและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ สอบ
ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส สอบ
ทานมาตรการการบรหิารความเสีย่งที่ส  าคญั และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตัิงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของ
ส านกังานตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครัง้ มีกรรมการเขา้ประชมุครบองคป์ระชมุทกุครัง้ และมี
การประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

(2) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน 
และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตัิหนา้ที่หลกั 2 ดา้น คือ  

 1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเรื่องการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอ้ม
ทัง้ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของการมีจรยิธรรมนัน้ 
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 2. สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ติดตามแผนสืบ
ทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบคุคลที่เหมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูตั้งแตร่ะดบัผูอ้  านวยการสายขึน้ไป 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่ออนมุตัิหรอืเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการตอ่
คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุงตามผลการประเมิน โดยในปี 2556 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดเ้ริ่มใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2555 เป็นตน้ไป และในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดเ้ริ่มใชก้าร
ประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการรายบคุคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี 2557 เป็นตน้ไป 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครัง้ มีกรรมการเขา้ประชุมครบองค์
ประชมุทกุครัง้ และมีการประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวต้ามแผนงานอยา่งชดัเจน  

 

(3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ กรรมการอิสระ 3 คน  และ กรรมการท่ี
ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 1 คน  มีหนา้ที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการบรหิารผลตอบแทนตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท  เพื่อ
อนมุตัิหรอืเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

 ในปี 2562 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุ 6 ครัง้ โดยมีกรรมการทกุคนเขา้ประชมุครบทกุครัง้ 
 

คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ มีจ านวนรอ้ยละ 38 ของคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย  

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  

 นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง   

 Mr. Sudiarso Prasetio  

 นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั 

 นายธีรภทัร สงวนกชกร  

กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคญัในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ จึงควรมี
จ านวนกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะถ่วงดลุอ านาจการตดัสนิใจของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 
และไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด 

บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ เขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องสดัสว่นการถือหุน้ โดยบริษัทฯ ก าหนดให ้
“กรรมการอิสระ” มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 (ตามกฎหมายก าหนดรอ้ยละ 1) ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้อ
อนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้
ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  
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2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ 9 ปี หรอื ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เนื่อง 

3. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืของผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย
กว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผู้
ขออนญุาต 

4.  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ      
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทยอ่ย 

ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั
ผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ 
ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาตสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถือหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาต หรือบรษัิท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือ
บรษัิทยอ่ย 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนญุาต 

  

 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได ้

 ในกรณีที่บคุคลที่ผูข้ออนญุาตแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ (4) หรือ ขอ้ (6) ใหผู้ข้ออนญุาตไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้ม
การมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักลา่ว ก็ต่อเมื่อผูข้ออนญุาตไดจ้ดัใหม้ี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการ

อิสระ 

 เพื่อประโยชนต์ามขอ้ (5) และ ขอ้ (6) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านัก
งานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้รกิารทาง
วิชาชีพ (แลว้แตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 

หลักเกณฑใ์นการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

 เพื่อใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ บรษัิทฯ จึงก าหนดใหก้าร
ด ารงต าแหนง่ของกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บรษัิท ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของคณุสมบตัิทั่วไปของกรรมการ (แนว
ปฏิบตัิ บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 5.1 วรรค 5 คณุสมบตัิทั่วไปของกรรมการ เริม่ใช ้19 
ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป) 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 

 บริษัทฯ ก าหนดเรื่องการประชมุคณะกรรมการและการออกเสียงไวด้งันี ้“กรรมการบริษัทมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะนับเป็นองคป์ระชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระตอ้งมีกรรมการบริษัทในที่
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) ว่าดว้ย
คณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 8.5 เริม่ใช ้19 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบคุคล โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และใน
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทมีนโยบายจัดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเด็นและอปุสรรคตา่งๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี โดยเลขานกุารคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาจะน าสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
สง่ใหค้ณะกรรมการทกุคนประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบคุคล ซึ่งภายหลงัที่กรรมการแต่ละ
คนประเมินเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะน าสง่แบบประเมินกลบัมายงัเลขานกุารบรษัิท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ
กรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะหก์ารประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่กลา่วขา้งตน้ ส าหรบัผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
 
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย จัดอยูใ่นเกณฑ ์
คณะกรรมการทัง้คณะ 4.76 ดีมาก 
กรรมการรายบคุคล 4.51 ดีมาก 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  4.90 ดีมาก 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.95 ดีมาก 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  4.83 ดีมาก 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูท้  าหนา้ที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรอืทดแทนต าแหนง่
ที่วา่งลงดว้ยเหตอุื่น โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
 

1. ทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะ เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใน
ภาพรวมใหก้บัคณะกรรมการบรษัิท  

2.  ทบทวนคณุสมบตัิทั่วไป คณุสมบตัิเฉพาะ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และก าหนดเพิ่มเติมหลกัเกณฑใ์นการสรรหา
และคดัเลอืก เพื่อใหต้รงกบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดยเมื่อผา่นการพิจารณาสรรหาแลว้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อลงมติแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท
ตอ่ไป  

 

 ในการสรรหากรรมการทดแทดกรรมการท่ีครบวาระหรอืทดแทนต าแหนง่ทีว่า่งลง เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา โดยไดม้ีการพิจารณารายช่ือจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการบรษัิททกุคน
เสนอช่ือผูท้ี่เหมาะสม  โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดและเปิดเผยถงึนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ 
(Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือผูท้ี่เหมาะสมภายในเวลา
และเง่ือนไขที่ก าหนด โดยรายช่ือที่ไดร้บัการเสนอจากคณะกรรมการและผูถื้อหุน้รายยอ่ยทัง้หมดจะเขา้สูก่ระบวนการสรรหา
โดยมีการพิจารณาทัง้ดา้นความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ คณุสมบตัิทั่วไป คณุสมบตัเิฉพาะ(Board Skill Mix)  ที่เป็น
ประโยชนต์อ่โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษัิท และการท างานรว่มกนัของคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รายช่ือผูท้ี่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือทัง้หมดจะมากกวา่ 2 เทา่ ของต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท โดยที่ประชมุผูถื้อ
หุน้จะเป็นผูเ้ห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการดว้ยคะแนนเสยีงไมต่  ่ากวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงโดยมีการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  
 ส าหรบัการสรรหาคดัเลอืกบคุคลเขา้ด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดต้ิดตามความ
คืบหนา้แผนสบืทอดต าแหนง่ที่ครอบคลมุต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ และผูบ้รหิารระดบัสงู
เป็นประจ าทกุครึง่ปี เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีแผนงานและเตรยีมความพรอ้มใหผู้บ้รหิารที่มีความรู ้และความสามารถ สามารถ
สบืทอดต าแหนง่ที่ส  าคญัตอ่ไปในอนาคต 
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การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บรษัิทฯ บรหิารจดัการบรษัิทยอ่ย รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมี
ศกัยภาพ มีประสทิธิภาพในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 
นโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

1. ฝ่ายบรหิารตอ้งศกึษาและประเมนิผลการศกึษาการลงทนุเบือ้งตน้โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทนุ 

(Investment Committee) เพือ่น าเสนอผลการประเมิน พรอ้มทัง้สรุปสภาวะการลงทนุแก่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิโครงการ ซึง่จะตอ่เนื่องถงึการพฒันาโครงการ การขยายการลงทนุ การอนมุตัิงบลงทนุ และนโยบายที่

ส  าคญัของบรษัิทยอ่ย ทัง้นีห้ากตอ้งมีการจดัตัง้บรษัิทยอ่ยหรอืยกเลกิบรษัิทยอ่ย เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทฯ 

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิดงักลา่ว 

2.  คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิรายการลงทนุท่ีมีลกัษณะเขา้ขา่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย์ 

3. คณะกรรมการบรษัิทมกีลไกก ากบัดแูลบรษัิทยอ่ย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท โดย

คณะกรรมการมีหนา้ที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูที่จะสง่ไป

เป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย เพื่อควบคมุการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษัิท และการท ารายการตา่งๆ           ให้

ถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. บรษัิทยอ่ยตอ้งรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานทางธุรกิจที่ส  าคญั พรอ้มทัง้วเิคราะหค์วามออ่นไหว

ทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกบัเปา้หมาย รวมถงึแสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะแนวทางการ

บรหิารกิจการของแตล่ะบรษัิทยอ่ย เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรอืปรบัปรุงสง่เสรมิใหธุ้รกิจของ

บรษัิทในเครอืมีการพฒันาและเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

 

นโยบายการควบคมุภายใน และนโยบายการบรหิารงานสว่นกลาง 

  คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่อยา่งอิสระและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบความคืบหนา้เป็นรายไตรมาส 

 ส าหรบัการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ไดบ้ริหารตามสดัส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่แต่งตัง้
ผูบ้รหิารเพื่อไปปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการในบรษัิทยอ่ย เพื่อใหม้ีทิศทางที่สอดคลอ้งและเช่ือมโยงในดา้นนโยบายและกลยทุธ ์โดย
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทนัน้ ๆ สถานที่ปฏิบตัิงาน (กรณีที่เป็นกรรมการในบรษัิท
ตา่งประเทศ) รวมถึงสขุภาพและความพรอ้มของผูบ้รหิาร ซึง่จะทบทวนรายช่ือกรรมการในบรษัิทยอ่ยอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

 

นโยบายดา้นงบประมาณ 
  การจดัท างบประมาณลงทนุและด าเนินการตอ้งเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแตล่ะบรษัิทยอ่ยที่สอดคลอ้งกบั
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจดัท าและทบทวนงบประมาณฯ ตอ้งด าเนินการตามกรอบเวลาและจดัสง่ขอ้มลูให้
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สอดคลอ้งกบัการด าเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทนุในโครงการที่มีมลูค่าสงูกว่า 1,500 ลา้นบาท และการใชเ้งินลงทนุเกิน
งบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมรอ้ยละ 15 ตอ้งขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
บรษัิทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรือ่งความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ มจีรยิธรรม 

และมีประสทิธิภาพในการท างานควบคูก่บัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมสิง่แวดลอ้ม และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหม้ีสว่น
งานในโครงสรา้งองคก์รที่มีหนา้ทีช่ดัเจน เพื่อก าหนดหรอืก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ีท าใหก้ารด าเนนิธุรกิจถกูตอ้งตามกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 
 บรษัิทฯ จดัตัง้หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบรหิารความเสีย่งที่อาจ
เกิดจากการด าเนินงานท่ีไมถ่กูตอ้งตามกฎระเบียบและก ากบัดแูลใหท้กุสายงานในกลุม่บรษัิทบา้นปฯู ปฏิบตัิให้ถกูตอ้งตาม
กฎหมายทีเ่ช่ือมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหนว่ยงานนัน้ๆ โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมิน
ตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ท าหนา้ที่เป็นผูก้  ากบัดแูล และ
ท ารายงานทกุครึง่ปี นอกจากนีแ้ตล่ะสายงานตอ้งทบทวนกฎระเบียบตา่งๆ ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 หนว่ยงานบรหิารความเสีย่งกิจการ (Risk Management) ท าหนา้ที่ประเมินความเสีย่งในดา้นธุรกิจ แผนกลยทุธ ์และ
แผนงานประจ าปีอยา่งตอ่เนื่อง มีจดัเตรยีมแนวทางปอ้งกนัหรอืแกไ้ข โดยติดตามทบทวนความเสีย่งดังกลา่วไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

  
 บรษัิทฯ ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ(The Private 
Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และไดผ้า่นการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่ม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ตัง้แตปี่  2558 และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองเป็นวาระท่ี 2 ในปี 2561 

ในปี 2562 บรษัิทไดส้ือ่สารและจดัฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ตา้น 
คอรร์ปัชนัรวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ื่อจรยิธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตัิตาม
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั เรือ่ง การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ์ื่นใด โดยพนกังานทกุระดบัสามารถเขา้ถึง
นโยบายตา่งๆ ผา่นทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซตภ์ายในของบรษัิท นอกจากนีใ้นปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ได้
จดัท าจรรยาบรรณคูค่า้ เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานของคูค่า้ของบรษัิทฯ ที่ด  าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม ธรรมาภิบาล เคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน ตามนโยบายหว่งโซอ่ปุทานท่ียั่งยืน เพื่อใหคู้ค่า้ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิ
รว่มกนั 
 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย ์ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.2/2552 เรือ่งการรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึง่คณะกรรมการ
บรษัิทจะรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบรษัิททา่นนัน้ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิท 
หลงัจากนัน้หากกรรมการบรษัิท คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง บรษัิท บา้นป ู
จ ากดั (มหาชน) กรรมการทา่นนัน้ก็จะรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ตอ่ที่ประชมุกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไปทกุครัง้  
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หลักปฏิบัติที่ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People   

Management) 

นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่ง  

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีผูบ้รหิารที่มีความรู ้ความสามารถ สามารถสบืทอดต าแหนง่ที่ส  าคญัตอ่ไปในอนาคต รวมทัง้
การเชิญประธานเจา้หนา้ที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดต าแหน่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรูและมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบความคาดหวงัที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นตา่งๆ ของบรษัิทฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปฎิบตัิหนา้ที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายที่จะเสริมสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ ใหก้บักรรมการทกุคน ทัง้ในแง่การก ากบัดแูล
กิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  ฯลฯ เพื่อช่วยสนบัสนนุการปฎิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกรรมการ   

 
หลักปฏิบัตทิี่ 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

บรษัิทฯ มุง่เนน้การสรา้งสมดลุแหง่ความยั่งยืนตลอดหว่งโซธุ่รกิจ โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานตามหลกั 

 ธรรมาภิบาลควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาส พรอ้มทัง้ไดน้  าหลกัการในระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการ

ก าหนดกลยทุธด์า้นการพฒันาทีย่ั่งยืนครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อยกระดบัความสามารถในการ

แขง่ขนัของบรษัิทฯ และสรา้งคณุคา่ใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น ผา่นระบบการบรหิารจดัการ 2 ระดบั ไดแ้ก ่  

• การผนวกความยั่งยนืเข้ากบักลยุทธข์องบริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผู้

พิจารณาประเด็นความเสีย่งดา้นความยั่งยืน และแนะน าแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมแก่ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารเพื่อด าเนินการ 

• การผนวกความยั่งยนืเข้ากบัการด าเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration) ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ

คณะกรรมการการพฒันาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ดา้นความยั่งยืน รวมถึงการก าหนดและทบทวนนโยบายตา่ง ๆ ที่สง่เสรมิการพฒันาที่ยั่งยืน 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน รวมถึงเปา้หมายการปฏิบตัิงานระยะสัน้และระยะยาว

เป็นประจ าทกุปี ครอบคลมุตัง้แตผู่บ้รหิารจนถึงพนกังานระดบัปฏิบตัิการ อีกทัง้ผนวกความยั่งยืนเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร และ

ปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รในทกุประเทศที่บรษัิทฯ เขา้ไปด าเนนิธุรกิจ โดยเปิดเผยกระบวนการบรหิารจดัการและผลการ

ด าเนินงานแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีผา่นทางช่องทางที่เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 



 
 

 

หนา้ 229 

 

 

 บรษัิทฯ ยงัไดป้ระกาศนโยบายดา้นนวตักรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องบรษัิทฯ ที่มุง่เนน้การพฒันานวตักรรม

ในการขบัเคลือ่นธุรกิจทัง้หมดของกลุม่บรษัิทบา้นปฯู และเป็นสว่นส าคญัในการสนบัสนนุการเติบโตของกลุม่ธุรกิจ โดยบรษัิทฯ 

ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

• จดัตัง้โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเปิดโอกาสและสนบัสนนุใหท้กุคนในองคก์รเสนอแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการ

และเทคโนโลยีขององคก์ร  

• สง่เสรมิกิจกรรมดา้นนวตักรรม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง  

• ฝึกฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบรษัิทฯ โดยสรา้งแรงจงูใจ และสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนนุกระบวนการสรา้งสรรค์

และนวตักรรม  

• สรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืโครงการท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อพฒันาทกัษะเก่ียวกบัความคิดสรา้งสรรค ์ โดยให้

นวตักรรมเป็นสว่นหนึง่ของหวัขอ้การฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง  

•  จดัโครงสรา้งและสง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งสรรคน์วตักรรม รวมถงึการคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต และการ

พฒันาผลติภณัฑ ์ บรกิาร กระบวนการ หรอืเครือ่งมือที่จะท าใหธุ้รกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการใน

อนาคตไดอ้ยา่งรวดเรว็และประสทิธิภาพ 
 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะสรา้งความเป็นธรรมแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีไวใ้น

นโยบายบรรษัทภิบาล และคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน บนพืน้ฐานของ

ความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชนร์ว่มกนัเป็นหลกั โดยมีหลกัปฏิบตัิที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และนโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และ

สงัคมสว่นรวม โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนที่ตอ้งรบัทราบ ท า

ความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามแนวทางทีก่  าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัการคุม้ครอง

สทิธิและไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยดี  

 บรษัิทฯ จดัใหม้ชี่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนดา้นบรรษัทภิบาลและจรยิธรรมธุรกิจ ซึง่ครอบคลมุผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

ผา่นระบบรบัขอ้รอ้งเรยีนบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในหวัขอ้บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรือ่งการรบัขอ้รอ้งเรยีน โดย

ขอ้มลูจะถกูสง่มายงัประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรอื 

เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th  ซึง่มีการติดตามขอ้มลูอยา่ง

สม ่าเสมอ โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นราย

ปี บรษัิทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีนและการใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Policy) เพื่อใหค้วาม

คุม้ครองแก่ผูท้ี่รอ้งเรยีนและสนบัสนนุใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มคีวามโปรง่ใส ตัง้แตปี่ 2558 โดยมีขัน้ตอนในการสอบสวนดงันี ้  

1. ในกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนนุเพยีงพอตามขอ้กลา่วหา/ขอ้รอ้งเรยีน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริม่ด  าเนินการโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อใหท้ราบแนช่ดัวา่การกระท าตามที่รอ้งเรยีนไดเ้กิดขึน้จรงิหรอืไม ่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกตา่งกนั
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ไปตามสภาพการณ ์ การสอบสวนจะด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั พนกังานท่ีแจง้ขอ้

รอ้งเรยีนอาจไดร้บัการติดตอ่เพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติม 

2. คณะผูส้อบสวนจะแจง้ใหผู้ร้อ้งทกุขท์ราบถงึผลการสอบสวนและผลสรุปผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม 

3. ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษัิทจะพิจารณาวา่ควรด าเนินการอยา่งไรในกรณีที่มีการพิสจูนว์า่มกีารกระท าตามที่

รอ้งเรยีนเกิดขึน้จรงิ เช่น จะด าเนนิการทางวินยั หรอืด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมอื่นๆ 

4. บรษัิทฯ ยืนยนัวา่พนกังานผูร้อ้งเรยีนโดยสจุรติจะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรายงานการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบยีบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทหรอืขอ้สงสยัวา่จะเป็นการกระท าฝ่าฝืนดงักลา่ว 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิงดรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ื่นใดกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยี และไดแ้จง้ใหผู้ม้ีสว่นได้

เสยีทกุฝ่ายรบัทราบผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมถึงจดัใหม้ีการบนัทกึรายงานการรบัของขวญัในระบบ ซึง่ถือเป็นหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบรษัิทยอ่ย ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกาศใช้

นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัก าหนดเรือ่งการใหแ้ละรบัสนิบน รวมถงึการใหข้องขวญัและการเลีย้งรบัรอง

ทางธุรกิจไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ทีป่รากฏในคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ดงันี ้

ข้อ 3.4  การให้และรับสินบน  
(1) หา้มมใิหผู้บ้รหิารและพนกังานเรยีกหรอืรบัผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่า้ ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัสง่สนิคา้ ที่ปรกึษา 

และผูท้ี่บรษัิทฯ ท าธุรกิจดว้ย  
(2) หา้มมใิหผู้บ้รหิารและพนกังานเสนอผลประโยชนใ์ดๆ ตอ่เจา้หนา้ที่ของรฐั ลกูคา้ สหภาพแรงงาน หรอื

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิในทางทีม่ิชอบ  
 
 
ข้อ 3.5  ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

(1) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัของขวญัหรอืของก านลัใดๆ จากคูค่า้ หรอืผูท้ี่บรษัิทฯ 
ท าธุรกิจดว้ย เวน้แตช่ว่งเทศกาลในมลูคา่ทีเ่หมาะสม และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

(2) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคลท่ี
บรษัิทฯ ท าธุรกิจดว้ย 

 
พนักงาน 

บรษัิทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ทีม่ีคณุคา่ยิ่ง จงึก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน
ไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ และการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ บรษัิทฯ ด าเนินตามมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้มอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีชีวิตจากอบุตัิเหตุ ปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการ
ท างาน  

บรษัิทฯ ประกาศปรชัญาการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลของ
บรษัิทฯ โดยยดึหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 
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  1. หลกัความยตุธิรรมและเทา่เทยีม (Equitability)  

  2. หลกัผลงาน (Performance Based)  

  3. หลกัความสามารถ (Competency Based)  

  

ดว้ยเหตนุีบ้รษัิทฯ จึงถือเป็นหนา้ที่ในการพฒันาพนกังานใหม้ีความพรอ้ม และสามารถปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง
ของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ดว้ยความยืดหยุน่และคลอ่งตวั (Flexibility) พรอ้มปฏิบตัิงานในทกุพืน้ท่ีและ
สถานการณ ์(Mobility) กลา้แสดงความคิดเห็นทีถ่กูตอ้งและสรา้งสรรค ์(Positive Creativity) รวมถึงใหเ้กียรติในความเป็น
มืออาชีพ (Professionalism) ยิง่กวา่ระดบัการบงัคบับญัชา กลา่วคือ บรษัิทฯ มุง่สรา้งใหบ้คุลากรเป็น “พนกังานมืออาชีพ” 
โดยถือปฏิบตัิและใหโ้อกาสพนกังานทกุชนชาติ เชือ้ชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั มุง่มั่นปฏิบตังิาน
ภายใตว้ิสยัทศัน ์และเปา้หมายทีช่ดัเจนรว่มกนั หลอ่หลอมรวมกนัเป็นหนึง่เดียวอยา่งแขง็แรง โดยผกูพนัและยดึมั่นกนัดว้ย
วฒันธรรมองคก์ร ”บ้านปู ฮารท์”  

บรษัิทฯ มีนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานในรูปแบบของโบนสัและการเลือ่นขัน้ของพนงังาน ที่สอดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และยดึมั่นในการใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังานทัง้ดา้น
เงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  สวสัดิการเลอืกได ้
(Flexi Benefit) บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการบคุลากรดว้ยความเป็นธรรม ควบคูก่บัการเปิดโอกาสในการเรยีนรู ้เพื่อพฒันา
ความรูแ้ละความสามารถของพนกังานอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ บรษัิทฯ จดัตัง้คณะกรรมการประเมิน
คา่งาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพฒันาองคก์ร (Organization Development Committee) และ
สนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) อยา่งใกลชิ้ด เพื่อความโปรง่ใสและ
ขบัเคลือ่นทรพัยากรของบรษัิทฯ ไปสูอ่นาคตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน   

  
ลูกค้า 

 บรษัิทฯ มุง่มั่นแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้
ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและขอ้ควรปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ที่ยดึมั่นในการรกัษาและปฏิบตัิ
ตามสญัญาที่ท าไวก้บัลกูคา้อยา่งเครง่ครดั โดยการสง่มอบสนิคา้และใหบ้รกิารท่ีมคีณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของ
ลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม การใหข้อ้มลูขา่วสารท่ีถกูตอ้งเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ ์การปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ  ที่มีตอ่
ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนการจดัใหม้ีระบบและกระบวนการท่ีใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ 
ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการใชส้นิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ ใหม้ี
ประสทิธิภาพและเป็นประโยชนก์บัลกูคา้สงูสดุ นอกจากนีย้งัเนน้การรกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชเ้พือ่
ประโยชนโ์ดยมิชอบ 

 

คู่ค้า/เจ้าหนี ้

  บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบตัิตอ่คูค่า้และ/หรอืเจา้หนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านงึถึง
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่ง
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สถานการณท์ี่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ รายงานท่ี
ถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมเ่รยีก  หรอืไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ  ท่ีไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอืเจา้หนี  ้

(2) กรณีที่มีขอ้มลูวา่มกีารเรยีก  หรอืการรบั  หรอืการจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ  ที่ไมส่จุรติเกิดขึน้  ตอ้งเปิดเผย
รายละเอียดตอ่คูค่า้ และ/หรอืเจา้หนี ้ และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 

(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ  ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั   กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้
ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้  เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

คู่แข่งทางการค้า 

 บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล 
ภายใตก้รอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแขง่ขนัทางการคา้ และไมล่ะเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการ
คา้ของคูค่า้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล บรษัิทฯ ยดึมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้น
จรยิธรรมธุรกิจอยา่งเครง่ครดั โดยในปี 2561 บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้พิพาทใด ๆ ในเรือ่งที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

 

ชุมชนและสังคม 
 บรษัิทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกิจและสงัคม โดยมุง่สรา้งสมดลุระหวา่งการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั ตลอดจนยดึมั่นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น มุง่มั่นและพยายามยกระดบัคณุภาพของสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ที่
ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัหรอืชมุชน ตลอดจนองคก์รพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  
 
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัด าเนินการตามนโยบายการพฒันาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อ
เทียบเคยีงมาตรฐานของบรษัิทฯ กบัมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานเรือ่งภาวะโลกรอ้น (Green House Effect – 
ISO 14001) รวมถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิใหเ้กิดประสทิธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลมุการบรหิารจดัการความเสีย่งอนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ที่อาจจะเกิดตอ่พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และชมุชนที่บรษัิทฯ ด าเนนิธุรกิจอยู ่ 

บรษัิทฯ ไดด้  าเนินโครงการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อยา่งตอ่เนื่อง 

โดยตลอดระยะเวลากวา่ 3 ทศวรรษ ในการด าเนินธุรกิจ บรษัิทฯ ไดส้นบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่ง

สม ่าเสมอ และจดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายไดข้องบรษัิทฯ เพื่อใชด้  าเนินโครงการ CSR ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินและ

ระดบัองคก์ร ทัง้นีร้วมไปถงึโครงการ CSR ในประเทศที่บรษัิทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจดว้ยทกุโครงการ 

บรษัิทฯ ด าเนินโครงการ CSR ดว้ยความเช่ือที่วา่ “พลงัความรู ้คือ พลงัแหง่การเปลีย่นแปลงและพฒันา” ซึง่เป็น

รากฐานในการพฒันา “คน” โดยกลุม่เปา้หมายหลกั ไดแ้ก่ เดก็ และเยาวชนคนรุน่ใหม ่ทีจ่ะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา

สงัคมและประเทศชาติใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืนในอนาคต นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัด าเนินกิจกรรมเพื่อปลกูฝังจิตส านกึของ

พนกังานทกุระดบัใหม้ีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจรงิจงัและตอ่เนื่อง โดยมีเปา้หมายสงูสดุ คอื ใหช้มุชนและสงัคม

เติบโตอยา่งยั่งยืน  
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ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ 
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับรษัิทฯ ไดด้งันี ้
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่:  ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่ 
    แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์   0-2694-6600 
โทรสาร:   0-2207-0696-8 
เว็บไซต:์   www.banpu.com 
เลขานกุารบรษัิท: โทรศพัท ์0-2694-6859 E-mail: bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ:์  โทรศพัท ์0-2694-6747 E-mail: investor@banpu.co.th 
ฝ่ายสือ่สารองคก์ร:  โทรศพัท ์0-2694-6923 E-mail: corp_com@banpu.co.th 

 

หลักปฏิบัตทิี่ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective  
Risk Management and Internal Control) 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทจดัใหบ้ริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งทกุดา้น ครอบคลมุปัจจยัความเสี่ยงที่
เก่ียวขอ้งกบัวิสยัทศัน ์เปา้หมาย กลยทุธท์างธุรกิจ การเงิน การผลติ และการปฏิบตัิการดา้นอื่น ๆ  โดยพิจารณาวา่มรีะบบ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม ่รวมทัง้โอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึน้ และระดบัความรุนแรงของผลกระทบจาก
ความเสี่ยง มีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขและผูร้บัผิดชอบที่ชดัเจน รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดบัจดัการ ซึ่งมีหนา้ที่น  าเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบตัิตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นครัง้คราว 
โดยมีการทบทวนระบบหรอืประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทกุ ๆ ระยะเวลาที่
พบวา่ระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง 

 

นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทุกดา้นทัง้ดา้นการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพและเพียงพอในการปกปอ้งรกัษาและดแูลเงินลงทนุของผูถื้อหุน้และสนิทรพัยข์องบรษัิทฯ อยู่
เสมอ ตลอดจนจัดใหม้ีการก าหนดล าดบัชัน้ของอ านาจอนุมตัิและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตวั มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร และมีส  านักตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานทัง้
หนว่ยงานธุรกิจและหนว่ยงานสนบัสนนุใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว  ้

 

 

mailto:bodsec@banpu.co.th
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หลักปฏิบัติที่ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ความขัดแยง้ของผลประโยชน ์ 
 บรษัิทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืพนกังานแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน จึงก าหนดไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจถึงขอ้ปฏิบตัิส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานใหห้ลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ และในกรณี
ที่จ าเป็นตอ้งท ารายการดงักลา่วตอ้งกระท าโดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and at arm’s 
length)  และกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานท่ีมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้ จะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ หากรายการ
ใดเขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และจะตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดั  
 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัก าหนดขอ้หา้มไมใ่หใ้ชโ้อกาสหรอืขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน
ในการหาประโยชนส์ว่นตน หรอืท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษัิทฯ หรอืธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์อง
ตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ ในกรณีที่ผูบ้รหิาร
หรอืพนกังานมีสว่นรว่มในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัขอ้มลูที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งาน
นัน้ ๆ เขา้ขา่ยการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาหุน้ของบรษัิทฯ ผูบ้รหิารและพนกังาน
เหลา่นัน้จะตอ้งท าสญัญาเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษัิทฯ จนกวา่จะมกีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์  

บรษัิทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายการจดัการขอ้มลูลบัท่ีมีผลต่อตลาดหลกัทรพัย ์ (Market Sensitive Information 

Policy) และแนวปฏิบตัใินการจดัการขอ้มลูลบัท่ีมีผลตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ ตัง้แตปี่ 2560 ซึง่ถือเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังาน ที่ปรกึษา และบรษัิทยอ่ย ที่ตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ที่ปรากฏใน

นโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน เพื่อปอ้งกนัการรั่วไหลของขอ้มลูลบั  

2. ปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รผา่นการสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงหนา้ที่ในการ

รกัษาความลบัของบรษัิทฯ 

3. จ ากดัจ านวนบคุคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูลบัใหน้อ้ยที่สดุเทา่ที่จ าเป็น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคมุ

คูส่ญัญาและผูใ้หบ้รกิารอื่นของ บรษัิทฯ ที่สามารถเขา้ถึงระบบของบรษัิทฯ ได ้ 

4. ระมดัระวงัในกรณีที่ไดร้บัหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลที่สาม โดยทกุฝ่ายตอ้งตระหนกัรูถ้ึงภาระหนา้ที่ของตนในสว่นท่ี

เก่ียวขอ้งในการใชแ้ละการควบคมุขอ้มลูลบั 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุทีเ่หมาะสม 
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การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เก่ียวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงใหเ้ห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้รงิของบรษัิทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษัิทฯ โดย
จัดใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครดั นอกเหนือจากการเปิดเผย
ขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จัดใหม้ีการสื่อสารไปยงัผูถื้อหุน้และนกัลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผูถื้อหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพยท์ัง้ในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองคก์รท าหนา้ที่เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และ
ประชาชนทั่วไปผา่นสือ่มวลชนและสือ่อื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเช่นเดียวกนั 

ในปี 2562 บริษัทฯ จดัใหม้ีการน าเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทนุต่างประเทศ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย นกัวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์และสือ่มวลชน ดงันี ้

 

ล าดับ การเปิดเผยและการน าเสนอข้อมูล จ านวนคร้ัง 

 1. พบนกัลงทนุตา่งประเทศ (Road Show) 2 

 2. พบนกัลงทนุในประเทศ (Local Road Show) 4 

 3. จดัแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปี (Analyst Meeting)  4 

 4. ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลง 
ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

4 

 5. ร่วมกิจกรรม "SET Digital Roadshow” เพื่อแถลงผลการด าเนินงานประจ า
ไตรมาส 

1 

 6. การพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 38 

 7. การใหข้อ้มลูนกัลงทนุผา่น Conference Call 13 

 8. การสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร 9 

 9. จดัแถลงขา่วแก่สือ่มวลชน (Press Conference) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ 2 

10. การเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ ์(Press Release) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ
และกลยทุธธ์ุรกิจ 

7 

11. การจัดกิจกรรมส าหรบัสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับ
โครงการเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

14 

12. การน าผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และนกัลงทนุเขา้เยี่ยมชมกิจการ 1 

13. การจดันิทรรศการ 1 
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 นอกจากนีไ้ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อใหผู้ม้ีสว่น
ไดเ้สียกลุม่อื่นๆ ไดร้บัรูข้อ้มลูอยา่งเทา่เทียมและทั่วถึง ผูส้นใจสามารถติดตอ่สอบถามหรือขอขอ้มลูตา่งๆ จากหนว่ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรือ อีเมล์: 
investor_relations@banpu.co.th 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และไดก้ าหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูล 
และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการด าเนินการไวใ้นนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผย
สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบรษัิทฯ ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือ
ได ้และทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอใหก้ับผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความ
โปรง่ใสอย่างเครง่ครดั เมื่อกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานก ากับดูแลทราบ
ตลอดเวลาโดยเครง่ครดั และมีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท 

 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ นัน้ บรษัิทฯ มีมาตรการปอ้งกนัขอ้มลูภายในโดยไดก้ าหนดเป็นขอ้
ปฏิบตัิไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ในหวัขอ้ “ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใชข้อ้มลูของบรษัิทฯ” 

 บรษัิทฯ ถือวา่เป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีจะตอ้งปฎิบตัิตามนโยบายการใชข้อ้มลู
ภายในอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ในสว่นของกรรมการไดม้ีก าหนดขอ้ปฏิบตัิไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 
2552 และก าหนดในขอ้ปฏิบตัิจรยิธรรมธุรกิจ ดงันี ้  
 

1.    ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส์ว่นตนและในเรือ่ง
การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษัิทฯ หรอืธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2.  ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ 

3.  ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการ
เป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืพนกังานไปแลว้ 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน โดยหา้มไมใ่หก้รรมการประกอบธุรกิจที่แขง่ขนักบั
บรษัิทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในกรณีที่จ าเป็นตอ้ง
ท ารายการดงักลา่วบรษัิทฯ ตอ้งดแูลใหท้ ารายการดว้ยความโปรง่ใส เที่ยงธรรม เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
ทัง้นีก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่มีสว่นไดเ้สียในรายการนัน้จะตอ้งไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ หากรายการนัน้

mailto:investor_relations@banpu.co.th
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เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดั นอกจากนัน้ในแนวปฏิบตัิของกรรมการ
บริษัทไดม้ีการก าหนดแนวทางส าหรบักรรมการหากไดร้บัรูข้อ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ และก าหนดใหม้ีการ
รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารที่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ าทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใชข้อ้มลูภายใน บริษัทฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology: IT) มาใชค้วบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคมุ
ระดบัการเขา้ถึงขอ้มลูของบรษัิทฯ ของพนกังานในระดบัตา่ง ๆ  ใหต้รงกบัความรบัผิดชอบ ในกรณีที่ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน
มีสว่นรว่มในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัขอ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้ๆ 
เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ผู้บริหารและ
พนกังานเหลา่นัน้จะมีการท าสญัญาการเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษัิทฯ จนกวา่จะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

การดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ นัน้ ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานทกุระดบัใน
หมวดวินยัและลงโทษก าหนดวา่ พนกังานผูใ้ดไมป่ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว ้ใหถื้อวา่พนกังานผูน้ัน้ท าผิดวินยั
และตอ้งไดร้บัโทษตามลกัษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาท าลายชื่อเสียง 
ความเชือ่ถอืหรอืผลติภณัฑข์องบรษิัทฯ อนัเป็นเหตใุหบ้รษิัทฯ ไดร้บัความเสยีหายหรอืสูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ” พนกังาน
ผูท้  าผิดจะไดร้บัโทษรุนแรงถึงขัน้ไลอ่อก 

 
ทัง้นี ้ในปี 2562 ที่ผา่นมา ไมม่ีกรณีฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑซ์ือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และ

การซือ้ขายสนิทรพัยต์ามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร มีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ เมือ่รบัต าแหนง่ครัง้
แรก และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย ์ซึง่นบัรวมถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ตลอดจนบคุคล
ที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้รางงานการถือครองหลกัทรพัยต์อ่คณะกรรมการบรษัิททราบ 

 

หลักปฏิบัตทิี่ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้นและนักลงทุนสถาบนั (Ensure Engagement 
and Communication with Shareholders) 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนั โดยระบไุวใ้น
นโยบายบรรษัทภิบาลอยา่งชดัเจนท่ีก าหนดใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนัของบรษัิทฯ มีสทิธิในการไดร้บัใบหุน้และสทิธิ
ในการโอนหุน้ สิทธิในการไดร้บัสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผูถื้อ
หุน้ในการเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส  าคญั
ของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และสิทธิ
ในสว่นแบง่ผลก าไร 
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 ในการประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจดัสง่ขอ้มลูสารสนเทศที่ครบถว้น 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนัเขา้รว่มและใชส้ทิธิออกเสยีงในการประชุม 
หรือมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งเขา้รว่มประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผูอ้อกเสียงแทนในกรณีที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค  าถามไดอ้ย่างเท่า
เทียมกนั 

 บรษัิทฯ จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งรอยลั พารา
กอน ฮอลล ์3 ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
กรรมการครบทัง้ 12 คน เขา้รว่มประชุม ในปี 2562 บริษัทฯ มอบหมายใหบ้ริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่  
www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดถ้กูน าไปแสดงไวท้ี่เว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเสนอขอ้แกไ้ขหากเห็นวา่การบันทกึมติการประชมุไมถ่กูตอ้งภายใน 
30 วนั หลงัจากที่ไดเ้ปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

 ทัง้นีก้ารใหส้ิทธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ไดด้  าเนินการโดยประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยเปิดรบัเรือ่ง
ในเดือนธนัวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบถุึงขัน้ตอนและ
วิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปรง่ใส ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2562 ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 
 

          การประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ รวมถึงจดัการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสารสนเทศอย่าง
ครบถว้นเพียงพอและทนัเวลา เพื่อการตดัสินใจ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระไดม้ีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทประกอบในการประชุม ทัง้นีใ้นการประชุมมีกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นีบ้รษัิทฯ 
ไดจ้ดัใหผู้บ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และผูส้งัเกตการณอ์ิสระจากส านกังานกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ย 

 ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็นและขอค าอธิบายเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีการจดัท ารายงาน
การประชมุใหแ้ลว้เสรจ็และเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบและเสนอแนะการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 
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  วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 ในปี 2562 มีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งรอยลั พารา
กอน ฮอลล ์3 ชัน้ 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการครบทัง้ 12 คน เขา้
รว่มในการประชุม ทัง้นีก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 807 ราย และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 1,276 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 2,083 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,989,098,541 หุน้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 38.53 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 5,161,925,515 หุน้ 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  
บรษัิทฯ มีการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยก าหนด  ยกเวน้บางเรือ่งที่บรษัิทฯ มิไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอยีดและเหตผุล
ประกอบ ดงันี ้ 

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการได้
ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของประธานไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเนน้ท่ีประโยชนข์องบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย
เป็นส าคญั  

2.  สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการ 4 คน 
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 คน ซึง่ประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็น
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึง่ครอบคลมุการปฏิบตัิหนา้ที่ทัง้ดา้นบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่ง
ครบถว้น  

3. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ 
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาและคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึง่ครอบคลมุการปฏิบตัิ
หนา้ที่อยา่งครบถว้น  

4. บรษัิทฯ ควรจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี 
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ บรษัิทฯ จดัใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการชดุ
ยอ่ย และกรรมการรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้ที่จะยงัมิได้
มีที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ  

5. คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 โดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใชแ้ละถือเป็นเกณฑใ์นการปรบัปรุงนโยบาย
บรรษัทภิบาล คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษัิท และกฏบตัรคณะกรรมการในปี 2561 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และไดก้ าหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มลู ความ

โปรง่ใสรายงานทางการเงินและการด าเนินการไวใ้นนโยบายบรรษัทภิบาลของบรษัิทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการ
เงินและอื่นๆ ทีเ่ก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบรษัิทฯ ทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ เช่ือถือได ้ และทนัเวลาอยา่ง
สม ่าเสมอ ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ตลอดจนบคุคลทั่วไป คณะกรรมการบรษัิทมุง่มั่นท่ีจะดแูลใหม้ี
การปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั เมื่อ
กรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารมีการเปลีย่นแปลงการซือ้ขายหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (กลต.) ไดม้กีารรายงานขอ้มลูใหก้บัหนว่ยงานก ากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดยเครง่ครดั 
และมีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ในการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทนัน้ บรษัิทฯ มมีาตรการปอ้งกนัขอ้มลูภายในโดยไดก้ าหนดเป็นขอ้
ปฏิบตัิไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ในหวัขอ้ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใชข้อ้มลูของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ถือวา่เป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิท 
อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ
หรอืราคาหุน้ ในสว่นของกรรมการไดม้ีก าหนดขอ้ปฏิบตัิไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษัิท พ.ศ. 2552 และ
ก าหนดในขอ้ปฏิบตัิจรยิธรรมธุรกิจ ดงันี ้

 
1.  ไมใ่ชโ้อกาสหรอืขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานในการหาประโยชนส์ว่นตนและในเรือ่ง

การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษัิทฯ หรอืธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
2.  ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ หรอืใหข้อ้มลูภายในแกบ่คุคลอื่นเพื่อ

ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ 
3.  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แมห้ลงัพน้สภาพการ

เป็นกรรมการผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ไปแลว้ 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษัิทฯ แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน โดยหา้มไมใ่หก้รรมการประกอบธุรกิจที่
แขง่ขนักบับรษัิทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ  ในกรณีที่
จ  าเป็นตอ้งท ารายการดงักลา่วบรษัิทฯ ตอ้งดแูลใหท้ ารายการดว้ยความโปรง่ใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานท่ีมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ
หากรายการนัน้เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตอ้งปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดั นอกจากนัน้ในแนว
ปฎิบตัิของกรรมการบรษัิทไดม้กีารก าหนด แนวทางส าหรบักรรมการหากไดร้บัรูข้อ้มลูที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ  
และก าหนดใหม้ีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารที่มีการเปลีย่นแปลงเป็นประจ าทกุเดือนใน
การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใชข้อ้มลูภายใน บรษัิทฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใชค้วบคมุ เช่น ระบบการปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูของบรษัิทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบควบคมุ
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ระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิทฯ ของพนกังานในระดบัตา่งๆ ใหต้รงกบัความรบัผิดชอบ ในกรณีที่ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน
มีสว่นรว่มในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัขอ้มลูที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ๆ 
เขา้ขา่ยการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ผูบ้รหิารและ

พนกังานเหลา่นัน้จะมีการท าสญัญาการเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษัิทฯ จนกวา่จะ
มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานทกุระดบัใน
หมวดวินยัและลงโทษก าหนดวา่ พนกังานผูใ้ดไมป่ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว ้ใหถื้อวา่พนกังานผูน้ัน้ท าผิดวินยั
และตอ้งไดร้บัโทษตามลกัษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาท าลายชื่อเสียง 
ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนกังานผูท้  าผิดจะไดร้บัโทษรุนแรงถึงขัน้ไลอ่อก 

 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผูส้อบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อขออนมุตัิผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรอื 
2. นายพงทวี  รตันะโกเศศ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 7795 และหรอื 
3. นายวเิชียร  ก่ิงมนตร ี   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3977 

แหง่บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ที่มีเครอืขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 ดว้ยคา่สอบบญัชีจ านวนเงิน 2,505,838 บาท รวมทัง้รบัทราบคา่สอบ
บญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยรวมจ านวนเงิน 78,034,249  บาท  
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
 

 
 

นายระวิ คอศิร ิ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
 
 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ย นายระวิ คอศิริ เป็นประธานกรรมการ Mr. Sudiarso 
Prasetio นายวีระเจตน ์ว่องกุศลกิจ และนายอนนต ์สิริแสงทกัษิณเป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความอิสระ ครอบคลมุขอบเขตหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑแ์ละ 
 แนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
เขา้ประชมุครบทกุครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตัิงานในปี 2562 ในภารกิจดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

 
ภารกิจด้านการก ากับดูแลกิจการ  

1. การติดตามก ากับดูแลการปฎบิัติตามนโยบายบรรษัทภบิาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดต้ิดตามใหม้ีการประกาศใชน้โยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือ

จรยิธรรมธุรกิจที่คณะกรรมการบรษัิท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) มีมติเห็นชอบและอนมุตักิารปรบัปรุงสาระส าคญั

ของนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส  าหรบั

บรษัิทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อใหบ้รรลุ

เปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไวซ้ึง่มาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 
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2.  การส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์รและทัศนคติด้านบรรษัทภบิาล 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดต้ิดตามแผนงานการประชาสมัพนัธเ์พื่อสง่เสริมวฒันธรรมองคก์ร
และทศันคติดา้นบรรษัทภิบาลภายในองคก์ร ซึง่ไดด้  าเนินการในปี 2562 โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนงาน
เป็นท่ีนา่พอใจ 

 

3.  การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภบิาล 
ตามที่บรษัิทฯ ก าหนดใหม้ชี่องทางและขัน้ตอนในการรบัขอ้รอ้งเรยีนใหค้รอบคลมุผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยจดั
ใหม้ีระบบรบัขอ้รอ้งเรยีนผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในหวัขอ้บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรือ่งการรบั
ขอ้รอ้งเรยีน ทีจ่ะสง่ขอ้มลูมายงัอีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรอื 
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่เลขานกุารบรษัิท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูร้บัขอ้
รอ้งเรยีนโดยตรง และจดัใหม้ีการรายงานการรบัขอ้รอ้งเรยีนใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารบัทราบ
ในทกุไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบรษัิทเป็นรายปีนัน้ โดยในปี 2562 มกีารรอ้งเรยีนจากผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีทกุกลุม่จ านวน 10 เรือ่งและไดด้  าเนินการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และนอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติ
เห็นชอบใหเ้พิ่มช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน โดยสามารถสง่เรือ่งรอ้งเรยีนถงึประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาโดยตรงไดอ้ีกหนึง่ช่องทาง 
 

4.  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดด้  าเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใช้
ในการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษัิท ซึง่คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัใิหน้  าไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการบรษัิทประจ าปี ประกอบดว้ย แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบทัง้คณะ 
คณะกรรมการชดุยอ่ยและการประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่แบบประเมินผลฯ แบบทัง้คณะ
ประกอบดว้ยค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทใน 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่  

 
1. โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 
3. การสรรหากรรมการบรษัิท 
4. คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  
5. การประชมุคณะกรรมการและการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ  

 
ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดน้ าเสนอผลการประเมินประจ าปี  ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิท สรุปไดว้า่ในภาพรวมคณะกรรมการมคีวามพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ
กลา่วคอื คะแนนเฉลีย่รวม 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทกุหวัขอ้มคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ ์ดี ถึง ดเียี่ยม (ช่วง
คะแนนระหวา่ง 4.5 – 5.0) คณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบผลการประเมินพรอ้มขอ้เสนอแนะ และได้
แลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพื่อน าไปปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
แก่บรษัิทฯ 

  



 
 

 

หนา้ 244 

 

 

ส าหรบัการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน้ แบบประเมินประกอบดว้ย
หวัขอ้ใน 4 หมวดหลกัดงันี ้

1. คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรการ 
3. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามกฎบตัร 
4. การประชมุและการรายงาน 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑด์มีาก 
คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไดร้ายงานผลการ
ประเมินฯ เป็นสว่นหนึง่ของการรายงานผลการปฏิบตัิงาน ซึง่มีการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ
เป็นรายปี 
นอกจากนีก้รรมการบริษัทไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินประกอบดว้ย
หวัขอ้ใน 7 หมวดหลกั ดงันี ้ 

1. โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 
3. จรยิธรรมและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. การพฒันากรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6.  การประชมุคณะกรรมการ 
7.  การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการในภาพรวม  

ผลการประเมินประจ าปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบผลการ
ประเมินพรอ้มขอ้เสนอแนะ และมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล และไดแ้ลกเปลีย่น
ความคิดเห็นระหวา่งกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพื่อน าไปปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ 

 

ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระในปี 2562 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการท่ี
ครบวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทอนมุตัเิพื่อเสนอช่ือใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
เลอืกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีกรรมการ 4 ราย ไดร้บัการเลอืกตัง้
จากผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  

1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ 
2. นายตรณี พงศม์ฆพฒัน ์
3. นายระวิ คอศิร ิ   
4. Mr. Sudiarso Prasetio 
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              คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่แลว้เห็นวา่กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ทัง้ 4 คน เป็นผูม้ี
คณุสมบตัิเหมาะสมและมีผลการปฏิบตัิงานดี สมควรไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนการแตง่ตัง้
กรรมการครบถว้นแลว้ 

การสรรหากรรมการที่จะครบก าหนดเกษียณอายุ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดม้ีการปรบัปรุงการจดัท าขอ้มลูโครงสรา้งความรู ้ ความเช่ียวชาญของกรรมการ 
(Skills Matrix) ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั และเนื่องจากในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 จะมกีรรมการท่ีครบก าหนดเกษียณอาย ุ 1 คน คือ   Mr. Sudiarso Prasetio คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาจึงไดด้  าเนินการสรรหากรรมการใหมเ่พื่อทดแทนกรรมการที่จะครบก าหนดเกษียณอายตุามหลกัเกณฑ ์ ขัน้ตอนและ
กรอบเวลาทีก่  าหนดและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัเิพือ่เสนอช่ือผูท้ี่ไดร้บัเลอืกใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัใินการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 

การจัดให้มีแผนงานสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัรายงานความคืบหนา้ของแผนการสืบทอดต าแหน่งในปี 2562 จ านวน 2 
ครัง้และมีการรายงานแผนสบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 1 ครัง้  

 
 

                                                                                  .............................................  
                นายระวิ คอศิร ิ 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 

     นายตีรณ   พงศม์ฆพฒัน ์
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุิ 3 ทา่น  
ประกอบดว้ย นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง และนายพชิยั ดษุฎีกลุชยั 
กรรมการตรวจสอบ ซึง่มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญดา้นการบญัชี การเงิน การบรหิาร และเศรษฐศาสตร ์โดยมีนางสาว
วิยะดา วิบลูยศ์ิรชิยั ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมายของบรษัิทฯ เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ ตามขอบเขตและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท และที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัและแนวปฏิบตัิทีด่ี
เป็นประจ าทกุปี โดยมุง่เนน้การก ากบัดแูลบรษัิทฯ ใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
มีระบบการบรหิารความเสีย่งที่มปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายทีก่  าหนดและด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน   

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุครบองคป์ระชมุ โดยมกีาร
ประชมุรว่มกบัฝ่ายบรหิาร หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดป้ระชมุกบัผูส้อบบญัชีโดย
ที่ไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม พรอ้มทัง้รายงานผลการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็น
ประจ า สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูที่ส  าคญัของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาส และประจ าปี 2562 ของบรษัิทฯ  รวมถึงรายการระหวา่งกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี โดยไดส้อบทานประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ รายการปรบัปรุงทางบญัชีที่ส  าคัญ การ
ประมาณการทางบญัชี รายการเปิดเผยขอ้มลูประกอบงบการเงิน และขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานรายงานทาง
การเงินของผูส้อบบญัชี โดยไดร้บัค าชีแ้จงจากผูส้อบบญัชี ตลอดจนฝ่ายจดัการอย่างเพียงพอ เช่ือมั่นไดว้่าการจดัท ารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  (TFRS)  ซึ่งสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) ตามที่ผูส้อบบัญชีไดร้ายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกูตอ้งครบถว้นเช่ือถือได ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา อนัเป็น
ประโยชนต์อ่นกัลงทนุและผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบ  
การควบคมุภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแกไ้ขขอ้ตรวจพบของ
กลุ่มบริษัทบา้นปูฯ เป็นรายไตรมาส ครอบคลมุดา้นกลยทุธแ์ละการพฒันาธุรกิจ การด าเนินงาน การใชท้รพัยากร การดูแล
ทรพัยส์ิน การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั การป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนั และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการ
เงิน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มั่นใจไดว้่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการ
บริหารเชิงกลยทุธแ์ละการด าเนินธุรกิจ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบและขัน้ตอนการท างานอิเล็กทรอนิกสต์่างๆ เพื่อ
เสรมิสรา้งการท างานท่ีมีประสิทธิผล รวดเรว็ สามารถปอ้งกนัขอ้ผิดพลาดและลดโอกาสการละเลยในการปฏิบตัิงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลสายงานตรวจสอบภายในและก ากบัดแูลการปฏิบตังิานตามกฎหมาย โดยได ้     สอบทาน
และอนมุตัิแผนกลยทุธ ์ และแผนงานประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) และหนว่ยงานก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทีส่อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบรษัิทฯ ที่มุง่สูก่ารเป็นผูน้  าธุรกิจ
ดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พรอ้มขบัเคลือ่นโครงการส าคญัดา้นดจิิทลัทรานสฟ์อรเ์มชั่น (Digital 
Transformation) และการด าเนนิงานท่ียั่งยืนตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ชมุชน และสงัคม ก ากบัดแูลและใหค้  าแนะน า
การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในในเชิงปอ้งกนั ที่มุง่เนน้การเสรมิสรา้งการควบคมุภายในส าคญัของธุรกิจที่ขยายการลงทนุใน
ตา่งประเทศ โดยตรวจสอบการบรหิารและการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ การบรหิารการเงิน การด าเนินงานดา้นดิจิทลัและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พรอ้มระบบการปอ้งกนัความปลอดภยัทางไซเบอร ์และใหต้ดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขในประเด็นส าคญั
อยา่งทนัทว่งที รวมทัง้ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาปรบัปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ปกปอ้งผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ไดน้ าเทคโนโลยีมาใชส้ง่เสริมงานตรวจสอบภายในใหก้า้วล า้น าหนา้ ที่เรียกว่า “GIA 
Digitalization”  โดยมุ่งเนน้การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุภายในท่ีส าคญัในแตล่ะธุรกิจ เพื่อกา้วไปสูก่ารเป็น Smart Audit และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจที่ขยายการลงทนุไปยงั
ประเทศต่างๆ ทัง้นีไ้ดส้่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รมีความเขา้ใจและใหค้วามส าคญักบัการควบคมุภายในที่ดีมีความเพียงพอ
เหมาะสม  ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และตรวจสอบภายในครอบคลมุธุรกิจ หน่วยงานและ
กระบวนการส าคญัของบรษัิทฯ ที่เป็นไปตามระดบัความเสีย่งที่ส  าคญัขององคก์ร  
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3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษัทบา้นปูฯ โดยหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตาม
กฎหมาย (Corporate Compliance) ท าหนา้ที่ตรวจสอบและติดตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศที่   บริษัทฯ 
เขา้ไปลงทนุ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั C-RiM (Compliance Risk Management)  เพื่อก ากบัดแูลความ
เสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศตา่ง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน ์และ      แอปพลเิคชนั 
Laws In-Hand เพื่อรบัทราบขอ้มูลเก่ียวกับกฎหมายและขอ้บังคบัล่าสุดในทุกประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปลงทุน ที่อาจส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ พรอ้มติดตามผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งโดยใช ้COL (Compliance Obligation List) เป็นกลไกสง่เสรมิการท างานในเชิงรุก (Proactive) ท าใหส้ามารถติดตาม
รา่งกฎหมายที่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและอาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มกอ่นประกาศใช ้ โดยรายงานผล
การตรวจสอบและการติดตามตอ่ฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดม้ีการรายงาน
ดา้นการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงที่ส  าคญัดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
(Compliance Risk) ผลการสอบทานโดยรวมไมพ่บประเด็นปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 

  
4. การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ  และความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมี
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี สนบัสนนุใหน้ านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั และ
ส่งเสริมใหทุ้กคนปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั จากการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ด าเนินการตามเง่ือนไขการคา้
ทั่วไป เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ สอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนีใ้นสว่น
ของการปอ้งปรามการทจุรติ บรษัิทฯ มีช่องทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืขอ้มลูเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั และการปฏิบตัิที่อาจขดั
ตอ่จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblower) รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองขอ้รอ้งเรยีนที่เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย โดยมีการคุม้ครอง
ผูร้อ้งเรยีนและผูถ้กูรอ้งเรยีนอยา่งเหมาะสม โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไดท้บทวนและปรบัปรุงนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้น
การทจุรติ "Corporate Fraud Management Policy" เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการก ากบัดแูลกิจการท่ียั่งยืน 

 
5. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการไดส้อบทานความมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินและติดตามสถานการณค์วามเสี่ยงส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิทฯ มาตรการตา่งๆ ในการบรหิารจดัการกบัความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม ่ๆ 
ที่บริษัทฯ ขยายการลงทนุ โดยปัจจยัความเสี่ยงนัน้อาจเกิดขึน้จากสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ประกอบดว้ยความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ทจุริตคอรร์ปัชนั  มีการรายงานความคืบหนา้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามการบรหิารจดัการความ
เสีย่งส าคญั แนวทางปอ้งกนัแกไ้ข รวมทัง้รบัทราบสถานการณท์ี่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจโดยเนน้การบรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณแ์ละแนวโนม้ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2562 
บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ ช่ือว่า  C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการก ากบัดแูลความเสีย่งดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายที่สอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจ 
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6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ  โดยประเมินจากผลงานของผู้สอบบัญชี ทั้งในด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้ความเช่ียวชาญ ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงไดส้อบทานคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีว่าถูกตอ้งครบถ้วนตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขอ
อนมุตัิผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ 

 

1. นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์ เลขที่  8435  และ/หรอื 
2. นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ  เลขที ่ 4599 และ/หรอื 
3. นายพงทวี รตันะโกเศศ  เลขที ่ 7795 และ/หรอื 
4. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี  เลขที ่ 3977  

 

แหง่บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 
ดว้ยคา่สอบบญัชีจ านวนเงิน 2,580,900 บาท  ทัง้นีบ้รษัิทยอ่ยบางแหง่ ใชผู้ส้อบบญัชีจากส านกังานอื่น เนื่องจากมคีวาม
เหมาะสมกบัธุรกิจ ซึง่คณะกรรมการจะสามารถดแูลการจดัท างบการเงินใหท้นัตามก าหนดระยะเวลา  
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โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งครบถว้น ดว้ยความเป็นอิสระ และความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งเทา่เทียมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบรษัิทฯ มีความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
เพียงพอ บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการก ากับดูแลที่ดีเป็นส าคญั มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ และ
สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม 

 

           วนัท่ี  20 กมุภาพนัธ ์2563 

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
                                                                                                                
 
                                                    .............................................  
                                                                 (นายตีรณ   พงศม์ฆพฒัน)์ 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                 บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการด าเนินธุรกิจ ตามความเช่ือที่วา่ “อตุสาหกรรมที่ดจีะตอ้งพฒันาควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัสงูสดุตอ่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในทกุพืน้ท่ีที่บรษัิทฯ 
ด าเนินธุรกิจ โดยใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสม ่าเสมอ และไดจ้ดัสรรงบประมาณสว่นหนึ่งจาก
รายไดข้องบรษัิทฯ เพื่อใชด้  าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ทัง้ในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง  ทัง้นีร้วมไปถงึโครงการ CSR ในประเทศที่บรษัิทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลยี 

บรษัิทฯ ไดป้ระกาศกลยทุธก์ารด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยใช ้ “การเรียนรู้”  หลากหลายรูปแบบ
ในการขบัเคลือ่นกิจกรรมซีเอสอารข์องบรษัิทฯ เพราะเราเช่ือวา่ "พลงัความรูค้ือ พลงัแหง่เปลีย่นแปลงและพฒันา"   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเนน้การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ดว้ยหลกัการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้
ด  าเนินการปลกูฝังจิตส านึกของพนกังานทกุระดบัใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง  เพื่อใหด้  ารงอยู่เป็น
วฒันธรรมองคก์รที่ดีตลอดไป โดยมีเปา้หมายสงูสดุคือใหช้มุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยั่งยืน 

 
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  ตามหลกัการแนวทางความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 8 ขอ้ มีดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
 บรษัิทฯ ยดึมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏในวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิทฯ รวมถงึการจดัท า

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อใหก้ารปฏิบตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ 
เป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน สามารถบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไวซ้ึง่จรยิธรรม เพือ่ประโยชนข์องผูม้ีสว่น
ไดเ้สยี ผูถื้อหุน้ บรษัิท และสงัคม 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น   

 บรษัิทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรือ่งความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ มีจรยิธรรม 
มีประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดให้
มีสว่นงานในโครงสรา้งองคก์รที่มหีนา้ที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรอืก ากบัดแูลการปฏิบตังิานในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ 
ถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

 บรษัิทฯ จดัตัง้หนว่ยงาน Legal Compliance เพื่อบรหิารความเสีย่งที่อาจเกิดจากการด าเนินการที่ไมถ่กูตอ้งตาม
กฎระเบียบและก ากบัดแูลใหท้กุสายงานในกลุม่บรษัิทปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายที่เช่ือมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหนว่ยงานนัน้ๆ  โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance 
checklist) หนว่ยงาน Legal Compliance เป็นผูก้  ากบัดแูล และท ารายงานทกุครึง่ปี นอกจากนัน้แตล่ะสายงานตอ้งมีการ
ทบทวนกฎระเบียบตา่งๆ ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 หนว่ยงาน Risk Management ท าหนา้ที่ประเมินความเสีย่งในดา้นธุรกิจ แผนกลยทุธ ์  แผนงานประจ าปีอยา่ง
ตอ่เนื่อง ในปี 2557 ไดเ้พิม่การประเมินความเสีย่งของการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างานและจดัเตรยีม
แนวทางปอ้งกนัหรอืแกไ้ข มีการติดตามทบทวนความเสีย่งดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท
อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้  
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 บรษัิทฯ จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจตัง้แตปี่ 2545 และมีการปรบัปรุงลา่สดุในปี 2561 โดย 
คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเรือ่งการใหห้รอืรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เพื่อปอ้งกนัการ
กระท าที่เป็นคอรร์ปัชั่น หรอืแมแ้ตห่นทางที่น าไปสูก่ารกระท าดงักลา่ว (หวัขอ้ 3.4 และ 3.5)  มีคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และหนว่ยงานบรรษัทภิบาลเป็นผูด้แูลดา้นนโยบาย สือ่สารความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังาน ผา่นการ
ปฐมนิเทศกแ์ละกิจกรรมตา่งๆ และรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนที่สง่ผา่นทางช่องทางรอ้งเรยีน (Complaint Channel) น าเสนอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป ในปี 2557 บรษัิทฯได้
มีนโยบายคุม้ครองผูท้ี่ใหเ้บาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและกระตุน้การมีสว่นรว่มเพื่อ
สอดสอ่งพฤติกรรมทีเ่ป็นการทจุรติตอ่องคก์รและผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีอืน่ๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นรอ้งเรยีนโดย
คณะกรรมการจดัการการทจุรติในองคก์ร (Fraud Management Committee) และน าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูพิจารณา
ตอ่ไป 

 บรษัิทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณก์ารตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นในโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นทจุรติ (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และใหค้วาม
รว่มมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรอือบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
ในปี 2556 ไดท้ าการประเมินตนเองตามแบบรษัิทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรือ่ง
ความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์  มีจรยิธรรม มีประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้มและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหม้ีสว่นงานในโครงสรา้งองคก์รที่มีหนา้ที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรอืก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ ถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

 บรษัิทฯ ไดผ้า่นการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ตัง้แตปี่  
2558 และไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรองเป็นวาระท่ี 2 ในปี 2561 

 ในปี 2562 บรษัิทไดส้ือ่สารและจดัฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ตา้น 
คอรร์ปัชนัรวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ื่อจรยิธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั เรือ่ง การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ์ื่นใด โดยพนกังานทกุระดบัสามารถ
เขา้ถงึนโยบายตา่งๆ ผา่นทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซตภ์ายในของบรษัิท นอกจากนีใ้นปีที่ผา่นมา 
บรษัิทฯ ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคูค่า้ เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานของคูค่า้ของบรษัิทฯ ทีด่  าเนินธุรกิจดว้ยความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม ธรรมาภิบาล เคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน ตามนโยบายหว่งโซอ่ปุทานท่ียั่งยืน เพื่อใหคู้่
คา้ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิรว่มกนั 

   
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ดา้นการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพใน

หลกัการดา้นสิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากล ทัง้นีภ้ายใตห้ลกั UN Guiding Principle on Business & 
Human Rights และ Universal Declaration on Human Rights ของสหประชาชาติ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทาง
ปอ้งกนัและลดผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชนอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่แนวปฏิบตัิเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่
ของการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ร ตัวอย่างการด าเนินงาน เช่น การก าหนดคุณสมบัติดา้นอายุของพนักงานว่าตอ้ง
มากกวา่ระเบียบขอ้บงัคบัการจา้งแรงงานเด็กในทกุประเทศที่บรษัิทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ หรอืการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
สามารถจดัตัง้สหภาพแรงงานและมีการประชมุรว่มกบัสหภาพแรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 
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4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  
 บรษัิทฯ มีความเช่ือวา่ความส าเรจ็ขององคก์รขึน้อยูก่บัคนที่มีความสามารถ และมีพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสม การให้

โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบตัิที่เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุ
กระบวนการของการบรหิารทรพัยากรมนษุยจ์ึงเป็นสิง่ส  าคญั โดยบรษัิทฯ มกีารบรหิารจดัการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน บรษัิทฯ ใหโ้อกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเทา่เทียม โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มีพนกังาน
มากถึง 12 สญัชาติ และในกระบวนการบรหิารคา่ตอบแทน บรษัิทฯ ยดึหลกัการจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลส าเรจ็
ของงาน มกีารจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการประเมินคา่งาน เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในทกุ
ขัน้ตอนการบรหิารคา่ตอบแทน เป็นตน้ 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะผลติสนิคา้ใหม้ีคณุภาพตรงตามทีต่กลงไวก้บัลกูคา้ และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูน้  าไปใชง้าน เช่น 

บรษัิทฯ ไดม้ีมาตรการปอ้งกนัสิง่เจือปนในถ่านหินโดยการตดิตัง้ GPS ที่รถดนัถา่นหินท่ีทา่เรอืบอนตงั  เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้
รถดนัถ่านหินกดใบมีดหนา้รถลงไปถึงพืน้หินของลานกองถา่น ขณะดนัถ่านหินลงสายพาน ซึง่จะท าใหเ้ศษหินปนไปกบั
ถ่านหินได ้

   
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 การรกัษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ถือเป็นความทา้ทาย

ที่ส  าคญัของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟา้  บรษัิทฯ ไดม้ีการประเมินความเสีย่งและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มที่อาจ
เกิดขึน้ในทกุโครงการ  เพื่อใหส้ามารถวางแผนผลติไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการปอ้งกนัและลด
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสม ซึง่เมื่อประเมินประเด็นตา่งๆ รอบดา้นแลว้   บรษัิทฯ มีประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มที่ส  าคญั 
ไดแ้ก่ การอนรุกัษ์พลงังาน การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ การปฏิบตัิตามกฏหมาย การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึง่กระบวนการบรหิารจดัการในแตล่ะดา้นสามารถศกึษาในรายละเอยีดจากรายงานเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืนของบรษัิทฯ 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 การพฒันาชมุชนและสงัคมรอบขา้ง โดยมุง่ตอบสนอง “ความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของชมุชน” เปิดโอกาสใหส้มาชิกในชมุชน

ไดม้ี “สว่นรว่ม” เพื่อยกระดบัชีวติความเป็นอยูข่องชมุชนใหด้ขีึน้ทัง้ในดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ 
และการศกึษา ตลอดจนรกัษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน ทัง้นีผู้ส้นใจในการพฒันาชมุชนและสงัคม
สามารถศกึษาไดจ้ากรายงานเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืนของบรษัิทฯ 

 
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม   ซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

และผู้มีส่วนได้เสีย  
 บรษัิทฯ เลง็เห็นวา่การมีนวตักรรมเป็นปัจจยัที่ส  าคญัทีช่่วยใหอ้งคก์รพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได ้ ทัง้นี  ้ บรษัิทฯ 

ไดส้ง่เสรมิ “นวตักรรม” ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมองคก์ร  “Banpu Hearth”  โดยในแตล่ะปี บรษัิทฯ จดักิจกรรมใหม้ีการ
น าเสนอ แลกเปลีย่น และเชิดชเูกียรติแก่โครงการนวตักรรมดเีดน่ โดยมีคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู
เป็นผูพ้ิจารณา  
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10.1  นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม 
“อุตสาหกรรมทีด่ีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” คือ ปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิทในเครอืยดึมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการด าเนินธุรกิจ และดว้ย
วิสยัทศันใ์นการเป็นบรษัิทพลงังานแหง่เอเชียที่มคีวามฉบัไวและมุง่มั่นในการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพ 
และเป็นท่ียอมรบัในฐานะองคก์รที่มีความซื่อสตัยย์ตุิธรรม ยดึมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมคีวามหว่งใยตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ดว้ยเหตนุี ้ บรษัิทฯ จึงมุง่สรา้งสมดลุระหวา่งการเตบิโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ในและนอกกระบวนการผลติของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินกิจกรรมการผลติในทกุขัน้ตอน
ดว้ย “ความใสใ่จและค านงึถงึความรบัผิดชอบ” ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสากล มีจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดใีนทกุพืน้ท่ีที่บรษัิทฯ ด าเนิน
ธุรกิจ  
 
(1)  นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื  

ดว้ยปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่ว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม" บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มุ่งสรา้งดุลยภาพระหว่าง
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน และยงัน าแนวปฏิบตัิในระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์
ดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสรา้งคณุค่าใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทุก
ฝ่าย ดงันี ้

 พนักงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบตัิ สรา้งวฒันธรรมองคก์รที่เขม้แข็ง

ควบคู่ไปกบัการเปิดโอกาสในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ส่งเสริมความเป็นผูน้  าและขีด

ความสามารถตามบทบาทหนา้ที่ 

 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต  บริษัทฯ มุ่งเนน้กระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมี

ประสทิธิภาพตลอดหว่งโซธุ่รกิจดว้ยนวตักรรมและการปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่อง ใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ดว้ยการ

น าเสนอผลิตภณัฑท์ี่ตรงกับความตอ้งการและเสริมสรา้งการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้า พรอ้มแสวงหา

โอกาสการลงทนุใหม่ๆ  

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด บริษัทฯ ยึดมั่นในหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงานในระดบัสากล 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั บริษัทฯ ห่วงใย เอาใจใสส่ขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยการก าหนดเปา้หมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ การไมม่ีอบุตัิการณเ์กิดขึน้ การไมม่ีการเกิด

อบุตัิการณซ์ า้ และการไม่ละเวน้ในการปฏิบตัิตามกฎ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั 

เพื่อปอ้งกนัการสญูเสยีจากอบุตัิการณแ์ละการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน 

 สิ่งแวดล้อม บรษัิทฯ มุง่สรา้งสมดลุของการพฒันาธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ศกึษาและ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มก่อนด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
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สิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมในแตล่ะโครงการ โดยใหค้วามส าคญัในการบรูณาการเพื่อลดการใชท้รพัยากรหรือการ

ใชท้รพัยากรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ การป้องกันผลกระทบที่แหล่งก าเนิด และการจัดการ

สิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 

 ชุมชน บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพืน้ที่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ด้วย

กระบวนการการมีสว่นรว่ม การเสยีภาษี การจา้งงานทอ้งถ่ิน รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัจาก

ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาที่ยั่งยืนนี ้บริษัทฯ จะก าหนดตวัชีว้ดัที่ชดัเจน รวมทัง้จดัใหม้ีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจวา่นโยบายดงักลา่วจะไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งแทจ้รงิ 

 
(2) กลยุทธเ์พื่อความยั่งยนื 

จากวิสยัทศันท์ี่จะเป็น “ผู้น าด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยนื” 

บรษัิทฯ จึงมุง่สรา้งคณุคา่อยา่งยั่งยืนและความไวว้างใจใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีดว้ยความรบัผิดชอบต่อโลกและสงัคม 

โดยน าหลกัการดา้นความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการท าธุรกิจที่ค  านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ 

(Environmental Social and Governance: ESG) ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการก าหนดกล

ยทุธด์า้นการพฒันาความยั่งยืน เช่น 

• การน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global 

Compact ขององคก์ารสหประชาติ มาประกอบการก าหนดประเด็นของการพฒันาที่ยั่งยืน 

• การน าหลักการด้านสิทธิมนุษยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ 

Universal Declaration on Human Rights มาเป็นสว่นหนึง่ในการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารงาน

ทรพัยากรบคุคล และนโยบายดา้นสทิธิมนษุยชน 

• การน าผลการประเมินดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการของหน่วยงานภายนอก เช่น 

MSCI ESG Ratings assessment, RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment มา เ ป็น

สว่นหนึง่ในการประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร 

ประเด็นดา้นความยั่งยืนหรือ ESG ของบา้นปูฯ ไม่ไดจ้ ากัดอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เท่านัน้ แต่ยงั

ยกระดบัครอบคลมุถึงคู่คา้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การสรา้งมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

นวตักรรมดว้ยพลงัรว่ม บริษัทฯ มีแนวทางการพฒันาที่ยั่งยืนของทกุหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ การ

รกัษาสมดลุของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

 

 (3) การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยนื 

บา้นปฯู ขบัเคลื่อนการพฒันาที่ยั่งยืน โดยการผนวกการบริหารจดัการความยั่งยืนเขา้กบักลยทุธใ์นการบรหิารงาน

ของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผูป้ระเมินความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ที่มีผลต่อความ

ยั่งยืนของบรษัิทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้ง และรายงานผลการประเมินใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทตามล าดบั ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาประเด็น

ความเสี่ยงดงักล่าวเพื่อก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รรวมถึงแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรบัการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ แก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเพื่อด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว ้

นอกจากนีป้ระเด็นดา้นความยั่งยืนหรือ ESG ยังไดถู้กก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในตวัชีว้ดัผลการปฏิบัติงาน (Key 

Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงอีกดว้ย ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดผลการ

ปฏิบตัิงานดา้นความยั่งยืนดงักลา่วจะถกูน าไปใชใ้นการประเมินผลตอบแทนของผูบ้รหิารในทกุหนว่ยธุรกิจ 

 

(4) คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยนื 

การบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยธุรกิจในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยมีประธานเจ้าหนา้ที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประธาน โดยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการการพฒันาที่ยั่งยืนมีดงันี ้

 ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนหรอื ESG ในรอบปีที่ผา่นมา 

 ก าหนดและทบทวนนโยบาย หรือมาตรฐานการจดัการ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และ
เพื่อใหม้ั่นใจวา่การพฒันาของบรษัิทฯ จะเติบโตควบคูก่บัความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารบริหารจดัการความยั่งยืนด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ จึงจดัประชุมคณะกรรมการการ
พฒันาที่ยั่งยืนเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้เพื่อทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของทกุหน่วยธุรกิจตามแผนการ
บริหารความยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะหผ์ูม้ีสว่นไดเ้สียและประเด็นส าคญั พรอ้มทัง้น าผลดงักลา่ว
มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางและนโยบายที่ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนดนโยบาย 
มาตรฐานการจดัการ หรือแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรา้งความยั่งยืนและผลประโยชนส์งูสดุของผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ในปีถดัไป 
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10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  

(1) กระบวนการจัดท ารายงาน บริษัทฯ เปิดเผยกลยทุธแ์ละผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนที่ครอบคลมุประเด็น
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ (ESG)ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านทาง รายงานเพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืน (Sustainability Report) มาตัง้แตปี่ 2554 โดยเผยแพรร่ายงานดงักลา่วเป็นรูปเลม่และในเว็บไซตข์องบริษัท
ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัท ารายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานการจดัท ารายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนของ 
GRI (GRI Standards) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมอบหมายใหห้น่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจรบัรองรายงานและ
ขอ้มลูผลการด าเนินงานดา้นพลงังาน ก๊าซเรือนกระจก อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงาน
ดงักลา่วมีความสอดคลอ้งกบั GRI Standards ในระดบัตวัชีว้ดัหลกั (Core) และขอ้มลูผลการด าเนินงานดงักลา่ว
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลกัที่บริษัทฯ ใหค้วามส าคญั เพื่อใหบ้ริษัทฯ ไดท้ราบและ
ตอบสนองตอ่ความคิดเห็นและความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายในการด าเนินงาน บรษัิทฯ ไดพ้ฒันากรอบ
การบริหารจัดการการวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) ขึน้เพื่อเป็น
มาตรฐานในการพิจารณาประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียใหค้วามส าคญักบัทกุหน่วยธุรกิจ และผนวกเขา้กบักลยทุธข์อง
องคก์ร อนึง่ การพฒันากรอบการบรหิารจดัการดงักลา่วของบรษัิทฯ อา้งอิงตามมาตรฐานสากลของการมีสว่นรว่ม
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ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (AA1000 Stakeholder Engagement Standard: AA1000SES) โดยด าเนินตามหลกัการที่
ส  าคญั 3 ประการ คือ ความครอบคลมุ ประเด็นส าคญั และการตอบสนอง 
 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการมีสว่นรว่มทัง้กระบวนการสื่อสารและการท างานรว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ มี
การรบัฟังความคิดเห็น ทัง้โดยด าเนินการเอง เช่น การสมัภาษณล์กูคา้โดยพนกังานขาย การเยี่ยมเยียนภาครฐัของ
ผูบ้รหิาร และด าเนินการโดยใชท้ี่ปรกึษาภายนอก เช่น การส ารวจความคิดเห็นของชมุชนรอบเหมือง (Community 
Satisfaction Survey) การส ารวจความผกูพนัของพนกังานที่มีตอ่องคก์ร (Employee Engagement Survey) เป็น
ตน้ ประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ใหค้วามสนใจแสดงไวโ้ดยสงัเขปดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
  
 

กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ช่องทางการมีสว่นรว่ม ประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหค้วามสนใจ 
ภาครฐั  การเขา้พบในโอกาสตา่งๆ 

 การเขา้รว่มและสนบัสนนุโครงการ
ตา่งๆ ท่ีจดัขึน้โดยภาครฐั 
 การตอบสนองตอ่การรอ้งขอในการ

เปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานความยั่งยืน 

 การสรา้งคณุคา่ทางเศรษฐกิจและ
สงัคม 
 จรยิธรรมทางธุรกิจ 
 ความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลู 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั 
 การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ 
 การบรหิารหว่งโซท่างธุรกิจของ

บรษัิทฯ 
 การบรหิารจดัการผลกระทบทาง

สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

พนกังาน  การสือ่สารระหวา่งหนว่ยงาน
ทรพัยากรมนษุยก์บัพนกังาน  
 การจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน 
 การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสว่นรว่ม

ผา่นการจดัตัง้คณะกรรมการตา่งๆ 
 การส ารวจพฤติกรรม “Banpu 

Heart” 
 การส ารวจความผกูพนัของพนกังาน

ที่มีตอ่องคก์ร  
 การจดัประชมุใหญ่ของบรษัิทฯ 

 ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
 จรยิธรรมทางธุรกิจขององคก์รและ

ความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 
 ความสขุในการท างาน 
 คา่ตอบแทน สวสัดกิารและ

ผลประโยชนท์ี่เป็นธรรม 
 ความกา้วหนา้และความมั่นคงใน

ต าแหนง่งาน 
 การพฒันาองคค์วามรูใ้นการ

ด าเนินงาน 
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กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ช่องทางการมีสว่นรว่ม ประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหค้วามสนใจ 
 สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

ปลอดภยั 
ลกูคา้  การส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ 

 การจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน 
 การเขา้พบในวาระตา่งๆ 
 การตอบสนองตอ่การรอ้งขอในการ

เปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลู 

 คณุภาพและราคาของผลติภณัฑ ์
 ความตรงตอ่เวลาในการจดัสง่

ผลติภณัฑ ์
 ผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ที่อาจเกิดขึน้จากการใชผ้ลติภณัฑ ์
คูค่า้  การประชมุภายในระหวา่งคูค่า้  กระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง และการ

จ่ายผลตอบแทนที่โปรง่ใสและเป็น
ธรรม 
 โอกาสด าเนินงานรว่มกบับรษัิทฯ ใน

อนาคต 
ผูร้บัเหมา  การประชมุภายในระหวา่งผูร้บัเหมา 

 การประชมุผูร้บัเหมาประจ าปี 
 สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

ปลอดภยั 
 การใชพ้ลงังาน 
 โอกาสด าเนินงานรว่มกบับรษัิทฯ ใน

อนาคต 
ชมุชน  การส ารวจความคิดเห็นของชมุชน  

 การจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน 
 การจดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษา

ชมุชน 

 การบรหิารจดัการผลกระทบทาง
สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานของบรษัิทฯ  
 ความปลอดภยัในชีวติและท่ีอยู่

อาศยั 
 การเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานของชมุชน 
 การพฒันาคณุภาพชมุชนรวมถงึ

สง่เสรมิการสรา้งรายได ้
สือ่มวลชน  การตอบสนองตอ่การรอ้งขอในการ

เปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลู 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

 การสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่เศรษฐกิจและ
สงัคม 
 จรยิธรรมทางธุรกิจ 
 ความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลู 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั 
ภาคประชาสงัคม  การตอบสนองตอ่การรอ้งขอในการ

เปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลู 
 การสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่เศรษฐกิจและ

สงัคม 
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กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ช่องทางการมีสว่นรว่ม ประเด็นที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหค้วามสนใจ 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
 การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ 
 การบรหิารจดัการผลกระทบทาง

สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

นกัลงทนุ 
ผูถื้อหุน้ 
สถาบนัการเงิน 
ผูร้ว่มลงทนุ 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 การประชมุกรรมการในบรษัิทยอ่ย

และบรษัิทรว่ม  
 การน าเสนอขอ้มลูเพื่อการลงทนุ  
 การจดัใหม้ชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีน 
 การน าเสนอขอ้มลูเพื่อการลงทนุ  
 การจดัประชมุนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์ 
 การน าเสนอขอ้มลูในงาน 

Opportunity Day ทีจ่ดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษัิท 
และผูบ้รหิาร 
 การด าเนินธุรกิจที่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ 
 การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 การพฒันาและคิดคน้นวตักรรมเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของ
บรษัิทฯ 
 ช่ือเสยีงทีเ่ป็นท่ียอมรบัในระดบั

สากล 
 ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง

ธุรกิจ 
 

 
 

(2)  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสรา้งความมั่นใจเรื่องการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองคก์ร การตรวจสอบการด าเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะด าเนินการผ่านกระบวนการ 
Quality Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในหนว่ยงานเดียวกนัเองระหว่างส านกังานใหญ่ที่
กรุงเทพฯ กับส านักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ส าหรบัการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกนั อาทิเช่น ในสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งจะเขา้ไปท าการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม หรือในประเทศไทย ที่ส  านกังานกรุงเทพ หน่วยงานใหก้าร
รับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ามาตรวจสอบผลการด าเนินงานดา้นความสอดคลอ้งกับกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ จึงเช่ือมั่นไดว้า่บริษัทฯ มีการด าเนินงานสอดคลอ้งตามที่กฎหมายก าหนดและตาม
นโยบายที่บรษัิทไดเ้ปิดเผยไว ้

 

  



 
 

 

หนา้ 261 

 

 

รางวัลด้านความย่ังยนื 

 

 

 

บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลัเกียรติยศบรษัิทจดทะเบียนดา้น
ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) 
ประจ าปี 2562 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย    

 

 
 

บรษัิทฯ ไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนึง่ในรายช่ือหุน้ยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment) ตอ่เนื่องเป็น   
ปีที่ 5 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Corporate Excellence 
Awards สาขาความเป็นเลศิดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Excellence) ประจ าปี 
2562 จากสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
รว่มกบัสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

 
 
  

รางวัลแห่งความย่ังยนืระดับประเทศ 
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บรษัิทฯ ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่
ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ประจ าปี 2562
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 
 

 
 

 

 
บรษัิทฯ ยงัคงรกัษาต าแหนง่ Gold Class และ 
Industry Mover ในกลุม่อตุสาหกรรม Coal & 
Consumable Fuels จากการประกาศผลบรษัิทท่ีมี
ความยั่งยืนของ Robeco Sustainable Asset 
Management (RobecoSAM) 
 

 

 
ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นระดบั 
A (ตามเกณฑว์ดั AAA ถงึ CCC) จากการประเมิน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการของ 
MSCI (MSCI ESG Ratings assessment) 
 

 
 

 

 
10.3  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 --ไมม่—ี 
 
 
 
 
  

รางวัลแห่งความย่ังยนืระดับสากล 
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10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
ประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บา้นปฯู ไดด้  าเนินธุรกิจตามหลกั ESG โดยค านึงถึงประเด็นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และ

การก ากบัดแูลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุง่หวงัที่จะสรา้งการเติบโตทางธุรกิจไปพรอ้มๆ  

กบัการสรา้งประโยชนแ์ละผลตอบแทนที่ดีอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่    ในปี 2562 ที่ผา่นมา บา้นปฯู ยงัคง

ใหค้วามส าคญักบัประเด็นทางสงัคม โดยด าเนินโครงการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง ครอบคลมุการพฒันา

การศึกษา การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน การพฒันาชุมชน และการพฒันาสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งทกุโครงการและกิจกรรม

มุ่งส่งเสริมใหเ้กิด “การเรียนรู”้ เพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้มผ่านกิจกรรมการเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบทัง้ในและนอกหอ้งเรียน เพราะบา้นปฯู เช่ือวา่ “พลงัความรู ้คือ 

พลงัแหง่การเปลีย่นแปลงและพฒันา” 

 
ด้านพัฒนาการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

ปี 2562 นบัเป็นปีที่ 16 ของโครงการ “สนบัสนนุการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน” ซึง่

บา้นปฯู รเิริม่และด าเนนิโครงการมาอยา่งตอ่เนื่องโดยมเีปา้หมายเพื่อพฒันา

การศกึษาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งยั่งยืน ดว้ยการสนบัสนนุการ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการใน 3 ดา้น ประกอบดว้ยการพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ี่

ยั่งยืนของชมุชน การพฒันาศกัยภาพของครู และการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

ใหแ้ก่โรงเรยีน 6 แหง่ ในจงัหวดัล าพนู ล าปาง และพะเยา ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่บรษัิทฯ เคย

ด าเนินธุรกิจ  

 

ในปีนี ้บา้นปฯู ยงัมอบทนุส าหรบัจดัหาครูตา่งชาตเิจา้ของภาษาตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสรา้งเสรมิความสามารถทางการ

สือ่สารภาษาองักฤษของนกัเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีนในอปุถมัภ ์ และช่วงตน้ปีการศกึษา 2562 บา้นปฯู ไดจ้ดั

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ “คิด เห็น เป็นภาพ” หรอื Visual Thinking Workshop ใหแ้ก่ครูและนกัเรยีน จ านวน 305 

คน เพื่อเรยีนรูฝึ้กฝนทกัษะความคิดเชิงภาพไปพรอ้ม ๆ กนั ซึง่ทกัษะดงักลา่วถือเป็นเครือ่งมือรูปแบบใหมท่ี่ครูใชเ้พิม่

ความนา่สนใจในการจดัการเรยีนการสอน ขณะที่นกัเรยีนใชพ้ฒันาทกัษะการจดัล าดบัความคดิใหเ้ป็นระบบและมตีวั

ช่วยในการบนัทกึและจดจ าบทเรยีนวิชาตา่ง ๆ ใหง้่ายและรวดเรว็ขึน้  

นอกจากนัน้ บา้นปฯู ยงัมอบทนุสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนทัง้ 6 แหง่ เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาคณุภาพครูและ

นกัเรยีนผา่นโครงการตา่งๆ ตามแผนพฒันาโรงเรยีน ไดแ้ก่ คา่ยวิชาการภาษาองักฤษส าหรบันกัเรยีน การสรา้ง

มคัคเุทศกน์อ้ยรกัษ์บา้นเกิด 2 ภาษา การสรา้งโอกาสชีวติและอาชีพของนกัเรยีน กิจกรรมขบัเคลือ่นครูดว้ยกระบวนการ 

PLC การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ คา่ยวิทยาศาสตรเ์ยาวชนรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรในทอ้งถ่ิน และภาษาองักฤษสูช่มุชน ซึง่ทัง้หมดนีไ้มเ่พียงชว่ยสรา้งประโยชนค์รอบคลมุทัง้นกัเรยีน ครู 

โรงเรยีน และชมุชนโดยรอบ แตเ่ป็นบนัไดอีกขัน้สูก่ารพฒันาดา้นการศกึษาและคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนอยา่งยั่งยืน 
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ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผา่นมา การสนบัสนนุตา่ง ๆ ภายใตโ้ครงการสนบัสนนุการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน คิดเป็น

มลูคา่กวา่ 43 ลา้นบาท สรา้งการเปลีย่นแปลงทีด่ีขึน้ใหก้บัโรงเรยีนในอปุถมัภ ์ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้ง 

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถดา้นวิชาการควบคูก่บัคณุธรรมและทกัษะชีวิต พรอ้มเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของชมุชน

ในอนาคต ครูมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนใหน้า่สนใจและมีประสทิธิภาพมากขึน้ นอกจากนัน้ 

โรงเรยีนยงัสามารถพฒันาระบบการเรยีนการสอนและโสตทศันปูกรณ ์ ตลอดจนจดักิจกรรมสง่เสรมิทกัษะและยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน สง่ผลใหม้ีมาตรฐานการเรยีนการสอนท่ีสงูขึน้ สามารถเป็นแหลง่เรยีนรูข้องชมุชน และไดร้บั

คดัเลอืกใหเ้ป็นโรงเรยีนตวัอยา่ง โรงเรียนตน้แบบ หรอืโรงเรยีนน ารอ่งในดา้นตา่ง ๆ 

 
ทุนการศึกษา 

ในปี 2562 บา้นปฯู สนับสนุนทุนการศึกษาให้แกนั่กศึกษาชัน้ปีที่ 4 ในสาขาดงัตอ่ไปนี ้
- ดา้นธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมอืงแร ่จ านวน 3 ทนุ โดยสนบัสนนุตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ 2552 

- ดา้นวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมไฟฟา้พลงังานแก่นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงัจ านวน 2 ทนุ  

- ดา้นบญัชี จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์จ านวน 2 ทนุ  

- ดา้น IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จ านวน 5 ทนุ โดยเริม่ตน้สนบัสนนุในปี 2562 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผา่นมา ไดม้อบทนุการศกึษา รวมแลว้ทัง้สิน้ 116 ทนุ 

 
ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในปี 2562 บา้นปฯู สนบัสนนุทนุช่วยเหลอืแก่โรงเรยีน 13 แหง่ ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใตเ้ป็นจ านวน

เงิน 1.6 ลา้นบาท เพื่อพฒันาและช่วยเหลอืโรงเรยีนที่ขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอนและไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์

ความไมส่งบในพืน้ท่ี ผา่นทางส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)   ทัง้นี ้ ในชว่ง 13 ปีที่ผา่นมา มี

โรงเรยีนที่ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากบา้นปฯู รวมทัง้สิน้ 129 โรงเรยีน ใน 5 จงัหวดั ประกอบดว้ยนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

สงขลา และสตลู    
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โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) 

บา้นปูฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “สานอนาคต

การศึกษา” ซึ่งจดัโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ตัง้แต่กลางปี 2559 โดยบา้นปูฯ สนับสนุน 

12 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น 5 

โรงเรียน มหาสารคาม 3 โรงเรียน และ

รอ้ยเอ็ด 4 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายพฒันา

ศกัยภาพผูอ้  านวยการโรงเรยีน และครูผูส้อน

เพื่อปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพและทนัสมยั สรา้งนกัเรียนใหพ้รอ้มส าหรบัศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปี 

2562 ที่ผา่นมา ไดด้  าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

1.  พนกังานจิตอาสาจากบา้นปฯู (School Partner) จ านวน 14 คน ท างานรว่มกบัผูบ้ริหารและครู ในการจดัท า

แผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามงาน  และใหก้ารสนับสนุนโรงเรียนในระหว่างการด าเนินงาน

โครงการ  

2.  จดัฝึกอบรมเขม้ขน้ในหลกัสตูร High Scope ระยะเวลา 2 สปัดาหใ์หแ้ก่ครูที่สอนในระดบัปฐมวยั เพื่อพฒันา

ศกัยภาพครูที่สอนในระดบัปฐมวยัในการดแูลและจดัการสอนใหม้ีคณุภาพ 

3.  จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการใหก้บัคณุครูระดบัประถมศกึษาทกุคนในทกุช่วงชัน้ ดว้ยหลกัสตูรและวิทยากรจาก

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์และ

วิทยาศาสตร ์ท าใหค้รูไดพ้ัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีการใช้สื่อการสอนที่

หลากหลาย ท าใหส้อนง่ายขึน้ นกัเรยีนสนใจการเรยีนมากขึน้และเขา้ใจเนือ้หาไดเ้รว็ขึน้ สง่ผลใหค้ะแนนสอบ

ระดับชาติเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีย้ังได้จัดอบรมให้กับคุณครูระดับมัธยมในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ และสงัคม เพื่อพฒันาศกัยภาพครูใหม้ีการสอนท่ีทนัสมยัขึน้  

4.  สรา้งเครอืขา่ยแหง่การเรยีนรู ้(Professional Learning Community) ท าใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนและครู มีช่องทาง

ในการสื่อสาร รบัทราบขอ้มูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน

ระหว่างกัน ส่งเสริมใหค้รูไดเ้ป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสอนใหก้ับครูโรงเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการ รวมถึงสง่เสริมใหโ้รงเรียนเป็นแหลง่ศึกษาดงูานของโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อยกระดบัคณุภาพการจดัการ

เรยีนการสอน และการบรหิารจดัการสถานศกึษาไปพรอ้มกนั 
 

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

บา้นปฯู ไดร้ว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) โครงการโรงเรยีนรว่มพฒันา (Partnership School) เมื่อ

วนัที่ 5 มิถุนายน 2561 โครงการนีเ้กิดจากแนวคิดที่จะสรา้งนวตักรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตบ้ทบาท

ความรว่มมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มลูนิธิ องคก์ร หรือสถาบนั ท่ีสนบัสนนุทรพัยากรและมีสว่นรว่ม

ในการบริหารกับสถานศึกษา และเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารฐั มีวัตถุประสงคท์ี่จะพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
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พัฒนาครู พัฒนาการบริหารจัดการ และคุณภาพสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตในชุมชนเพื่อยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเตรียมความพรอ้มผูเ้รียนส าหรบัอนาคต รวมถึงลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา ภายใต้

ความรว่มมือของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งในพืน้ที่และชุมชน มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปีการศึกษา ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 

2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 บา้นปฯู ไดใ้หก้ารสนบัสนนุโรงเรยีนในโครงการทัง้สิน้ 3 โรงเรยีน โดยคดัเลอืกโรงเรียน

จากโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ที่บริษัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุ จงัหวดัละ 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน

โนนสะอาดพิทยา จงัหวดัขอนแก่น โรงเรียนชมุชนโพนงามโพนสวาง จงัหวดัมหาสารคาม และโรงเรยีนรอ่งค าหงสท์อง

วิทยา จงัหวดัรอ้ยเอ็ด โดยมีผลการด าเนินงาน ดงันี ้ 

1. การจดัอบรมและพฒันาการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 

1.1 จดัอบรมหลกัสตูร High Scope ใหแ้ก่ครูปฐมวยั ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยมีวิทยากรจากโครงการ 

RIECE-High Scope มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

1.2 จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาองักฤษ โดยวิทยากรจากโรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายประถม  

1.3 จดัอบรมการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และสงัคมศึกษา ใหแ้ก่ครู

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยวิทยากรจากโรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม  

1.4 สนบัสนุนใหค้รูเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น Active Learning ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาเทคนิค

วิธีการสอนท่ีทนัสมยัและหลากหลาย 

2. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอรใ์ห้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง จัดจ้างครูในสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอรใ์หแ้ก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้

ความสามารถดา้นเทคโนโลยี พรอ้มจดัอบรมการสอนวิทยาการค านวณ (Computing Science) ใหก้บัครูทัง้

ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

3. จดัจา้งครูวิชาภาษาองักฤษจ านวน 4 คน ส าหรบั 3 โรงเรียน โดยสง่เสริมการสอนภาษาองักฤษตัง้แต่ระดบั

ปฐมวยั รวมถึงจดัหาสือ่การเรยีนการสอนวิชาภาษาองักฤษ เพื่อสรา้งบรรยากาศการเรยีนใหส้นกุและสง่เสริม

การเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหด้ีขึน้   

4. สนบัสนนุงบประมาณในการจดักิจกรรมดา้นอาชีพและทกัษะชีวิตใหแ้ก่นกัเรียน รวมทัง้สง่เสริมการเรียนการ

สอนวิชาในวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ดนตรสีากล ดนตรพีืน้เมือง และกีฬา 

 
โครงการพลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่การเรียนรู้ 

ในปี 2562 เป็นปีที่ 3 ที่บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบา้นปูฯ ด าเนินโครงการ  

“พลังงานแสงอาทติยเ์พือ่การเรียนรู้” โดยมีเปา้หมายเพื่อพฒันาระบบสาธารณปูโภคไฟฟา้แก่โรงเรยีนที่ขาดแคลน 

ใหค้รูและนกัเรยีนมีไฟฟา้ใชส้  าหรบัการเรยีนการสอน รวมทัง้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศจากสือ่การเรยีนรูต้า่ง ๆ ได ้

เช่น ระบบจานดาวเทยีม ทัง้นี ้ เพื่อช่วยยกระดบัความรู ้ ความสามารถของนกัเรยีนในพืน้ท่ีหา่งไกล นอกจากนีย้งั

คาดหวงัผลลพัธไ์ปถึงการน าความรู ้ ความสามารถไปตอ่ยอดเพือ่การประกอบอาชีพ และด าเนนิชีวิตไดอ้ยา่งยั่งยืน 

รวมถงึการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนชาวไทยภเูขา โดยในปีที่สามของโครงการนีบ้ริษัทฯ ไดด้  าเนินการติดตัง้

ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่ศนูยก์ารเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา แมฟ่า้หลวง บา้นตะละโคง่ จงัหวดัตาก 
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พรอ้มรว่มมือกบัหนว่ยบญัชาการทหารพฒันา กองทพัไทย ในการส ารวจโรงเรยีนที่ขาดแคลนไฟฟา้ในจงัหวดั

แมฮ่่องสอนและไดต้ดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยใ์น 15 โรงเรยีน คิดเป็นมลูคา่ทนุสนบัสนนุโครงการฯ 

รวมกวา่ 1.6 ลา้นบาท ตลอด 3 ปีที่ผา่นมา มีโรงเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากบรษัิทฯ รวมทัง้สิน้ 53 โรงเรยีน 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดเ้สรมิสรา้งโอกาสการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใหแ้ก่เยาวชนบางสว่นจากศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทย

ภเูขา แมฟ่า้หลวง บา้นตะละโคง่ จงัหวดัตาก ดว้ยการพาเขา้เยี่ยมชมระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์ ณ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร หนึง่ในโรงเรยีนตน้แบบที่ใชพ้ลงังานทางเลอืกที่บรษัิทฯ ใหก้าร

สนบัสนนุ พรอ้มใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัวิธีการท างานของระบบโซลารเ์ซลล ์ เพื่อปลกูฝังใหเ้ยาวชนกลุม่เปา้หมายตระหนกัถงึ

ความส าคญัในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของพลงังานทางเลอืก 

 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”  

บา้นปฯู รว่มกบัคณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ด าเนินโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม “เพาเวอรก์รีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาติ ปลกูจิตส านกึในการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่เยาวชน รวมทัง้สง่เสริมใหน้ าความรูด้า้น

วิทยาศาสตรม์าใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ สรา้งแกนน าและเครือข่ายเยาวชนดา้นสิ่งแวดลอ้มใน

อนาคต โดยกลุม่เปา้หมายของคา่ยฯ คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 5  สายวิทยาศาสตรท์ั่วประเทศ 

กิจกรรมของค่าย “เพาเวอรก์รีน”  จดัขึน้ภายใตแ้นวคิด "วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม - เรียนรูสู้ก่ารปฏิบตัิ" ซึ่งมุ่งเนน้ให้

เยาวชนไดเ้รียนรูก้ารพฒันากระบวนการคิด ไดฝึ้กฝนทกัษะผ่านการเรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบตัิในหอ้งปฏิบตัิการ

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมทัศนศึกษาในพืน้ที่ที่ เ ก่ียวข้องกับการเรียนรู ้ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นสภาพพืน้ท่ีจรงิ และสามารถเชื่อมโยงการเรยีนรู ้

ดา้นสิง่แวดลอ้มผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ได ้ 

ในปี 2562 ค่าย “เพาเวอรก์รีน” ปีที่ 14 จดัขึน้ภายใตแ้นวคิด “รวมพลงัเยาวชน สูว้ิกฤต

โลกรอ้น ปกปอ้งความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อใหเ้ยาวชนที่เขา้รว่มโครงการฯ ทัง้ 70 

คน ไดศ้ึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤตโลกรอ้นตอ่สิ่งมีชีวิต รวมถึงเรียนรูแ้นวทางการรบัมือ 

และร่วมคิดคน้วิธีการจัดการ ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาจากวิกฤตดงักล่าว เพื่อปกป้อง

คณุภาพชีวิตของมนษุยแ์ละการด ารงอยูข่องความหลากหลายทางชีวภาพ   โดยคา่ยฯ ได้

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามรอ้ยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         

ซึ่งเป็นพืน้ที่แหล่งเรียนรูท้างธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ ์

และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย อาทิ น า้จืด ถ า้ ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด 

ตลอดจนเป็นพืน้ที่ที่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภมูิอากาศ เพื่อใหเ้ยาวชนเขา้ใจบทเรยีนอยา่งลกึซึง้ และเกิดความรูส้กึรกัและหวงแหนธรรมชาติมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้

เยาวชนยงัไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมดว้ยการคืนความสะอาดและความสวยงามใหช้ายหาด      ไป

พรอ้มๆ กบัการเรยีนรูเ้ก่ียวกบัการแยกประเภทขยะ และผลกระทบของขยะตอ่สิง่แวดลอ้มอีกดว้ย  
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เยาวชนยงัไดร้บัแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มผ่านกิจกรรมเสวนาพิเศษ จากคณะ

วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณท์ างานดา้นสิ่งแวดลอ้มทัง้นกัวิชาการ นกัอนรุกัษ์ และผูท้ี่ขบัเคลื่อนงานดา้น

สิง่แวดลอ้มในภาคอตุสาหกรรม และในช่วงทา้ยของคา่ยฯ เยาวชนไดน้ าความรูท้ี่ไดร้บัมาประยกุตใ์ชเ้พื่อตอ่ยอดในการ

สรรคส์รา้งโครงงานกลุม่วิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มที่ตกผลกึจากการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาคา่ยฯ      

นอกจากนี ้ในช่วง 4 ปีที่ผา่นมา บา้นปฯู ไดพ้ิจารณาคดัเลอืกนกัเรยีนที่มีผลงานดจีากการรว่มเขา้คา่ยฯ เดินทางไปทศัน

ศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่บา้นปูฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ อินโดนีเซียและญ่ีปุ่ น เพื่อเรียนรูด้า้นก าร

บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนืเพิ่มเติมอีกดว้ย โดยในปีนี ้คา่ยฯ ไดน้ า 3 เยาวชนดีเดน่จากคา่ยฯ ปีที่ 13 ซึง่จดัขึน้

ในเดือนตลุาคม 2561 เดินทางไปเรยีนรูแ้นวทาง “การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพกบัการเพิ่มมลูคา่ทาง

เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค”์ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวนัที่ 19-24 เมษายน 2562 เพื่อต่อยอดการเรียนรูแ้ละสรา้งเสริม

ประสบการณ ์ผ่านกิจกรรมมากมายที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บั

ประเทศชาติอยา่งยั่งยืน  

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเขา้รว่มโครงการคา่ย 

“เพาเวอร์กรีน” แลว้ 980 คน อีกทัง้ค่ายฯ ยังไดพ้ัฒนาผูน้  า

เยาวชนดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อท าหนา้ที่เป็นพี่เลีย้งแก่เยาวชน

คา่ยฯ รวมทัง้ขยายเครอืขา่ยดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมประมาณ 174 

คน  

 
 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  

โครงการพลังเปลีย่นแปลงเพือ่สังคม 9 

ในปี 2562 บา้นปฯู ยงัคงเดินหนา้ด าเนินโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ที่สนบัสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการ

ทางสงัคมรุ่นใหม่และเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสนับสนุน “กิจการเพื่อสงัคม” ที่มุ่งเนน้ความเช่ือมโยง

ระหว่างธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการใชก้ารบริหารจดัการเชิงธุรกิจและการสรา้งผลลพัธ์ทางบวกต่อสงัคม 

ตลอดจนคุณธรรมในการด าเนินกิจการเพื่อสงัคม โดยในปีนี ้โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมโรดโชวเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละ

แลกเปลี่ยนประสบการณด์า้นกิจการเพื่อสงัคมในพืน้ที่ต่างจงัหวดัทั่วทกุภาค สง่ผลใหม้ีผูป้ระกอบการทางสงัคมจาก

เขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัสนใจสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ ปีนี ้เป็นจ านวนมาก พรอ้มทัง้ขยายช่องทางการเรียนรูเ้พื่อเตรียม

ความพรอ้มของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่องบน SE.School: Social Enterprise School (https://se.school) 

แพลตฟอรม์ออนไลนส์  าหรบัผูท้ี่สนใจเป็นผูป้ระกอบการกิจการเพื่อสงัคมแหง่แรกในประเทศไทย  ในปีนี ้ผูป้ระกอบการ

ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจ านวน 16 รายไดร้บัการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาแนวคิดและรูปแบบการบริหาร

จดัการทางธุรกิจ โดยมีกิจการเพื่อสงัคมที่โดดเด่นและตอบโจทยปั์ญหาสงัคมในหลายดา้น อาทิ การจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม การดูแลสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และการสืบสานงาน

ศิลปหตัถกรรมพืน้เมือง เป็นตน้ ในจ านวนนี ้คณะกรรมการไดค้ดัเลือก 10 กิจการ ที่ลว้นตอบสนองความตอ้งการของ

โลกยคุใหมด่ว้ยแพลตฟอรม์ดิจิทลัและมีเปา้หมายชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ขณะที่มี
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ความเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ เพื่อรบัทนุโครงการละ 

80,000 บาท น าไปด าเนินงานในระยะเวลา 3 

เดือน  จากนัน้จึงมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดด

เด่น มีพฒันาการ และสรา้งผลกระทบใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

จ านวน 5 กิจการ เพื่อรบัทนุโครงการละ 250,000 

บาทส าหรบัด าเนินกิจการตอ่เนื่องอีก 6 เดือน   

หลงัจากนัน้ โครงการฯ จดักิจกรรม “Impact Day” 

ขึ ้นเป็นปีที่  3 ภายใต้แนวคิด “สนามของคน

สรา้งสรรค ์ต่อเติมพลงั เปลี่ยนแปลงสงัคม” เพื่อประกาศ 5 กิจการเพื่อสงัคมดีเด่นที่ชนะเลิศจากโครงการฯ ปีนี ้และ

เพื่อสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการกิจการเพื่อสงัคมของโครงการฯ และเครอืขา่ย ไดม้ีพืน้ท่ีในการประชาสมัพนัธกิ์จการและ

จ าหน่ายสินคา้และบริการใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่สนใจในกิจการเพื่อสงัคม และนักเรียน

นกัศกึษาไดศ้กึษาหาความรูด้า้นกิจการเพื่อสงัคมจากผูม้ีประสบการณต์รง ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ภายในงาน เช่น กิจกรรม

เวิรค์ช็อป เวทีเสวนา และนิทรรศการ เป็นตน้ 

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ไดใ้หค้  าปรึกษา จัดอบรมและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมรุน่ใหมใ่นดา้นตา่ง ๆ อาทิ การพฒันาโมเดลธุรกิจ การวางแผนดา้นการเงิน การวดัผล

ทางสงัคม การพฒันาแบรนด ์การบริหารจัดการทีมงาน และการบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกิจ พรอ้มทัง้ใหก้าร

สนบัสนนุกิจการเพื่อสงัคมจ านวน 92 กิจการ ใหม้ีโอกาสทดลองด าเนินกิจการเพื่อสงัคมตามแนวคิดและความสนใจ

ของตนเอง และจ านวนรอ้ยละ 60 ของจ านวนกิจการที่ไดร้บัการสนบัสนนุมีผลการด าเนินงานโดดเดน่ไดร้บัการสง่เสริม

ใหส้ามารถตอ่ยอดและพฒันาศกัยภาพตนเองเพื่อด าเนินกิจการตอ่ไดอ้ยา่งยั่งยืน ซึง่กิจการเหลา่นี ้นอกจากจะสามารถ

สรา้งผลก าไรทางธุรกิจแลว้ ยังสรา้งประโยชนท์างสงัคมใหแ้ก่ชุมชนและองคก์รต่างๆ เป็นจ านวน 141 แห่ ง และ

ครอบคลมุผูไ้ดร้บัผลประโยชนก์ว่า 2 ลา้นคน ใหม้ีสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ พรอ้มแกปั้ญหาครอบคลมุประเด็น

ทางสงัคมถึง 7 ประเด็น ไดแ้ก่ การศกึษา การเกษตร สขุภาพ อาสาสมคัรเพื่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม การพฒันาอาชีพ และ

การเงิน และบางกิจการยงัสามารถตอ่ยอดไปควา้รางวลัในระดบันานาชาติมีรายไดท้ี่มั่นคงอีกดว้ย  

นอกจากการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการทางสงัคมที่เขา้ร่วมโครงการฯ แลว้ โครงการฯ ยงัมุ่ง

พฒันา SE.School แพลตฟอรม์ออนไลนด์า้นกิจการเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้การปรบัปรุงเนือ้หา และการเพิ่มองค์

ความรูใ้หม่ ๆ และดว้ยความสะดวกในการเขา้ถึงแพลตฟอรม์ดงักลา่ว ท าใหม้ีผูล้งทะเบียนใชง้าน SE.School ในปีนี ้

มากถึง 390 คน เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้รอ้ยละ 66 สอดรบักบัเทรนดโ์ลกที่เปลี่ยนแปลงเขา้สูย่คุดิจิทลั และพฤติกรรมการ

เรยีนรูข้องคนรุน่ใหม ่

 
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู  

สโมสรเทเบิลเทนนิสบา้นป ูก่อตัง้ขึน้เมื่อช่วงตน้ปี 2551 เพื่อด าเนินกิจกรรมสง่เสริมและพฒันาทกัษะ รวมทัง้เปิดโลก

ทัศนท์างดา้นกีฬาเทเบิลเทนนิสใหก้ับนกักีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ดว้ยความมุ่งหวงัที่จะช่วย

ยกระดบัมาตรฐานดา้นกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทย โดยในปี 2562 สโมสรฯ ยงัคงมุ่งสนบัสนุนนกักีฬาใหเ้รียนรูท้ี่จะ



 
 

 

หนา้ 270 

 

 

พฒันาตนเองทัง้ทางรา่งกายและจิตใจผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ  อาทิ การ

ฝึกซอ้มประจ าวนั การเขา้รว่มการแขง่ขนัในรายการส าคญัทัง้ในและ

ต่างประเทศ และกิจกรรมสรา้งความสมัพันธ์และสื่อสารระหว่าง

สมาชิก เป็นตน้   

สโมสรฯ มุ่งเนน้การพฒันามาตรฐานและระบบการบริหารจัดการ 

ตลอดจนน าเอามาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการวางแผน

พฒันานกักีฬารายบคุคล รวมทัง้เพิ่มเติมกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เพื่อ

สง่เสรมิกีฬา 

เทเบิลเทนนิสใหเ้ป็นที่แพรห่ลาย เช่น การจดักิจกรรม “ค่ายสโมสรเทเบิลเทนนิสบา้นป ูสรา้งแรงบนัดาลใจและพฒันา

ทกัษะเยาวชนไทย” แก่เยาวชนในพืน้ที่ห่างไกล โดยผูฝึ้กสอนที่มีประสบการณใ์นระดบันานาชาติและไดใ้ชกิ้จกรรมนี ้

ปลกูฝังจิตส านกึสาธารณะใหแ้ก่นกักีฬาของสโมสรฯ ที่ผา่นการแขง่ขนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมารว่มท าหนา้ที่ผู้

ฝึกสอนใหแ้ก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและปัจจยัสนบัสนนุในการฝึกฝนทกัษะดา้นกีฬาเทเบิลเทนนิสในภมูิภาคตา่ง ๆ ซึง่ใน

ปี 2562 ไดจ้ดักิจกรรมดงักลา่วขึน้ท่ีจงัหวดัสตลู และไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดีจากเยาวชน 108 คนและผูฝึ้กสอน 16 

คน ในจังหวดัสตูลและจังหวดัใกลเ้คียง โดยนบัตัง้แต่ปี 2557 สโมสรฯ จัดกิจกรรมค่ายฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปีรวม

ทัง้หมด 9 ครัง้  

นอกจากการสง่นกักีฬาเขา้แขง่ขนัในประเทศปีละ 9 ทวัรน์าเมน้ทแ์ลว้ ในปีนี ้สโมสรฯ ยงัด าเนินการคดัเลอืกนกักีฬาเขา้

รว่มการแข่งขนัในรายการต่างประเทศ จ านวน 2 รายการ คือ รายการ 2019  China Junior & Cadet Open (Golden 

Series), ITTF World Junior Circuit ณ เมืองไท่ฉาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และรายการ 2019  Chinese Taipei 

Junior & Cadet Open, ITTF Junior Circuit Premium ณ กรุงไทเป สาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) โดยส่งนกักีฬาเขา้ร่วม

การแข่งขนั จ านวน 6 คน และ 7 คน ตามล าดบั เพื่อเพิ่มพูนประสบการณแ์ละเปิดโลกทศันด์า้นการแข่งขนัในระดบั

นานาชาติใหก้บันกักีฬาของสโมสรฯ 

ปัจจุบนั สโมสรฯ มีสมาชิกทัง้สิน้ 101 คน ประกอบดว้ยนกักีฬา จ านวน 75 คน ผูฝึ้กสอน จ านวน 11 คน และสมาชิก

ทั่วไป จ านวน 15 คน โดยแบ่งเป็น 13 ศนูยฝึ์กซอ้ม กระจายตวัอยู่ใน 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ  นนทบรุี สพุรรณบุรี 

เชียงใหม ่อบุลราชธานี สรุาษฎรธ์านี ภเูก็ต ขอนแก่น ยโสธร และราชบรุ ี 

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา พบว่านกักีฬาของสโมสรฯ ผ่านการคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีมชาติในการแข่งขนักีฬา

ซีเกมส ์จ านวน 2 คน เยาวชนทีมชาติ จ านวน 40 คน ยวุชนทีมชาติ จ านวน 2 คน และน าความสามารถทางกีฬาเทเบิล

เทนนิสสมคัรเขา้ศึกษาตอ่ในระดบัอดุมศึกษาได ้จ านวน 20 คน อีกทัง้ไดร้บัรางวลัจากการแข่งขนัหลากหลายรายการ

ทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ และมีเยาวชนทั่วประเทศจ านวนกว่า 1 ,000 คน ที่ไดเ้ขา้ค่ายฯ ฝึกทกัษะกีฬาเท

เบิลเทนนิสกบัผูฝึ้กสอนจิตอาสาของสโมสรฯ 

 
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน  

บา้นปฯู ยงัคงใหก้ารสนบัสนนุนายทรงฤทธ์ิ เดวิด จั่นบบุผา นกักีฬาเทนนิสเยาวชนรุน่อายไุมเ่กิน 16 ปี ท่ีมีศกัยภาพแต่

ขาดแคลนทุนทรพัย ์ในการเดินหนา้สานฝันการเป็นนกักีฬาเทนนิสระดับโลกดว้ยการสนบัสนุนอุปกรณกี์ฬา คอรส์

เสริมสรา้งความแข็งแรงและเตรียมความพรอ้มทางรา่งกาย และการอ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ
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ฝึกซอ้มเทนนิสประจ าวนัไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัรายการส าคญั ๆ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะและประสบการณใ์นการแข่งขัน และสรา้งเสริมทกัษะในการใชชี้วิต ตลอดจนฝึกวินยั

นกักีฬาใหม้ีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้ 

ในปี 2562 นี ้นายทรงฤทธ์ิ ไดร้บัการสนบัสนนุจากบา้นปฯู ในการเขา้รว่มแขง่ขนัเทนนิสรายการในประเทศ รวมถึงการ

เขา้ร่วมการแข่งขนัเทนนิสซึ่งจัดโดยสหพนัธ์เทนนิสนานาชาติในประเทศกัมพูชา จีน ศรีลงักา และอินโดนีเซีย โดย

สหพนัธเ์ทนนิสนานาชาติจดัอนัดบัใหน้ายทรงฤทธ์ิเป็นนกักีฬาเทนนิสเยาวชนอนัดบัท่ี 1,800 ของโลก ในขณะท่ีสมาคม

กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์จดัอนัดบัใหเ้ป็นนกักีฬาเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุ

ไม่เกิน 16 ปี อนัดบัท่ี 8 ของประเทศไทย ซึ่งประสบการณแ์ละผลงานของนายทรงฤทธ์ิในปีนีน้บัเป็นกา้วย่างส าคญัสู่

การเป็นนกักีฬามืออาชีพในอนาคต 
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม 

บา้นปฯู รว่มมือกบัคณะวิทยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใ์นการด าเนนิโครงการ “ออกแบบ

เกม ออกแบบสงัคม” หรอื “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” มาตัง้แตปี่ 2559 โดยมีเปา้หมายเพื่อ

พฒันานกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและนกัเรยีนอาชีวศกึษาใหม้ีทกัษะของนวตักรรุน่ใหม ่ เช่น การคดิอยา่ง

มีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห ์การสือ่สารความคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ความรบัผิดชอบ และการมีภาวะผูน้  า  ผา่น

กระบวนการสรา้ง “เกมการเรยีนรู”้  

โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสงัคม” รุน่ท่ี 1 ไดส้ิน้สดุลงพรอ้มกบัพิธีมอบรางวลัชนะเลศิถว้ยรางวลัพระราชทานใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารแีละรางวลัสาขาตา่ง ๆ แก่ทีม

เยาวชนผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ในชว่งตน้ปี 2562 จากนัน้ โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสงัคม” รุน่ท่ี 2 เริม่ตน้ขึน้ในช่วง

เดือนสงิหาคมที่ผา่นมา โดยบา้นปฯู ไดม้อบเงินสนบัสนนุแก่โครงการฯ รวมกวา่ 8.4 ลา้นบาท เพื่อใชด้  าเนินการตาม

แผนงานตลอดระยะเวลา 2 ปีในการบม่เพาะทีมเยาวชนโรงเรยีนตา่ง ๆ ที่ผา่นการคดัเลอืกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีมให้

มีทกัษะการคดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละการเป็นนวตักรรุน่ใหมผ่า่นกระบวนการสรา้งเกม เพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงใน

ประเด็นทางสงัคม หลงัจากนัน้แตล่ะทีมจะออกแบบบอรด์เกม โดยเนน้ใหส้ามารถประยุกตใ์ชง้านไดจ้รงิก่อนจะน าไป

ทดลองเผยแพรแ่ก่กลุม่เปา้หมาย เพื่อใหค้วามรู ้ สรา้งการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม และทศันคต ิ อนัจะน าไปสูค่วาม

เปลีย่นแปลงเชิงบวกใหแ้ก่สงัคม 

 

ดา้นการพฒันาชมุชน  

 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองล าพนูท าการเปลีย่นหลงัคาของศาลาที่พกั หมูบ่า้นบา้นโฮ่ง หมูท่ี่ 11 

ต าบลลี ้อ  าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู ซึง่เดิมมีสภาพทรุดโทรม เพื่อใหค้นในชมุชนไดใ้ชป้ระโยชน ์รวมถึงปรบัภมูิทศัน์

และพฒันาพืน้ท่ีภายในหมูบ่า้น ใหส้วยงามและเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยขึน้ นอกจากนี ้ เหมืองล าพนูยงัจดัท า

หลงัคาครอบองคพ์ระแมธ่รณี วดับา้นป ูหมูท่ี่ 3 ต าบลลี ้ อ  าเภอลี ้ จงัหวดัล าพนู และรว่มกบัชมุชนเทคอนกรตี

ทางขึน้พระธาตวุดับา้นปใูหป้ระชาชนเดินเทา้ขึน้ไปสกัการะพระธาตไุดอ้ยา่งปลอดภยั 

 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เหมืองล าพนูจดักิจกรรมจิตอาสารว่มกบัเทศบาลต าบลลีท้  าฝายชะลอน า้ ณ ป่า

ตน้น า้หว้ยแคง หมูท่ี่ 17 ต าบลลี ้ อ  าเภอลี ้ เพื่อช่วยอนรุกัษ์พืน้ที่ป่าใหม้คีวามอดุมสมบรูณ ์ นอกจากนีย้งัจดั
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โครงการบา้นปฯู จิตอาสา โดยรว่มมือกบัชาวบา้นในหมูบ่า้นบา้นโฮ่งท ากิจกรรมเก็บขยะ ท าความสะอาดพืน้ท่ี 

และสง่เสรมิจิตส านกึในการจดัการปัญหาขยะในชมุชน 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองล าพนูจดักิจกรรม “หนว่ยแพทยเ์คลือ่นท่ี” ใหบ้รกิารตรวจสขุภาพ บรกิาร

ดา้นทนัตกรรมและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัสขุภาพแกช่าวบา้นในหมูบ่า้นบา้นโฮ่ง บา้นแวนนารนิ บา้นผายอง และ

บา้นนากลาง โดยไมค่ิดคา่ใชจ้า่ย นอกจากนีย้งัด าเนินโครงการหว่งใยสขุภาพชมุชน โดยเดินทางไปเยี่ยมและ

มอบของใชจ้ าเป็นแก่ผูป่้วยติดเตยีง ผูพ้ิการและผูส้งูอาย ุที่หมูบ่า้นบา้นโฮ่งและบา้นแวนนารนิ จ านวนทัง้สิน้ 44 

คน รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 

 การพัฒนาด้านการศึกษา ในปีการศกึษา 2562 เหมืองล าพนูมอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนนกัศกึษาจาก 17 

หมูบ่า้น ในชมุชนเขตเหมืองฯ 105 ทนุ เป็นเงิน 200,000 บาท ทัง้นี ้ทางเหมืองฯ ไดม้อบทนุการศกึษาดงักลา่ว

อยา่งตอ่เนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี นบัตัง้แตปี่ 2552 จนปัจจบุนัรวมเป็นเงินราว 2.4 ลา้นบาท นอกจากนี ้

เหมืองล าพนูยงัเขา้รว่มกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 2562 ซึง่จดัขึน้ในพืน้ท่ีชมุชน ทัง้โรงเรยีนบา้นโฮง่ 

โรงเรยีนบา้นฮอ่มตอ้ หมูบ่า้นบา้นปแูละหมูบ่า้นแวนนารนิ รวมถงึสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ  ของโรงเรยีนในชมุชน

รอบ ๆ เหมืองอยา่งตอ่เนื่อง  

 การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิน่ เหมืองล าพนูรว่มถวายเทียนพรรษาประจ าปี 2562 แก่วดั 9 

แหง่ในต าบลลี ้ต  าบลนาทราย และต าบลป่าไผ ่ไดแ้ก่ วดับา้นกลาง วดับา้นแวน วดัพวงค า วดัพระบาทหว้ยตม้ 

วดัปางประทีป วดัผาหนาม วดับา้นป ูวดันากลาง และวดับา้นโฮ่ง เพื่อรว่มท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา นอกจากนี ้

ยงัรว่มกิจกรรมรดน า้ด าหวัผูส้งูอายแุละขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทกุปี เพื่อเป็นการ

อนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณีและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชน  

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เหมืองล าพนูสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาอาชีพ ดว้ยการจดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่ง

เกษตรธรรมชาติ ในหลกัสตูรการท าปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยน า้หมกัแก่ชาวบา้นในชมุชนรอบเหมืองฯ นอกจากนีย้งัจดั

พืน้ท่ีส  าหรบัท าสวนเกษตรอินทรยีใ์หแ้กช่าวบา้น และจดัท าระบบการสบูน า้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใชใ้น

สวน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความรูท้ี่สามารถน าไปตอ่ยอดสรา้งรายได ้ เสรมิ สรา้งความตระหนกัถงึ

การพึง่พาตนเอง ลดคา่ใชจ้า่ย และเป็นผลดีตอ่สขุภาพแก่ชาวบา้นในชมุชน รวมถงึพนกังานอกีดว้ย  

 
โครงการป่าฟ้ืน คืนน ้าน่าน  

บา้นปฯู ด าเนินโครงการ “ป่าฟ้ืน คืนน า้นา่น” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อฟ้ืนฟปู่าและพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชน โดย

รว่มมือกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการคดัเลอืกหมูบ่า้นในต าบลบอ่ อ าเภอเมือง 

จงัหวดันา่น จ านวน 2 หมูบ่า้นเป็นพืน้ท่ีน ารอ่ง ในปี 2560 บา้นปฯู สนบัสนนุการก่อสรา้งฝายชะลอน า้จ านวน 23 ฝาย 

และสรา้งประปาภเูขาเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ดว้ยการน าน า้จากที่สงูเดินทอ่สง่น า้ลงมายงัถงัพกัน า้ ก่อนกระจายไป

ตามที่ท  ากินของเกษตรกรในพืน้ราบ มีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ านวน 52 ครอบครวั ซึง่วธีิการนีท้  าใหเ้กษตรกรสามารถท า

การเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี ทัง้การปลกูผกั ไมผ้ล เลีย้งปลา และสตัวอ์ื่น ๆ สามารถแกไ้ขปัญหาการบกุรุกท าลายป่าเพื่อ

ขยายที่ท  ากินของชาวบา้นได ้ตอ่มาในปี 2561 บรษัิทฯ ไดข้ยายพืน้ท่ีโครงการเพิม่ขึน้อีก 2 หมูบ่า้นในต าบลเดิม มีผูไ้ดร้บั

ประโยชนเ์พิ่มขึน้จ านวน 20 ครอบครวั อยา่งไรก็ตาม เมื่อเดือนธนัวาคม 2561 การสนบัสนนุโครงการในสว่นงานสง่เสรมิ



 
 

 

หนา้ 273 

 

 

อาชีพเพื่อลดการพึง่พิงป่าของบรษัิทฯ สิน้สดุลงและไดส้ง่มอบโครงการนีใ้หก้บัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่ และชมุชน

ด าเนินการตอ่ในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพฒันาเป็นตน้แบบในการฟ้ืนฟปู่าไมต้อ่ไป 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยงัสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา และอดุมศกึษาใหก้บัเยาวชนในพืน้ท่ี โดยผูร้บัทนุ

จะตอ้งท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะใหก้บัชมุชน เพื่อสง่เสรมิใหเ้ยาวชนมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนของตนเองในอนาคต 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดม้อบทนุแก่นกัเรยีน นกัศกึษาจ านวน 8 ทนุ และจะยงัคงด าเนินการตอ่เนื่องจนถงึปี 2563 เพื่อ

สนบัสนนุใหน้กัศกึษาที่รบัทนุทกุคนไดเ้ลา่เรยีนตอ่เนื่องจนจบการศกึษา 

 
การช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากภยัพิบัติต่างๆ   

เหตวุาตภยัพายโุซนรอ้น “ปาบึก” เมื่อเดือนมกราคม 2562 ท าใหม้ีผูป้ระสบภยัจ านวนมากในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทีมเฉพาะกิจเขา้ส ารวจพืน้ท่ีอยา่งเรง่ดว่น พรอ้มช่วยเหลอืประชาชนและโรงเรยีนที่ไดร้บัผลกระทบ ความ

ช่วยเหลือที่บริษัทฯ ด าเนินการครอบคลมุทัง้ในรูปแบบการมอบฟูกนอนจ านวน 500 หลงั มลูค่าทัง้สิน้ 5 แสนบาทแก่

ผูป้ระสบภยัในเทศบาลต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และมอบเงินสนบัสนนุมลูคา่กวา่ 2.3 ลา้น

บาทเพื่อฟ้ืนฟูโรงเรียน 5 แห่งในอ าเภอเมือง อ าเภอท่าศาลา อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช เพื่อซ่อมแซม

อาคารและครุภณัฑ ์อปุกรณก์ารเรยีนการสอน ตลอดจนปรบัภมูิทศันข์องโรงเรยีนท่ีไดร้บัความเสยีหาย การด าเนินงาน

ดงักลา่วถือเป็นการตอกย า้ความมุง่มั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีที่บรษัิทฯ ยดึเป็นแนวทางมาโดยตลอด  

 

โครงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ  
โครงการ CSR Ideas of the Year 

บา้นปฯู ด าเนินโครงการ “CSR Ideas of the Year” มาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีจดุมุง่หมายในการสนนุให ้

พนกังานมีจิตสาธารณะและท าประโยชนใ์หแ้ก่สว่นรวม โครงการนีเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานบา้นปฯู รวมตวักนัเป็นทีมและ

เสนอแนวความคิดในการท า “โครงการซีเอสอาร”์ หรือกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ภายใต ้3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษัิทฯ จะคดัเลอืกโครงการท่ีนา่สนใจ สามารถสรา้งผลลพัธเ์ชิงบวกใหแ้ก่สว่นรวมได้

จรงิ และมอบเงินสนบัสนนุโครงการละ 50,000-75,000 บาท เพื่อน าไปใชด้  าเนินกิจกรรมในโครงการซีเอสอารด์งักลา่ว 

และอนญุาตใหพ้นกังานลงมือท ากิจกรรมในพืน้ท่ีจรงิ 1 วนัท างาน โดยไมถื่อเป็นวนัลาหยดุ 

ในปี 2562 มีพนกังานบา้นปฯู เสนอโครงการ “CSR Ideas of the Year” มาทัง้สิน้ 8 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการ 

Virtual Run for 3 Countries Kids โครงการพอ พบ สขุ โครงการโรงเรียนน่าอยู่ โครงการจบัมือ BNK (ซึ่งช่ือโครงการ

นัน้ ยอ่มาจากช่ือของโรงเรยีนบา้นนากา้ จงัหวดันา่น) โครงการศาลาคุม้แดดกนัฝน โครงการสานฝัน สายใย สูใ่จ วยัเกา๋ 

โครงการสรา้งอาชีพ เสริมรายได ้สูชุ่มชน และโครงการสาบเสือ โดยไดร้บัเงินสนบัสนนุเพื่อใชด้  าเนินกิจกรรมรวมเป็น

เงินประมาณ 5 แสนบาท 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคดัเลือก 5 โครงการที่มีผลการด าเนินงานที่โดดเดน่ และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมบา้นปฯู ไดแ้ก่ 

ความมีใจรัก (Passionate) สรา้งสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) พรอ้มจัดกิจกรรมโหวตให้

โครงการท่ีไดร้บัคะแนนนิยมสงูสดุผ่านช่องทางออนไลนข์องบรษัิทฯ ซึ่งกิจกรรมตา่ง ๆ นี ้นอกจากจะช่วยสง่เสรมิการมี

จิตสาธารณะใหแ้ก่พนกังานบา้นปฯู แลว้ ยงัสรา้งการมีสว่นรว่มและความสมัพนัธท์ี่ดีของพนกังานตอ่องคก์รดว้ย 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

PT. Indo Tambangraya Megah TBK (ITM) บริษัทย่อยของบา้นปฯู ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ใหค้วามส าคญั

อย่างยิ่งในการด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาชมุชน โดยยึดถือนโยบายและแนวทางเดียวกบั

บา้นปฯู นอกจากจะมุง่พฒันาดา้นการศกึษาแลว้ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูพ้ิการ การจดัการ

ขยะ และการยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่รอบเหมือง 5 แห่งของบริษัทฯ บนเกาะกาลิมนัตนั ไดแ้ก่ 

อินโดมินโค ทรูบาอินโด บารินโต คิทาดิน-เอ็มบาลตุ และโจ-รง่ ทัง้นี ้กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ ITM มี

เป้าหมายที่จะสรา้งการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การพัฒนาดา้นการศึกษา การอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม และการพฒันาชมุชน       

 

 ด้านการพัฒนาชุมชน 

ดว้ยความมุ่งมั่นที่จะพฒันาชุมชน ในปี 2561 ITM ไดด้  าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชนจ านวน 219 กิจกรรม โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้นหลกั ๆ โดยบรษัิทฯ ไดด้  าเนินกิจกรรมตอ่เนื่องจากปีที่แลว้  

1. การสนับสนุนด้านการศึกษา  

ITM ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นการศกึษาเพราะเป็นปัจจยัหนึง่ที่ส  าคญัในการช่วยพฒันาชมุชนใหม้ีความ

เขม้แขง็และยั่งยืน ซึง่ในปี 2562 ไดจ้ดักิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 มอบทนุการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน และจดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของครูผูส้อน ตลอดจนจดักิจกรรมใหค้วามรู ้

ในโรงเรยีนและมหาวิทยาลยัหลายแหง่ 

 ก่อตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน (Community Learning Center: CLC) เพื่อแกไ้ขปัญหาการไมรู่ห้นงัสอืและอตัรา

การเลกิเรยีนกลางคนัของนกัเรยีนในชมุชนรอบเหมือง โดยกระตุน้ใหค้นในชมุชนตระหนกัถงึความส าคญัของ

การเรยีนและการเขา้หอ้งเรยีน โดย ITM รว่มกบัรฐับาลทอ้งถ่ินจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนขึน้ 3 แหง่ในอ าเภอกู

ไตตะวนัออก ไดแ้ก่ ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนมาลาฮิง ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 

 ดามายแมนดิร ิ และศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนซาลากา นบัตัง้แตปี่ 2554 จนถงึปัจจบุนั มีผูไ้ดร้บัประโยชนจ์าก

โครงการนีจ้  านวน 11,574 คน  

 ใหก้ารสนบัสนนุมหาวิทยาลยัทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีใกลเ้หมือง โดยเมื่อเดือนตลุาคม ปี 2562 ITM ไดร้ว่มลงนามใน

บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ (MoU) กบัมหาวิทยาลยัมลูาวารม์นั ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่

ในจงัหวดักาลมินัตนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนนุมหาวิทยาลยัทอ้งถ่ินในการใหบ้รกิารดา้นการศกึษา 

การวจิยั และงานชมุชน   ซึง่มีผูเ้ขา้รว่มพธีิลงนามในครัง้นีป้ระมาณ 100 คน  จากมหาวิทยาลยัตา่งๆ องคก์ร

ไมแ่สวงหาผลก าไร และหนว่ยงานรฐับาลทอ้งถ่ินในจงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก 

 จดัโครงการแนะแนวอาชีพใหแ้กน่กัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ ที่โรงเรยีน

สอนคนหหูนวกสนัติรามา ในกรุงจาการต์า เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการท างานในอตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละให้

การสนบัสนนุดา้นอาชีพแก่นกัเรยีนพิการ โดยมีนกัเรยีนจ านวน 16 คนและครูจ านวน 3 คนเขา้รว่มในโครงการ
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ดงักลา่ว ส าหรบัโครงการนีย้งัถือเป็นกา้วแรกของการสง่เสรมิศกัยภาพผูพ้ิการ ซึง่ในอนาคตจะมีโครงการ

ฝึกงานส าหรบันกัเรยีนพิการดว้ย 
 

2. การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  

กิจกรรมในการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มในปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

• จดักิจกรรมท าความสะอาดแมน่ า้จีซมัปายเพื่อรว่มเฉลมิฉลองวนัสิง่แวดลอ้มโลก โดยมีพนกังาน ITM รว่ม

กิจกรรมจ านวน 50 คน การจดักิจกรรมครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อรว่มกนัปรบัปรุงคณุภาพน า้ใหด้ีขึน้และ

เสรมิสรา้งความตระหนกัและจิตส านกึในการอนรุกัษ์แมน่ า้ล  าคลองใหแ้ก่พนกังาน โดยแมน่ า้สายนีเ้ป็นตน้น า้

ของแมน่ า้จีลวีงุ ซึง่เป็นแมน่ า้สายที่ใหญ่ที่สดุในกรุงจาการต์า 

• ITM รเิริม่โครงการส านกังานขยะเป็นศนูย ์(Zero Waste) ณ ส านกังานในกรุงจาการต์า โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อ

ลดปรมิาณขยะทีเ่กิดขึน้ใน ITM โดยเฉพาะขยะพลาสติก โครงการนีมุ้ง่เสรมิสรา้งใหพ้นกังานเกิดความ

ตระหนกัในการจดัการขยะผา่นกิจกรรมตา่งๆ เช่น การเยี่ยมชมหลมุขยะแบบฝังกลบทีใ่หญ่ที่สดุในอินโดนีเซีย 

การอบรมเชิงปฏิบตักิารดา้นการจดัการใหข้ยะเป็นศนูย ์นอกจากนี ้พนกังาน ITM ยงัรว่มกนัคดัแยกขยะก่อน

สง่ตอ่ไปยงัธนาคารขยะโซกา (ต าบลเกอบาโยรนั ลามา) ซึง่เป็นธนาคารขยะประจ าชมุชนท่ีตัง้อยูใ่กลก้บั

ส านกังานของ ITM ในกรุงจาการต์า เพื่อชว่ยใหท้างธนาคารขยะจดัการขยะไดอ้ยา่งเหมาะสมและสะดวก

ยิ่งขึน้ 

 
3. การพัฒนาชุมชน 

   ดว้ยความมุง่มั่นในการพฒันาชมุชน ITM ไดด้  าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชนจ านวน 281 กิจกรรมในปี 2562 ซึง่แบง่

ออกเป็น 4 ดา้นหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   

ในปี 2562 ITM ไดจ้ดัโครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพเกษตรกรทัง้ดา้นการเกษตร การประมง การปศสุตัว ์

การเพาะปลกู และทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการ นอกจากนีย้งัจดัอบรมเพื่อเพิม่พนูประสทิธิภาพการด าเนินงาน

ใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจตา่งๆ ที่ตอ้งการการสนบัสนนุและอยูใ่นชมุชนใกลเ้คียง ไดแ้ก่ กลุม่พฒันาปุ๋ ยชีวภาพโบกาชิ กลุม่

พฒันาระบบการเกษตรแบบบรูณาการ กลุม่พฒันากลุม่อตุสาหกรรมครวัเรอืนอินโดมินโค และกลุม่พฒันา

ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปจากปลา  
3.2  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 

ITM สนบัสนนุการสง่เสรมิและพฒันาสขุภาพอนามยัของชมุชน โดยไดจ้ดักิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

- ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัอนัตรายของเชือ้เอชไอวแีก่นกัเรยีนในโรงเรยีนท่ีตัง้อยูใ่กลบ้รเิวณเหมืองอินโดมินโค  

- จดัอบรมดา้นอนามยัส าหรบัแมแ่ละเด็กจ านวน 4 ครัง้ พรอ้มตรวจสขุภาพสตรใีนช่วงเวลาส าคญัตา่งๆ ตัง้แต่

หลงัแตง่งาน ชว่งตัง้ครรภ ์จนกระทั่งคลอด ตลอดจนสนบัสนนุอาหารเสรมิใหแ้ก่ผูเ้ป็นแมร่ะหวา่งตัง้ครรภแ์ละ

เด็กก่อนวยัเรยีนในเขตพืน้ท่ีรอบเหมือง 



 
 

 

หนา้ 276 

 

 

- จดัหนว่ยแพทยเ์คลือ่นท่ีตรวจสขุภาพ พรอ้มจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งสขุภาวะแก่นกัเรยีนและผูส้งูอายกุวา่ 

2,000 คนในเขตอ าเภอกไูตตะวนัตก อ าเภอตานาหล์าอทุ อ าเภอกไูตตะวนัออก และเมืองบอนตงั  

- จดัอบรมและรณรงคก์ารตอ่ตา้นยาเสพตดิแก่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษากวา่ 1,000 คนในอ าเภอกไูต

ตะวนัออก อ าเภอกไูตตะวนัตก และเมืองบอนตงั  

- จดัหาน า้ดื่มสะอาดใหช้มุชนที่ตัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คียงเหมืองอินโดมินโคจ านวน 600 ครวัเรอืน และอีก 900 

ครวัเรอืนในบรเิวณเหมืองบารนิโต 

3.3 การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ITM จดักิจกรรมปลกูตน้โกงกางและปะการงัจ านวน 500 ตน้ในเมืองบอนตงั เพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าชายเลน

บรเิวณที่ชายฝ่ังถกูกดัเซาะ กิจกรรมนีไ้มเ่พียงแตเ่ป็นการอนรุกัษ์สภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศป่าชายเลนและ

ความหลากหลายทางชีวภาพเทา่นัน้  ยงัเป็นประโยชนต์อ่การด ารงชีพของชมุชนชาวประมงอีกดว้ย 

3.4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
ITM สนบัสนนุการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงคข์องชมุชน อาคารเรยีนศนูยก์ารเรยีนรูเ้ด็กก่อนวยัเรยีน สะพาน

เช่ือมการสญัจรระหวา่งหมูบ่า้นและพืน้ท่ีเกษตร ปรบัปรุงถนนและสะพานตามหมูบ่า้นตา่งๆ เพื่อความสะดวกและ

ความปลอดภยัในการเดินทางสญัจร  

 
การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิต่าง ๆ  

ในปี 2562  ITM ใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากเหตแุผน่ดินไหวที่เมืองเบงกลูแูละและอทุกภยัในเมืองซามารนิดา 

การชว่ยเหลอืแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกเป็นการใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเรง่ดว่น โดย ITM สง่หนว่ยแพทย์

เคลือ่นท่ีเขา้ไปช่วยเหลอืและบรจิาคสิง่ของจ าเป็นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั ระยะตอ่มาไดส้นบัสนุนการอพยพเคลือ่นยา้ย

ผูป้ระสบภยั โดยประสานความรว่มมือกบัรฐับาลอินโดนีเซียในการสง่หนว่ยปฏิบตัิการฉกุเฉินจากเหมืองตา่งๆ พรอ้ม

ทัง้ใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละบรจิาคสิง่ของยงัชีพ อาทิ ขา้ว เตน็ท ์ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัและผูไ้รท้ี่อยูอ่าศยัจากเหตภุยั

พิบตัิในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในปี 2562 Banpu Investment (China) Co., Ltd. (BIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบา้นปฯู ที่ตัง้อยู่ในสาธารณรฐัประชาชน

จีน ยงัคงสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชนในพืน้ที่รอบเหมืองอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันา

ชมุชนของรฐับาลจีน โดยบรษัิทฯ ไดด้  าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชนดงัตอ่ไปนี ้ 

 สนบัสนนุเฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณส์ านกังาน รวมมลูคา่ 268,840 หยวน (ประมาณ 38,755 เหรยีญสหรฐั) เพื่อ

ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานแก่รฐับาลทอ้งถ่ินในเมือง 5 แหง่ที่อยูใ่กลเ้หมืองเกาเหอ 

 บรจิาคเสือ้โคท้กนัหนาวขนเป็ดจ านวน 35 ตวั ใหแ้ก่ผูส้งูอายทุี่อาศยัในบา้นพกัคนชราเมืองซง่จนุ  

 บริจาคเครื่องใช้ในครวัเรือนและสิ่งของจ าเป็นต่าง ๆ มูลค่า 20,000 หยวน (ประมาณ 2,855 เหรียญสหรฐั) 

ใหแ้ก่ตลาดกลางเพื่อการกุศลของหมู่บา้นกู่เหมินเฉียน ซึ่งเป็นหมู่บา้นยากไรใ้นอ าเภอซิงเซียน มณฑลซานซี 
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ตลาดกลางเพื่อการกุศลนีจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นสื่อกลางในการรบับริจาคจากบริษัท หา้งรา้น และประชาชนทั่วไป 

โดยจะน าของที่ไดร้บับรจิาคไปมอบเป็นรางวลัแก่ “ชาวบา้นตวัอยา่ง” ซึง่เป็นชาวบา้นท่ีไดร้บัการคดัเลอืกหรอืมี

คะแนนดา้นความประพฤติสงู เพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหช้าวบา้นมีความขยนัหมั่นเพียรในการท างาน เอาชนะ

อปุสรรคความยากจน และยงัช่วยเสรมิสรา้งความสามคัคีกลมเกลยีวและความเจรญิใหแ้ก่ชมุชนอีกดว้ย 

 บรจิาคชัน้หนงัสอื โต๊ะ เกา้อี ้และเครือ่งปรบัอากาศแก่โรงเรยีนประถมศกึษาในเมืองหลวัซาน รวมทัง้สนบัสนนุ

การสรา้งหอ้งอ่านหนงัสือขนาดเลก็ใหแ้ก่นกัเรียนที่ดอ้ยโอกาส และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในหอ้งอา่นหนงัสอื 

เพื่อสง่เสรมิใหเ้ยาวชนรกัการอา่นมากขึน้ 
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แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการคอรรั์ปชั่น  

บรษัิทฯ ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ(The Private 

Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 ในปี 2556 ไดท้ าการประเมินตนเองตามแบ

บรษัิทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรือ่งความโปรง่ใส ความซือ่สตัย ์  มจีรยิธรรม มี

ประสทิธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหม้ี

สว่นงานในโครงสรา้งองคก์รที่มีหนา้ที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรอืก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ 

ถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

หนว่ยงาน Risk Management ไดเ้พิ่มการประเมินความเสีย่งของการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างานใน

การวางแผนงานประจ าปีและจดัเตรยีมแนวทางปอ้งกนัหรอืแกไ้ข โดยเริม่ตัง้แตปี่ 2557 มีการติดตาม ทบทวนความเสีย่ง

ดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้  

ในปี 2557 บรษัิทฯ มีนโยบายคุม้ครองผูท้ีใ่หเ้บาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและ

กระตุน้การมีสว่นรว่มเพื่อสอดสอ่งพฤตกิรรมที่เป็นการทจุรติตอ่องคก์รและผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีอื่นๆ และมีกระบวนการ

พิจารณาประเด็นรอ้งเรยีนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองคก์ร (Fraud Management Committee) และ

น าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาตอ่ไป  

ในปี 2557 บรษัิทฯ รวบรวมแนวปฏิบตัิที่มีอยูแ่ลว้ในองคก์รเพื่อความชดัเจนและรองรบันโยบายการตอ่ตา้นทจุรติ

และคอรร์ปัชั่น (Anti Corruption Policy)  เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาและอนมุตัิ

นโยบายฯ  

ในปี 2558 คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัใิหม้ีนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น และบรษัิทฯ จดัท าเอกสารแนวปฏิบตัิ

ที่รองรบัพรอ้มกบัแบบส ารวจเพื่อการประเมินตนเอง น าเขา้สูก่ระบวนการรบัรองของ CAC และไดก้ารขึน้ทะเบียนรบัรอง

เป็นบรษัิทท่ีเป็นตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558  และไดร้บัการตอ่อายใุนเดือนพฤษภาคม 2561 

ในปี 2560 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิตามนโยบายตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัเรือ่งการรบั-การให้

ของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ์ื่นใดกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และการบันทกึรายงานการรบัของขวญัในระบบ ซึง่ถือเป็น

หนา้ที่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ 

ในปี 2562 บรษัิทไดส้ือ่สารและจดัฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ตา้นคอร์

รปัชนัรวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ื่อจรยิธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตัติาม

นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั เรือ่ง การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ์ื่นใด โดยพนกังานทกุระดบัสามารถ

เขา้ถงึนโยบายตา่งๆ ผา่นทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซตภ์ายในของบรษัิท นอกจากนีใ้นปีที่ผา่นมา 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคูค่า้ เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานของคูค่า้ของบรษัิทฯ ทีด่  าเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม ธรรมาภิบาล เคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน ตามนโยบายหว่งโซอ่ปุทานท่ียั่งยืน เพื่อใหคู้่

คา้ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิรว่มกนั 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยน า
แนวทางบรหิารความเสี่ยงและมาตรฐานการควบคมุภายในสากล - COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) มาปรับใช้ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งดา้นกลยุทธ์และการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและรายงานอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ โดยบรษัิทฯ สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุภายใน และก าหนดให้
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมทัง้ในระดับองคก์ร หน่วยงาน และขัน้ตอนการด าเนินงานต่าง  ๆ  เพื่อสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้และเติบโตอย่างยั่งยืนภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร โดยยดึหลกับรรษัทภิบาลและความโปรง่ใส และใหค้วามเช่ือมั่นตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีวา่ บรษัิทฯ 
มีการจดัวางระบบการควบคมุภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในตามแบบการประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที่
จดัท าโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคมุ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดบั
ภาพรวมขององคก์รไปจนถึงระดบักิจกรรม มั่นใจไดว้่าองคก์รสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการ
ควบคมุภายในทัง้ 5 องคป์ระกอบที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

 
1. การควบคุมภายในองคก์ร  

บริษัทฯ ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต้
หลกัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดโครงสรา้งองคก์รที่มีลกัษณะการกระจายอ านาจ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร และมีการก าหนดเป้าหมายและดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
อยา่งสม ่าเสมอ พรอ้มทบทวนเปา้หมายประจ าปี ซึง่พนกังานทกุคนทราบถึงบทบาท อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของตน 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มุ่งเนน้ใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจภายใน มีสายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจน มีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิของ
ผูบ้รหิารแตล่ะระดบั เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการก าหนดนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานส าคญัตา่ง  ๆ  อย่างเหมาะสมครอบคลมุธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พรอ้มทัง้มีการทบทวนและปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกที่เปลีย่นแปลงไป  

บรษัิทฯ มุง่เนน้ใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและน าวฒันธรรมองคก์รบ้านปู ฮารท์ (Banpu Heart)    ซึง่ประกอบดว้ย ใจ
รกั (Passionate) สรา้งสรรค ์(Innovative) และมุง่มั่นยืนหยดั (Committed) มาปฏิบตัิใชอ้ยา่งจรงิจงั เพื่อน าพาใหบ้รษัิทฯ กา้ว
ไปขา้งหนา้อย่างมั่นคง อนัเป็นการรว่มกนัเสริมสรา้งความแข็งแกรง่จากภายในสู่ภายนอก พรอ้มมุ่งสูก่ารเป็นผูน้  าธุรกิจดา้น
พลงังานครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่ไปกับการด าเนินกลยุทธ์ Greener & 
Smarter ที่เนน้การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ และมีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชอ้ยา่งชาญฉลาด 
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บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและโปรง่ใส โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริตคอร์รปัชัน และมีช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือข้อมูล
เก่ียวกบัการทจุริต (Whistleblower Channel) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดท้บทวนและปรบัปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดา้นการทจุรติ (Corporate Fraud Management Policy) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการก ากบัดแูลการขยายธุรกิจสูต่า่งประเทศ
มากยิ่งขึน้ 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายในและภายนอก ตลอดจน
แนวโนม้ที่ส  าคญัของโลก (Megatrend) ดว้ยการเตรียมความพรอ้มรบัมือต่อสถานการณท์ี่อาจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองคก์ร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัของทกุ
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจที่พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตาม  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พรอ้มทัง้ก ากับ
ดแูลและติดตามการบริหารความเสี่ยงส าคญัในภาพรวมขององคก์ร โดยฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหน่วยงานมีสว่นรว่มใน
การประเมินปัจจยัและก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้ติดตามความเสี่ยงอยา่งจรงิจัง 
ดว้ยการประเมินความเสี่ยงในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการทจุริตคอรร์ปัชนั โดยมีการรายงานสถานการณก์ารบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส  
 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่มีช่ือว่า  C-RiM 
(Compliance Risk Management) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย และความเสีย่งของบริษัท
ฯ และบรษัิทยอ่ยในประเทศตา่ง ๆ ผา่นทางระบบออนไลน ์
 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใตร้ะบบการควบคมุภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการก ากบัดแูลธุรกิจ
ต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ ลงทนุตามโครงสรา้งของบรษัิทฯ เพื่อใหก้ลุม่ธุรกิจมีแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบ
นโยบาย แนวปฏิบตัิ และทิศทางกลยทุธข์องบรษัิทฯ โดยด าเนินการดงันี ้

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ คูม่ือปฏิบตัิงาน และปรบัปรุงอ านาจอนมุตัิที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
2. แบง่แยกหนา้ที่และก าหนดอ านาจอนมุตัิอย่างชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้
3. ก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกนั (Related Party Transaction) ทีค่  านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

เป็นส าคญั โดยใหพ้ิจารณารายการเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก (At Arms’ Length Basis)  
4. ดแูลปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไมใ่หถ้กูน าไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน  
5. มีระบบการควบคมุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยัที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
6. บริหาร ติดตาม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และคู่มือการ

ปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดภายนอก และมีดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (KPI) 
ที่เช่ือมโยงกบัเปา้หมายของบรษัิทฯ  

7. ใหค้วามรูแ้ละจดัอบรมเก่ียวกบัการควบคมุภายในแก่พนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  



 
 

 

หนา้ 281 

 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานที่ส  าคญัดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ Greener & Smarter เพื่อ
ตอกย า้การเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเนน้การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม
มากขึน้ รวมทัง้พฒันาระบบเทคโนโลยีที่กา้วล า้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ อาทิ แอปพลิเคชนั C-RiM 
(Compliance Risk Management) และแอปพลิเคชนั Laws In-Hand เพื่อใหผู้บ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักฎหมายและ
ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายใหม ่จากทกุประเทศภายใตก้ลุม่บรษัิทบา้นป ูนอกจากนีไ้ดป้รบัปรุงระบบงานใหเ้ป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยการท างานตามล าดบัขัน้ตอน (Workflow) เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาด และการละเลยการปฏิบตัิงานที่ส  าคญั 
เป็นตน้ 
 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

 บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพและความปลอดภยั สอดคลอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน พรอ้มทัง้ปรบัตวัใหเ้ขา้กบั พรอ้มทัง้ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบฉับพลัน (Digital Disruption)  โดยได้ด าเนินการตามแผน”ดิจิทัลทรานส์ฟอรเ์มชั่น” (Digital 
Transformation) เพื่อน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญั มาใชใ้นการปฏิบตัิงาน และ
ควบคุมการท างานทั่วไปของระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปองคก์รจากธุรกิจพลงังานแบบดัง้เดิม (Traditional 
Energy Business) สูธุ่รกิจพลงังานท่ีมีระบบนิเวศรูปแบบใหม่ (New Ecosystem Energy Business)  

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดป้รบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวั และขีดความสามารถ
ในการเช่ือมตอ่ธุรกิจระหวา่งบรษัิทฯ กบัคูค่า้ บนพืน้ฐานการท าธุรกรรมดิจิทลั เช่น Micro-Services Architecture, Open APIs 
Management และ Integration Hub รวมถึงสรา้งแพลตฟอรม์การวิเคราะหข์อ้มูล (Data Management for Analytics 
Platform) เพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลึก (Insight) ที่สามารถช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดป้รบัปรุง
โครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นโครงขา่ยระยะไกล เพื่อลดตน้ทนุในการด าเนินงานทางธุรกิจโดยรวม  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสีย่งทางไซเบอร ์ (Cyber Threat) จากการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้ป็นสว่นส าคญั
ในการขบัเคลื่อนธุรกิจ จึงจัดตัง้คณะท างานเพื่อประเมินความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
เทคโนโลยีเชิงปฏิบตัิงาน (Operational Technology: OT) โดยยกระดบัการจดัการความเสี่ยงจากระบบความมั่นคงปลอดภยั
ทางไซเบอร ์(Cyber Security) สู่ระบบการเตรียมความพรอ้มเพื่อรับมือต่อภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber 
Resilience) และรายงานความคืบหนา้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ รวมทัง้ปรบัปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการ
ปฏิบัติงาน(IT Services Operation) ให้มีความพรอ้มในการสนับสนุนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) ตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยด าเนินการทดสอบระบบการกูค้ืนขอ้มลูเมื่อเกิดภยัพิบตัิ (Disaster 
Recovery) เป็นประจ าทกุปี รวมถึงปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งทกุฉบบั เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์และพ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหค้ลอ่งตวัมาก
ขึน้โดยใชแ้นวคิดในการท างานที่เรียกวา่ “Agile Development Approach” และเริ่มน าเครื่องมือที่มีช่ือว่า “DevOps” เขา้มา
ช่วยเพิ่มความคลอ่งตวัและรวดเร็วในการพฒันาผลิตภณัฑท์างดิจิทลั (Digital Product) รวมถึงช่วยลดความซบัซอ้นในการ
บ ารุงรกัษาใหน้อ้ยลง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มุ่งเนน้ใหเ้กิดการสื่อสารขอ้มลูที่ส  าคญัผ่านทางเว็บไซต ์(Website) และใชร้ะบบเช่ือมโยงการท างานของ
กิจการในแต่ละประเทศผ่าน Google Collaboration Platform (Email, Site, Drive, Sheet, Form, Hangout) รวมถึงใชร้ะบบ 
Electronic Document Management System เพื่อติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารส าคัญทั้งจากภายในและภายนอกที่
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เช่ือมโยงกนัอย่างรวดเร็วและทนัสมยั โดยมีการควบคมุความปลอดภยัดว้ยการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลูในระบบตา่ง ๆ 
ตามหลกัการแบ่งแยกหนา้ที่และการใช้งาน มีช่องทางการสื่อสารภายในองคก์รที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล การ
ประชาสมัพนัธผ์่านการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  รวมทัง้มีการประชุมร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละหน่วยงานสื่อสารองคก์รท าหนา้ที่เปิดเผยและสื่อสารขอ้มูลแก่ผูม้ีส่วนได้
เสยีอยา่งเพียงพอ เหมาะสม ทั่วถึง และเทา่เทียมกนั 

 
5. ระบบการติดตาม 

 บรษัิทฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับรหิารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหวัหนา้
งานและผูบ้ริหารของสายงาน รวมทัง้มีการประชุมผูบ้ริหาร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ช่วยเสรมิสรา้งการก ากบัดแูลและ
ติดตามการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานภายในองคก์ร โดยมุง่เนน้ความเสีย่งส าคญัของบรษัิทฯ (Risk Based Audit) พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 
เพื่อการปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อใหม้ั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ไดร้บัการปรบัปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล นอกจากนี ้ไดพ้ัฒนาโครงการ (GIA Digitalization) เพื่อเสริมสรา้งการน า
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจ เพื่อกา้ว
ไปสูก่ารเป็น “Smart Audit”  

 หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ท าหนา้ที่ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดภายนอก โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามตอ่
ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดแผนงานประจ าปีในการก ากับดูแล
บรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศเพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไดม้ีการ
พฒันาแอปพลเิคชนั และระบบงานตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน ดงันี ้
- C-RiM (Compliance Risk Management) เพื่อก ากับดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมายและความ

เสีย่งขององคก์รในประเทศตา่ง ๆ ใหม้ีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้  
- Laws In-Hand ในการติดตามกฎหมายใหมใ่นประเทศตา่ง ๆ เพื่อเตรยีมการรองรบัไดอ้ยา่งทนัทว่งที  
- COL (Compliance Obligation List) เพื่อป้องกันและก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปลงทุน ทัง้ก่อนการลงทุนและระหว่างการด า เนิน
ธุรกิจ โดยครอบคลมุทกุกระบวนการด าเนินงาน (End-to-End Process) เนื่องจากบริษัทฯ ไดก้ระจายการ
ลงทนุขยายไปในตา่งประเทศอย่างรวดเร็ว ดงันัน้การบริหารจดัการดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายจึงมุง่เนน้
ในเชิงรุก (Pro-active Compliance Management) เพื่อสรา้งมลูคา่เพิ่มตอ่ธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทดงันี ้
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ส่วนที่ 1: การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

 
1. องคก์รแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการ
รกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค่า้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  
 

√  

1.2  มีขอ้ก าหนดที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อตรงและรกัษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส  าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บักิจการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กิดความเสยีหายตอ่องคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการสือ่สารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ า
ทกุปี  รวมทัง้มกีารเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

√  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานก ากบัดแูลการ

ปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญทีเ่ป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

√  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าที่ขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

√  

 

                                                 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.2 มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธ์ิอ านาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

√  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

√  

2.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหบ้รษัิทก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทที่ส  าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท และมคีวามเช่ียวชาญทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 
หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเรือ่งนัน้ๆ ได ้

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มคีวามรู ้ความสามารถนา่เช่ือถือ และมคีวามเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งแทจ้รงิ เช่น ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท ไมม่ีความสมัพนัธอ์ื่นใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใชด้ลุยพินิจและปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรือ่งการควบคมุภายใน ในองคก์ร ซึง่ครอบคลมุทัง้
การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสือ่สาร 
และการติดตาม 

√  

 
 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ีการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ 

เช่น แบง่แยกหนา้ทีใ่นสว่นงานท่ีส าคญั ซึง่ท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มงีานตรวจสอบ

ภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

√  

3.2 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษัิท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ

หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และการสือ่สารขอ้มลู 

√  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

√  
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4. องคก์รแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษัิทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรที่มคีวามรูแ้ละความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

√  

4.2  บรษัิทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การใหแ้รงจงูใจหรอืรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถึง การสือ่สารกระบวนการ
เหลา่นีใ้หผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

√  

4.3  บรษัิทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบคุลากรที่มีความรูแ้ละ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

√  

4.4  บรษัิทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่
ปรกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

√  

4.5 บรษัิทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส  าคญั √  
 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากรทกุคนมคีวาม

รบัผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสรา้งแรงจงูใจ และการใหร้างวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรือ่งการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะ

ยาวของบรษัิท 

√  

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่งตอ่เนื่องโดยเนน้ใหส้ามารถ

เช่ือมโยงกบัความส าเรจ็ของหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในดว้ย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาไมใ่หม้ีการสรา้งแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหนา้ที่

ของบคุลากรแตล่ะคน 

√  
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ส่วนที่ 2: การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 
6. องคก์รก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษัิทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ ครบถว้นแสดงถึงสทิธิหรอืภาระผกูพนัของ
บรษัิทไดถ้กูตอ้ง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

√  

6.2 บรษัิทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส  าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

√  

6.3 รายงานทางการเงินของบรษัิทสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งแทจ้รงิ √  
6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนมุตัแิละสือ่สารนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององคก์ร 

√  

 
 

7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว ้
อยา่งครอบคลุมทั่วทั้งองคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษัิทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หนว่ยธรุกิจ 
ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานตา่ง ๆ   

√  

7.2  บรษัิทวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่
รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

√  

7.3  ผูบ้รหิารทกุระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง √  

7.4  บรษัิทไดป้ระเมินความส าคญัของความเสีย่ง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ ์และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

√  

7.5  บรษัิทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรอืการรว่มรบั
ความเสีย่ง (sharing) 

√  

 
 

8. องคก์รได้พิจารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บรษัิทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบตา่งๆ เช่น การจดัท า
รายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  การคอรร์ปัชนั  การที่ผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคมุภายใน (management override of internal control)  การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานท่ีส าคญั  
การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

√  

8.2  บรษัิทไดท้บทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเปา้หมาย
ที่ก าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้
ดว้ยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังานกระท าไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของบรษัิทไวส้งู
เกินความเป็นจรงิ จนท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุรติ และ
มาตรการท่ีบรษัิทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ 

√  

8.4 บรษัิทไดส้ือ่สารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิทีก่  าหนดไว ้ √  
 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษัิทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมผีลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแลว้  

√  

9.2 บรษัิทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแลว้ 

√  

9.3 บรษัิทประเมินการเปลีย่นแปลงผูน้  าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอ
แลว้ 

√  

 
 

ส่วนที่ 3: การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่ว่ยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบรษัิทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

√  

10.2  บรษัิทมมีาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และ

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

การบรหิารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผูบ้รหิารในแตล่ะ
ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รดักมุ  เพื่อใหส้ามารถปอ้งกนัการทจุรติได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผูบ้รหิารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธีิการ
คดัเลอืกผูข้าย  การบนัทกึขอ้มลูรายละเอียดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ ์หรอื 
การเบิกใชเ้ครือ่งมือตา่งๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการส าหรบักรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์นการตดิตามและสอบทานการท ารายการ
ระหวา่งกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่รษัิทอนมุตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผกูพนับรษัิทใน
ระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ การใหกู้ย้มื  การค า้ประกนั  บรษัิทไดต้ดิตามใหม้ั่นใจ
แลว้วา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับรษัิท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 
10.3 บรษัิทก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรอืการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

√  

10.4 บรษัิทก าหนดใหม้กีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบั 
กลุม่บรษัิท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

√  

10.5 บรษัิทมีการแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หนา้ที่อนมุตัิ  
(2) หนา้ที่บนัทกึรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์นิ       

√  

 
11. องคก์รเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อชว่ยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษัิทควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตัิงาน
และการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บรษัิทควรก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม √  

11.3 บรษัิทควรก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม √  

11.4  บรษัิทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีใหม้ี
ความเหมาะสม 

√  
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12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงไดก้ าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบตัิ เพื่อให้
นโยบายทีก่ าหนดไวน้ั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษัิทมีนโยบายที่รดักมุเพือ่ติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว ตอ้งผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ  ที่ก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษัิท เกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์
ของบรษัิท ไปใชส้ว่นตวั   

√  

12.2 บรษัิทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไมม่ีสว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ √  
12.3 บรษัิทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

√  

12.4 บรษัิทมีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม รวมทัง้ก าหนดแนวทาง
ใหบ้คุคลที่บรษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยหรอืรว่มนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบรษิัทไม่มี
เงนิลงทนุในบรษิัทย่อยหรอื บรษิทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

√  

12.5  บรษัิทก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผูบ้รหิาร
และพนกังาน 

√  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบรษัิทไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

√  

12.7 บรษัิททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิใหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ √  

 
 

ส่วนที่ 4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องคก์รข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีก่ าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษัิทก าหนดขอ้มลูที่ตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวขอ้งตอ่งาน 

√  

13.2 บรษัิทพิจารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถกูตอ้งของขอ้มลู  √  
13.3 บรษัิทด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่ส  าคญัอยา่งเพียงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 
ตวัอยา่งขอ้มลูที่ส  าคญั เช่น รายละเอียดของเรือ่งทีเ่สนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บรษัิท ทางเลอืก
ตา่ง ๆ  

√  

13.4 บรษัิทด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการประชมุที่ระบุ
ขอ้มลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายก าหนด  

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.5 บรษัิทด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควรเพื่อใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ทีข่องกรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทกึขอ้
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรือ่งที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไมเ่ห็นดว้ยกบัเรือ่งที่เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

√  

13.6 บรษัิทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรอืผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพรอ่งในการควบคมุภายใน 
บรษัิทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้  
 

√  

 
 

14. องคก์รสือ่สารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบตอ่การควบคุมภายในที่จ าเป็นตอ่
การสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่วางไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษัิทมีกระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

√  

14.2 บรษัิทมีการรายงานขอ้มลูที่ส  าคญัถงึคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ และ คณะกรรมการบรษัิท
สามารถเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศทีจ่  าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรอืสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น 
การก าหนดบคุคลท่ีเป็นศนูยต์ิดตอ่เพื่อใหส้ามารถติดตอ่ขอขอ้มลูอื่นนอกจากที่ไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้
การติดตอ่สอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารอืระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

√  

14.3 บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคลตา่ง ๆ ภายในบรษัิทสามารถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติภายในบรษัิท (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

 
 

15. องคก์รได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมผีลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษัิทมีกระบวนการสือ่สารขอ้มลูกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทาง
การสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรอืหนว่ยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

√  

15.2 บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รสามารถ
แจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษัิทไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  
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ส่วนที่ 5: ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอยา่ง

ครบถว้น เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษัิทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและ
พนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ก าหนดใหแ้ตล่ะสว่นงาน
ติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

√  

16.2 บรษัิทจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง 
และ/หรอืการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

√  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษัิท √  
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละความสามารถ √  
16.5 บรษัิทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  √  
16.6 บรษัิทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ทีต่ามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  

 
 

17. องคก์รประเมินและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถงึ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษัิทประเมินผลและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ขอยา่ง
ทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายทีก่  าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

√  

17.2 บรษัิทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณห์รอืสงสยัวา่
มีเหตกุารณท์จุรติอยา่งรา้ยแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรอืมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ริม่
ด าเนินการจดัการแลว้) ตอ่คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนั
ควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบรษัิท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

√  
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12.   รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชนร่์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

1. บรษัิท น า้ตาลมิตรผล 
จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้
รอ้ยละ 5.59 ของทนุช าระแลว้ 

2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บจ.น า้ตาล
มิตรสยาม          

3) มีกรรมการรว่มกนั 3 ทา่น คือ 
1.  นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ 

1. บจ.น า้ตาลมิตรสยาม รอ้ยละ 99.99 
 

1.  นายอิสระ      วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท ์    วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัดิ ์    วอ่งกศุลกิจ 
5.  นายกลา้ณรงค ์   ศรรีอต 
6.  นางอมัพร   กาญจนก าเนิด 
7.  นายพงศกร    วอ่งวฒิุไกรกลุ 
8. นายกฤษฎา   มนเทียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน ์  วอ่งกศุลกิจ 
10. รศ.ดร.จีรเดช    อูส่วสัดิ ์
11. นายอรรถพล  วอ่งกศุลกิจ 
   

2. บรษัิท ทีเอ็มอี แคปิตอล 
จ ากดั 
(บรษัิทเพ่ือการลงทนุ) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  โดยถือ
หุน้รอ้ยละ 1.86 ของทนุช าระแลว้  

2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ  
ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 

3) ไมมี่กรรมการรว่มกนั  
 

 

 

1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ รอ้ยละ 80.01 
2. บจ.ยฟิูนเวส รอ้ยละ 15.23  
3. ตระกลูกาญจนก าเนิด รอ้ยละ 3.82 
4. ตระกลูพทุธพงษศ์ิรพิร รอ้ยละ 0.94 

1. นายวิฑรูย ์      วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอรรณพ      วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส.พรรษวรรณ  วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.สภุาวี          วอ่งกศุลกิจ 
6. นายบรรเจิด       วอ่งกศุลกิจ 
7. นายกวิน            วอ่งกศุลกิจ 
8. นางอารดา         ว่องกศุลกิจ 
9. นายอ านวย        กาญจนก าเนิด 

 
3. บรษัิท ซิตีโ้ฮลดิง้ จ  ากดั 

(Holding Company) 
1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.53 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ 
    ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) ไมมี่กรรมการรว่มกนั  
 

 
 

1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ  รอ้ยละ 90.50 
2. ตระกลูกาญจนก าเนิด   รอ้ยละ 6.00 
3. ตระกลูพทุธพงษศ์ิรพิร   รอ้ยละ 2.00 
4. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ รอ้ยละ 1.50 
 

 
 

1. นายวิฑรูย ์         วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเจิด        วอ่งกศุลกิจ 
3. นางอารดา          วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.พรรษวรรณ   วอ่งกศุลกิจ 
6. นายกวิน              วอ่งกศุลกิจ 
7. นายอ านวย          กาญจนก าเนิด 
8. นายอรรณพ         วอ่งกศุลกิจ 
9. น.ส.สภุาวี            วอ่งกศุลกิจ 
 

4. บรษัิท รวมเกษตรกร
อตุสาหกรรม จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.69 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่  คือ บจ.น า้ตาล
มิตรผล 

3) มีกรรมการรว่มกนั 2 ทา่น คือ  
 1. นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
 2. นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ 

 
 
 

1. บจ.น า้ตาลมิตรผล รอ้ยละ  87.56 
 

1. นายอิสระ     ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส.ชญาวดี  ชยัอนนัต ์
4. นางอญัชลี   สวุฒันพิมพ ์
5. นายสขุกาญจน ์ วธันเวคิน 
6. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
7. นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ 
8. นายพงศกร   วอ่งวฒิุไกรกลุ 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

5. บรษัิท เอ็มพี ปารต์ิเกิล 
บอรด์ จ  ากดั 
(บรษัิทเพ่ือการลงทนุ) 

 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.59 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บจ.รวม

เกษตรกรอตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการรว่มกนั 

1. บจ. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม    
    รอ้ยละ  99.99 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
3. นางอมัพร  กาญจนก าเนิด 
4. นายปรวิฒัก ์กาญจนธนา 
5. น.ส.กรรณิกา วอ่งกศุลกิจ 
 

6. บรษัิท ทนุมิตรสยาม 
จ ากดั 
(ปลกูออ้ยและลงทนุ
ในหลกัทรพัย)์ 

 
 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.29 ของทนุช าระแลว้ 
2)  มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บจ.น า้ตาล

มิตรสยาม 
3) มีกรรมการรว่มกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

1. บจ. น า้ตาลมิตรสยาม รอ้ยละ 99.99 
 

1. นายสนุทร  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
 

 

7. บรษัิท แปซิฟิกชกูาร ์
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 

    (ตวัแทนน าเขา้- สง่ออก
น า้ตาล) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.26 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ  บจ.น า้ตาล
มิตรผล 

3) มีกรรมการรว่มกนั 1 ทา่น คือ  
     1. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ 
 

1. บจ. น า้ตาลมิตรผล รอ้ยละ 99.99 
 

1. นายวีระเจตน ์  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายผรนิทร ์  อมาตยกลุ 
3. นายจิรศกัด ์   วอ่งกศุลกิจ 
  
 

8. บรษัิท ยฟิูนเวส จ ากดั 
   (Holding Company) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.24 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี 

แคปิตอล 
3) ไมมี่กรรมการรว่มกนั  
      

 
 

1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล รอ้ยละ 100 
 

1. นายวิฑรูย ์         วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอรรณพ        วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส.พรรษวรรณ   วอ่งกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ        วอ่งกศุลกิจ 
5. น.ส.สภุาวี           วอ่งกศุลกิจ 
6. นายบรรเจิด         วอ่งกศุลกิจ 
7. นายกวิน              วอ่งกศุลกิจ 
8. นางอารดา           วอ่งกศุลกิจ 
9. นายอ านวย          กาญจนก าเนิด 
 

9. บรษัิท มิตรผล ไบโอ-
เพาเวอร ์(ภเูวียง) จ ากดั 
(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและ
กากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.24 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บจ.รวม

เกษตรกรอตุสาหกรรม 
3) มีกรรมการรว่มกนั 2 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน ์  วอ่งกศุลกิจ 
 

1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  
    รอ้ยละ  51.04 

 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
4. นายศิรศกัดิ ์  ทาทอง 
5. นายประวิทย ์ ประกฤตศร ี
6. นายจิรศกัดิ ์   วอ่งกศุลกิจ 
7. น.ส.ธีระนาถ วอ่งกศุลกิจ 
8. นายณฐัพงษ ์  วอ่งกศุลกิจ 
9. นายอาณตัิ      ปัญญา 
10. นายวชัรา เหมรชัตานนัต ์
11. นายวีระเจตน ์  วอ่งกศุลกิจ 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

10. บรษัิท น า้ตาล 
 มิตรกาฬสินธุ ์จ ากดั 
(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและ
กากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.19 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บจ.รวม

เกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3) กรรมการรว่มกนั 2 ทา่น คือ  
     1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ 
 

 

1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  
    รอ้ยละ  99.99 
 

1. นายอิสระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นางอมัพร กาญจนก าเนิด 
4. นายพงศกร วอ่งวฒิุไกรกลุ 
5. นายสขุกาญจน ์ วธันเวคิน 
6. น.ส. ชญาวดี   ชยัอนนัต ์
7. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. นางอญัชลี สวุฒันพิมพ ์
9. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ 

    

 * บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุในบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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รายการระหวา่งกนัอื่นๆ ของบรษัิทฯ กบับรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคาซือ้ขาย
และอตัราดอกเบีย้ทีใ่ช ้   โดยที่บรษัิทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั ไดแ้สดงอยูใ่น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 33 

o รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ ์ดงันี ้ 

1. บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั  ดงันี ้

 เงินกูย้ืมจาก บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งิน โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2562  มียอดเงินกูจ้  านวน 16,000,000 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562 มีเงินปันผลรบั จ านวน 109,999,931.25 เหรยีญสหรฐั 

 มีดอกเบีย้จา่ย จ านวน 10,000 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบีย้คา้งจ่าย จ านวน 10,000 เหรยีญสหรฐั   

2. BP Overseas Development 
Company Limited 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบับรษัิท BP Overseas Development Company 
Limited ดงันี ้    

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สญัญาเงินใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวก
อตัราสว่นเพิม่ ณ 31 ธนัวาคม 2562  มยีอดเงินใหกู้จ้  านวน 
1,944,750,982.41 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562 มีดอกเบีย้รบั จ านวน 88,563,712.91  เหรยีญสหรฐั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  369,065,681.96 
เหรยีญสหรฐั 

3. บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ดงันี ้ 

 ปี 2562 มีรายไดค้า่ Management fee  จ านวน 4,807,100.21 เหรยีญ
สหรฐั 

 มีเงินปันผลรบั จ านวน 49,916,618.78 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน  211.06 เหรยีญสหรฐั  

4. Banpu Singapore Pte. Ltd. บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Singapore Pte., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 10,000 เหรยีญสหรฐั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  10,000 เหรยีญสหรฐั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

5. Banpu  Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd. 
 

 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 มีตน้ทนุจากการรบับรกิาร จ านวน 4,265,168.69 เหรยีญสหรฐั 

 รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 6,800 เหรยีญสหรฐั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน 22,588.33  เหรยีญ
สหรฐั 

 ยอดเงินทดรองรบั จ านวน 29,886.81  เหรยีญสหรฐั 
6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั BMS Coal Sales Pte. Ltd.  ดงันี ้ 

 ปี 2562 คา่ใชจ้่าย Management fee จ านวน 5,034,670.98 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดเจา้หนีอ้ื่น จ านวน  1,148,056.84 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 106.14  เหรยีญสหรฐั 
 

7. บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบับรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม  
ณ 31 ธนัวาคม 2562  มียอดเงินใหกู้จ้  านวน 161,566,837.73 เหรยีญ
สหรฐั 

 ปี 2562  ยอดดอกเบีย้รบั จ านวน  6,198,082.47 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  5,302,016.73 เหรยีญ
สหรฐั 
 

8. PT. Indominco  Mandiri บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Indominco  Mandiri ดงันี ้ 

 ปี 2562  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 11,063,809.83 เหรยีญ
สหรฐั  

 ซือ้สนิคา้ จ านวน  36,439,003.55 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  1,482,577.47 เหรยีญ
สหรฐั 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 119,262.47 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเจา้หนีก้ารคา้  จ านวน 2,803,236.25 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเงินทดรองรบั  จ านวน 7,174.18 เหรยีญสหรฐั 
9. PT. Jorong Barutama Greston 
 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Jorong Barutama Greston ดงันี ้ 

 ปี 2562  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 721,423.66 เหรยีญสหรฐั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  114,602.34 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 1,138.30 เหรยีญสหรฐั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

10. PT. Kitadin  บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Kitadin  ดงันี ้ 

 ปี 2562  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน  222,289.83 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  31,590.90 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเงินทดรองรบั  จ านวน 1,745.87 เหรยีญสหรฐั 
11. PT. Trubaindo Coal Mining 
 
 
 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Trubaindo Coal Mining ดงันี ้ 

 ปี 2562  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 5,645,219.12 เหรยีญ
สหรฐั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  927,107.62 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 402.07 เหรยีญสหรฐั 
 

12. PT. Bharinto Ekatama บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Bharinto Ekatama ดงันี ้ 

 ปี 2562   รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 4,009,309.96 เหรยีญ
สหรฐั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  878,805.90  เหรยีญสหรฐั 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 8,430.45 เหรยีญสหรฐั 
 

13. PT. Indo Tambangraya Megah บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo Tambangraya Megah  ดงันี ้

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน 1,172.98  เหรยีญ
สหรฐั 

 ยอดเงินทดรองรบั  จ านวน  3,793.32  เหรยีญสหรฐั 
 

14. PT. Gas Emas บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Gas Emas  ดงันี ้

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน 1,953.96  เหรยีญ
สหรฐั 

 
15. Banpu Investment (China) Ltd. บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 คา่ใชจ้่าย Management fee จ านวน 1,482,778.99 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน  69,477.85 เหรยีญ
สหรฐั 
 

16. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562  ยอดเงินทดรองจา่ยจ านวน  1,701.05 เหรยีญสหรฐั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

17. Centennial Coal Co.Pty Ltd. บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Centennial Coal Co.Pty Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 6,166,278.15 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562  มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  1,479,889.32 เหรยีญ
สหรฐั 

18. บรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั   
 
 
 
 
 
 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงันี ้ 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ในรูปของสญัญาเงิน
ใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 
31 ธนัวาคม 2562  มียอดเงินใหกู้ย้ืม จ านวน 23,568,512.68 เหรยีญ
สหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้คา้งรบั  จ านวน  1,254,529.33 เหรยีญ
สหรฐั 

 ปี 2562 ยอดดอกเบีย้รบั จ านวน  967,000.11 เหรยีญสหรฐั 

19. บรษัิท บีโอจี จ ากดั บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บีโอจี จ ากดั ดงันี ้ 

 ปี 2562  ยอดดอกเบีย้รบั จ านวน  17,121,128.42 เหรยีญสหรฐั 

20. บรษัิท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์เวน
เจอรส์ จ ากดั 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์เวนเจอรส์ จ ากดั 
ดงันี ้ 

 ปี 2562 ยอดเงินทดรองจา่ย จ านวน  33,163.10 เหรยีญสหรฐั 

21. Banpu North America 
Corporation 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu North America Corporation  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562  ยอดเงินทดรองจา่ยจ านวน  77,012,606.51 เหรยีญ
สหรฐั 

22. บรษัิท แอดวานซ ์เมดคิอล เซนเตอร ์
จ ากดั 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท แอดวานซ ์เมดิคอล เซนเตอร ์
 จ ากดั ดงันี ้ 

 ปี 2562  เงินปันผลรบั จ านวน  209,614.77 เหรยีญสหรฐั 

23. บรษัิท ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษัิทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้ 

 ปี 2562  เงินปันผลรบั จ านวน  86,254.24 เหรยีญสหรฐั 
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2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ ากัด 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษัิท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท เหมืองเชียงมว่น 
จ ากดั ดงันี ้

 เงินกูย้ืมจากบรษัิท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินกูย้ืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2562  มียอดเงินกูย้ืมจ านวน 1,890,296.48 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้คา้งจา่ย จ านวน  2,334.95 เหรยีญ
สหรฐั 

 ปี 2562  ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 26,555.05 เหรยีญสหรฐั  
 

2. บรษัิท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บา้นป ูโคล เซลส ์
จ ากดั ดงันี ้     

 เงินกูย้ืมจากบรษัิท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งิน โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2562  มียอดเงินกูย้ืมจ านวน 6,632,619.22 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562  ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 111,271.09 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้คา้งจา่ย จ านวน  27,802.49 เหรยีญ
สหรฐั 

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

บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Minerals 
(Singapore) Pte., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562  มีเงินปันผลรบั จ านวน 5,500,000 เหรยีญสหรฐั 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 416,900 เหรยีญสหรฐั 

 ตน้ทนุจากการรบับรกิาร 3,472,839 เหรยีญสหรฐั 

4. Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 

บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Coal 
Investment Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562  มีเงินปันผลรบั จ านวน 104,500,000 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินปันผลคา้งรบั จ านวน  34,303,748.33 
เหรยีญสหรฐั 

6. PT. Indominco  Mandiri บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Indominco  Mandiri  
ดงันี ้ 

 ปี 2562  ซือ้สนิคา้ จ านวน  2,949,100 เหรยีญสหรฐั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

8. PT. Jorong Barutama Greston บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Jorong Barutama 
Greston ดงันี ้ 

 ปี 2562  ซือ้สนิคา้ จ านวน  19,067,452.70 เหรยีญสหรฐั 

9. Banpu Investment (China) Ltd. บรษัิท บา้นป ู มินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment 
(China) Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 คา่ใชจ้่าย Management fee  จ านวน 749,570.40 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเจา้หนีอ้ื่น จ านวน  66,212.05 เหรยีญสหรฐั 
 

10.Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  Hebi Zhong Tai Mining 
Co.,Ltd.  ดงันี ้ 

 ปี 2562  มีเงินปันผลรบั จ านวน 1,697,967.14 เหรยีญสหรฐั 

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. PT. Indo Tambangraya Megah Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo 
Tambangraya Megah ดงันี ้

 ปี 2562  มีเงินปันผลรบั จ านวน 143,673,151.08 เหรยีญสหรฐั 
 

2. Banpu Singapore Pte. Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.   ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 
Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้มื 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 
ธนัวาคม 2562 มียอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน 60,000,000 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562  มีดอกเบีย้รบั จ านวน  3,252,696.60 เหรยีญสหรฐั 

 ยอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  1,854,183.94 เหรยีญสหรฐั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

3. Hunnu Resources LLC Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Hunnu 
Resources LLC ดงันี ้

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2562 มียอดเงินใหกู้ย้ืม จ านวน  63,219,762.31 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562  มีดอกเบีย้รบั จ านวน 3,051,507.76 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  17,405,006.39 
เหรยีญสหรฐั 

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

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 
(Shanghai) Trading Co., Ltd.   ดงันี ้ 

 ปี 2562 มีดอกเบีย้รบั จ านวน 85,978.48 เหรยีญสหรฐั 

5. PT. Trubaindo  Coal  Mining   
 
 
 

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. 
Trubaindo  Coal  Mining  ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562  เงินทดรองจ่าย จ านวน  64,346.44  เหรยีญสหรฐั 

6. PT. Indominco Mandiri   
 

Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. 
Indominco Mandiri ดงันี ้ 

 ปี 2562  ซือ้สนิคา้ จ านวน  42,716,416.53  เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เงินทดรองรบั จ านวน 3,237.33 เหรยีญสหรฐั 

  

4. BP Overseas Development Company Limited 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Asian American Coal Inc. BP Overseas Development Company Limited ท ารายการระหวา่งกนักบั 
Asian American Coal Inc. ดงันี ้
 เงินใหกู้ย้ืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 

โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม    ณ 31 
ธนัวาคม 2562 มียอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน  1,933,117,576.15 เหรยีญ
สหรฐั 

 ปี 2562  มีดอกเบีย้รบั จ านวน 90,955,329.85 เหรยีญสหรฐั 
 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  364,647,408.26 เหรยีญ

สหรฐั 
 เงินปันผลคา้งรบั จ านวน  16,000,000 เหรยีญสหรฐั 
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5. Asian American Coal Inc. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Shanxi Gaohe Energy Co,.Ltd.  Asian American Coal Inc. ท ารายการระหวา่งกนักบั Shanxi Gaohe Energy 
Co.,Ltd. ดงันี ้ 
 ปี 2562  มีเงินปันผลรบั จ านวน 67,479,036 เหรยีญสหรฐั 

6. Banpu Singapore Pte. Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Banpu Australia Co. Pty Ltd.  Banpu Singapore Pte. Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co. Pty 
Ltd. ดงันี ้ 
 ปี 2562 มีเงินปันผลรบั จ านวน 27,983,221.25 เหรยีญสหรฐั  

 
7. บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหวา่งกนักบั  บรษัิท บีแอลซี
พี เพาเวอร ์จ ากดั ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายไดค้า่ Management fee จ านวน 451,094.26 เหรยีญสหรฐั  
 ณ 31 ธนัวาคม 2562  มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  41,398.60 เหรยีญสหรฐั 

2. Hongsa Power Co., Ltd. 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหวา่งกนักบั  Hongsa 
Power Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายไดค้า่ Management fee จ านวน 173,398.61 เหรยีญสหรฐั  
 

8. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)        Banpu Investment (China) Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิท บา้นปู จ ากดั 
(มหาชน) ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 1,482,779.86 เหรยีญสหรฐั 
 

2. Asian American Coal Inc.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Asian American 
Coal Inc. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 1,542,363.09 เหรยีญสหรฐั 
 

3. Banpu Australia Co.,Pty Ltd.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia 
Co.,Pty Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 162,366.46 เหรยีญสหรฐั 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 
4. Banpu (Shanghai) Trading Co., 
Ltd.  

Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu (Shanghai) 
Trading Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 1,097,613.43 เหรยีญสหรฐั 
 

5. Shanxi Luguang Power Co., Ltd. Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Shanxi Luguang 

Power Co., Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 61,821.27 เหรยีญสหรฐั 
 

6. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
 
 

Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd.  ดงันี ้ 

 ปี 2562 รายได ้Management fee จ านวน 312,941.35 เหรยีญสหรฐั 
 

9. บริษัท บ้านปู เอนเนอรจ์ี เซอรว์ิสเซส (ไทยแลนด)์  จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1.  Aura Land Development Pte. Ltd. บรษัิท บา้นป ูเอนเนอรจี์ เซอรว์ิสเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั 
Aura Land Development Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ Aura Land Development Pte. Ltd.ในรูปของสญัญาเงิน
ใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 
31 ธนัวาคม 2562 มยีอดเงินใหกู้ย้ืม  จ านวน 14,911.81 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  2,800.42 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562 มีรายไดด้อกเบีย้รบั จ านวน 2,272.55 เหรยีญสหรฐั 

 10. บริษัท บีโอจี  จ ากดั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Banpu North America Corporation 
 

บรษัิท บีโอจี จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu North America Corporation  
ดงันี ้ 

 ปี 2562  มีดอกเบีย้รบั จ านวน 15,960,387.49 เหรยีญสหรฐั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เงินทดรองจ่าย จ านวน 35,572.50 เหรยีญสหรฐั 

11. Banpu Coal Investment Company Limited 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd. 
 

Banpu Coal Investment Company Limited ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu 
Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เงินปันผลคา้งรบั  จ านวน 34,000,000 เหรยีญสหรฐั 
 ปี 2562 เงินปันผลรบั จ านวน  104,500,000 เหรยีญสหรฐั 
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12. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอรจี์ จ ากัด 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. BPIN Investment Co.,Ltd. บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดัท ารายการระหวา่งกนักบั  BPIN Investment 
Co.,Ltd.  ดงันี ้ 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ BPIN Investment Co.,Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 
ธนัวาคม 2562 มียอดเงินใหกู้ย้มื  จ านวน 12,724,738.34 เหรยีญสหรฐั 

 ดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 251,736.09 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562 ดอกเบีย้รบั จ านวน 677,986.18 เหรยีญสหรฐั 
 

2. FOMM Corporation บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดัท ารายการระหวา่งกนักบั  FOMM Corporation  
ดงันี ้ 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ FOMM Corporation ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิ่ม ณ 31 ธนัวาคม 
2562 มียอดเงินใหกู้ย้ืม  จ านวน 3,316,309.61เหรยีญสหรฐั 

 ดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 44,066.03 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562 ดอกเบีย้รบั จ านวน 43,878.61 เหรยีญสหรฐั 
 

13. Banpu North America Corporation 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. BKV Oil and Gas Capital Partners, 
L.P 

Banpu North America Corporation ท ารายการระหวา่งกนักบั BKV Oil and 
Gas Capital Partners, L.P  ดงันี ้ 

 ปี 2562 Management fee จ านวน 40,000 เหรยีญสหรฐั 
 

14. BPIN Investment Co. Ltd. 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Durapower Holdings Pte. Ltd BPIN Investment Co. Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั  Durapower Holdings 
Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ Durapower Holdings Pte. Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้
กูย้ืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราสว่นเพิม่ ณ 31 
ธนัวาคม 2562 มียอดเงินใหกู้ย้มื  จ านวน 9,712,500 เหรยีญสหรฐั 

 ปี 2562 ดอกเบีย้รบั จ านวน 293,807.88 เหรยีญสหรฐั 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บรษัิทฯ เขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรอืมีการท ารายการระหวา่งกนักบับรษัิทฯ  บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ี
เก่ียวขอ้ง และ/หรอืบคุคลภายนอก บรษัิทฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ท าสญัญานัน้ๆ  
โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นหลกั 
 

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บรษัิทฯ เขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรอืมกีารท ารายการระหวา่งกนักบับรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
บคุคลภายนอก  และ/หรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหต้อ้ง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหม้ีราคาและเง่ือนไข เสมอืนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก โดยกรรมการหรอืพนกังานท่ีมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
- ไมม่ี – 
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ส่วนที ่3 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมของบรษัิท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) และบรษัิทย่อย (กลุม่กิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษัิทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบของ 
ผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัติามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 
เรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องตา่ง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้  าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็ 
แยกตา่งหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 เรื่องค่าความนิยม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยม
จ านวน 524.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6 ของ
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยม 
เกิดจากการซื ้อธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ  
คา่ความนิยมจ านวน 466.93 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการซือ้
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย และส่วนท่ีเหลือ 
57.19 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 
ในสาธารณรฐัอินโดนีเซียและมองโกเลีย และธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารไม่ได้บันทึกค่าเผ่ือ         
การดอ้ยค่าส าหรับค่าความนิยมดังกล่าวในระหว่างปี พ.ศ. 
2562 
 
ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี 
การทดสอบการดอ้ยค่านัน้จดัท  าในระดบัของหน่วยสินทรพัยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด และค านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
ดว้ยวิธีมูลค่าจากการใช ้ซึ่งการค านวณมูลค่าจากการใชต้อ้ง
อาศยัดุลยพินิจท่ีส  าคัญของผู้บริหารในการประมาณการผล
การด าเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถึงการใชอ้ัตราการคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแส
เงินสด ขอ้สมมตฐิานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณมลูค่าจากการ
ใช้ ประกอบด้วย แนวโน้มของราคาถ่านหินในตลาดโลก 
ประมาณการปริมาณถ่านหินส ารอง แผนการผลิต โครงสรา้ง
ตน้ทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดท่ีใช้ในการคิดลด
ประมาณการกระแสเงินสด 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรื่องมลูค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้
จากการซื ้อธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 
เน่ืองจากความมีสาระส าคัญของตัวเลขและการก าหนด
ประมาณการของมลูค่าจากการใชท่ี้ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานใน
การค านวณเป็นจ านวนมาก อีกทัง้การก าหนดขอ้สมมติฐาน
ดังกล่าวขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจท่ีส  าคัญของผู้บริหารในการ
ประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจในอนาคต 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลียเป็น
ผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบเรื่องนี ้ขา้พเจา้ท  าความเข้าใจและประเมิน 
ผลงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าวเพ่ือใหไ้ดร้บัเอกสารการตรวจสอบ 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเก่ียวกับการทดสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจากนี ้ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมของการ
ระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ รวมถึง
ประเมินการควบคุมในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่ม
กิจการ 
 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมท่ี
ผูบ้รหิารจดัท าขึน้ ดงันี ้
 หารือกับผู้บริหารเพ่ือท าความเข้าใจข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหาร 
ใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า และประเมินขัน้ตอนในการทดสอบ
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานท่ีใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหาร 
ใช้ขั้นตอนและข้อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้องกัน 
ในกลุ่มกิจการ 

 สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 
ท่ีผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
โดยเฉพาะขอ้มูลที่เก่ียวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
การอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และอัตราการคิดลด รวมทัง้การ
เปรียบเทียบขอ้สมมติฐานท่ีส าคญักบัประมาณการราคาขายของ
ถ่านหินและประมาณการอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
จากแหล่งขอ้มลูภายนอก และแผนการท าเหมืองและแผนธุรกิจท่ี
ไดร้บัอนมุตัแิลว้ 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการท าเหมืองและ  
แผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2562 กบัผลลพัธ ์
ท่ีเกิดขึน้จรงิ 

 ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ 
ขอ้มลูของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถอ้างอิง
ไดจ้ากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยทั่วไปเพ่ือใหม้ั่นใจว่าอัตราคิดลด 
ท่ีผูบ้รหิารใชอ้ยู่ในเกณฑท่ี์สามารถยอมรบัได ้

 



 
 

 

หนา้ 309 

 

 

 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
 

 ทดสอบการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานท่ี

ส าคญัเพ่ือประเมินหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การวเิคราะหค์วาม

อ่อนไหวและผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของ

ขอ้สมมตฐิาน 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ขา้พเจา้พบว่า ขอ้สมมติฐานส าคัญ 
ท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ 
ค่าความนิยมมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักฐาน
สนบัสนนุ 

 

การซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มใน Springvale Coal Joint 
Venture 
 

 

อา้งอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 36.4 เรื่องการซือ้สดัส่วน
การลงทุนเพิ่มใน Springvale Coal Joint Venture (SPJV) ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซือ้สัดส่วนการลงทุนใน 
SPJV เพิ่มอีกร้อยละ 50 จากผู้ร่วมทุนอีกราย ด้วยมูลค่าการ
ลงทุนจ านวน 0.68 เหรียญสหรัฐ โดย SPJV ถือหุ้นในเหมือง 
Springvale แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  Angus Place ทั้ ง นี ้   
ผูร้่วมทุนรายดงักล่าวตกลงท่ีจ่ายเงินจ านวน 7.81 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ใหก้ลุ่มกิจการส าหรบัส่วนของหนีส้ินของผูร้่วมทุนท่ีรับมา 
การซือ้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มดังกล่าวมีผลท าใหก้ลุ่มกิจการมี
อ านาจควบคุม SPJV และถือว่าเป็นการรวมธุรกิจท่ีด  าเนินการ
ส าเร็จจากการทยอยซื ้อตามข้อก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึง่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดให้ผู้บริหารต้องวัด
มลูคา่ของส่วนไดเ้สียใน SPJV ท่ีถืออยู่ก่อนท่ีจะมีอ านาจควบคุม
โดยใชม้ลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีอ  านาจควบคมุ และรบัรูผ้ลก าไร
หรือขาดทุนซึ่งเป็นผลมาจากการวดัมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือ
ขาดทนุ รวมทัง้ตอ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ุทธิท่ีระบุไดท่ี้
ไดม้า 
 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลีย 
เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าท าความเข้าใจ  
และประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าวเพ่ือใหไ้ดร้บัเอกสาร 
การตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มดังกล่าวด าเนินการตามวิธี
ปฏิบัติดังต่อไปนี้เพ่ือให้ได้หลักฐานเก่ียวกับการท่ีผู้บริหาร 
วัดมูลค่าของส่วนได้เสียใน SPJV ท่ีถืออยู่ก่อนท่ีจะมีอ านาจ
ควบคุมโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีอ  านาจควบคุม และการ
วดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมา 
 อ่านสญัญาซือ้ขายและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าความ
เขา้ใจในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ  

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบและประเมินข้อสรุปของ
ผู้บริหารส าหรับการปฏิบัติตามหลักการของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการระบุวันท่ีท่ี 
กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม และประเมินความเหมาะสม 
ของการปฏิบัติตามหลักการบัญชีส าหรับการรับรูข้าดทุนท่ี 
เกิดจากการรวมธุรกิจท่ีด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้  
และหลกัการบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
 

 
 

ผูบ้ริหารวดัมลูค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียใน SPJV ท่ีถืออยู่ก่อน 
ท่ีจะมีอ านาจควบคุมโดยมีมูลค่าเท่ากับ 124.89 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่ งท  าให้เกิดขาดทุน ท่ี เกิดจากการรวมธุ รกิจ ท่ี
ด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้มลูค่า 82.25 ลา้นเหรียญ
สหรฐัและวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบไุดท่ี้ไดม้า  
ณ วนัท่ีมีอ  านาจควบคมุมีมูลค่าเท่ากับ 124.89 ลา้นเหรียญ
สหรฐั โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
จ านวน 59.15 ลา้นเหรียญสหรฐั และคา่ใชจ้่ายในการพัฒนา
รอตัดบัญชีจ านวน 50.22 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่า
ยุติธรรมของหนีส้ินท่ีรบัมามีมลูค่าเท่ากบั 35.68 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
การปันส่วนตน้ทนุการรวมธุรกิจดงักล่าว และท าใหเ้กิดก าไร
จากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิจ านวน 
132.70 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรื่องการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของมลูค่า
ของส่วนไดเ้สียใน SPJV ท่ีถืออยู่ก่อนท่ีจะมีอ านาจควบคุม 
ขาดทุนท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจท่ีด  าเนินการส าเร็จจาก 
การทยอยซือ้ และมลูคา่ยตุธิรรมของสดัส่วนการลงทนุท่ีซือ้เพิ่ม 
เน่ืองจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยวิธีการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานซึ่งเ ก่ียวข้องกับการใช้ 
ขอ้สมมตฐิานและดลุยพินิจท่ีส  าคญัของผูบ้รหิาร 

 

 ประเมินความเหมาะสมของการวดัมลูค่าของส่วนไดเ้สียท่ีถือ
อยู่ก่อนท่ีจะมีอ านาจควบคุมโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมี
อ  านาจควบคุม รวมทัง้ประเมินความเหมาะสมของการวัด
มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดร้บัจากการซือ้สดัส่วนการ
ลงทนุเพิ่มตามวธีิปฏิบตัดิงันี ้  
- ทดสอบข้อสมมติฐานท่ีส าคัญส าหรับการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรม เช่น เปรียบเทียบประมาณการกระแส 
เงิ นสดกับแผนการท าเหมือง ท่ี ได้รับการอนุมัติ แล้ว  
รวมทั้งเปรียบเทียบข้อสมมติฐานท่ีส าคัญกับข้อมูล ท่ี
สามารถอา้งอิงไดจ้ากขอ้มลูที่เปิดเผยโดยทั่วไป 

- พิจารณาอตัราการคิดลดท่ีผูบ้รหิารใช ้โดยการเปรียบเทียบ
กบัขอ้มลูของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีสามารถ
อา้งอิงไดจ้ากขอ้มลูที่เปิดเผยโดยทั่วไป  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมลูค่ายุติธรรม
ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 ทดสอบการค านวณหามูลค่ายุติธรรม ขาดทนุท่ีเกิดจากการรวม
ธุรกิจท่ีด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้และก าไรจากการซือ้
ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุธิรรม 

 

จากผลการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าการประเมิน  
การซือ้สดัส่วนการลงทนุเพิ่มใน SPJV เหมาะสมและเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 อีกทัง้
พบวา่วธีิการและขอ้สมมตฐิานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมลูค่า
ยุติธรรมของส่วนได้เสียใน SPJV ท่ีถืออยู่ก่อนท่ีจะมีอ านาจ
ควบคุม และการค านวณขาดทุนท่ีเกิดจากการรวมธุ รกิจ  
ท่ีด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้และก าไรจากการซือ้ธุรกิจ 
ในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ มีความเหมาะสมและ  
เป็นไปตามวิธีการบัญชีส าหรับพิจารณาการปันส่วนต้นทุน 
การรวมธุรกิจ 
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ข้อมูลอืน่  
กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้ 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วาม
เช่ือมั่นตอ่ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาวา่ขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
กรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ โดยถกูตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบรษัิทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง เวน้แตก่รรมการมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่กิจการและบรษัิท หรอืหยดุด าเนินงาน 
หรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนือ่งตอ่ไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบรษัิท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลคือความ
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เช่ือมั่นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลไดว้่ารายการที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงแตล่ะรายการ  หรือ
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสงัเกต และ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไมพ่บขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะ
สงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่
กิจการและบรษัิท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ
การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานตอ่เนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ไดร้บั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็น
เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่กิจการและบรษัิทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรอืไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดย
ใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่ว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บั
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุห้
กลุม่กิจการและบรษัิทตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณใ์นรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอ
ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรอืกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตา่ง ๆ  ท่ีส  าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส  าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องตา่ง ๆ  ท่ีมีนยัส  าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือ่งเหลา่นีใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณท์ี่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
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2.  งบการเงนิรวม 
บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  และ 2560 

   หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 ร้อยละ พ.ศ. 2561 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433,183         5.07       607,344         7.18       683,076         8.31       
เงินลงทุนระยะสัน้ 110,302         1.29       7,887             0.09       6,509             0.08       
ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั สทุธิ 245,899         2.88       394,731         4.67       320,936         3.90       
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 168               0.00       205               0.00       599               0.01       
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั

ที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี -                -         10,170           0.12       21,859           0.27       
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                -         3                   0.00       9,466             0.12       
สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 124,645         1.46       149,632         1.77       129,089         1.57       
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร สทุธิ 33,925           0.40       28,196           0.33       30,703           0.37       
สนิทรพัยอ์นุพนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 17,886           0.21       6,599             0.08       1,731             0.02       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 16,287           0.19       87                 0.00       7                   0.00       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน 2,908             0.03       2,803             0.03       7,887             0.10       
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี
และการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวียน สทุธิ 97,168           1.14       30,796           0.36       47,737           0.58       

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 280,469         3.28       155,902         1.84       152,220         1.85       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,362,840      15.95     1,394,355      16.49     1,411,819      17.17     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 21,186           0.25       209,642         2.48       218,256         2.65       
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนักงาน -                -         -                -         553               0.01       
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทอ่ืน -                -         -                -         -                -         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 20,132           0.24       17,054           0.20       18,412           0.22       
เงินลงทุนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 1,484,759      17.38     1,374,119      16.25     1,170,426      14.23     
เงินลงทุนอ่ืน สทุธิ 143,674         1.68       148,487         1.76       112,244         1.36       
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน สทุธิ 1,573             0.02       1,873             0.02       1,870             0.02       
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 1,949,862      22.83     1,859,390      22.00     1,778,733      21.63     
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 158,084         1.85       113,499         1.34       125,568         1.53       
สนิทรพัยอ์นุพนัธก์ารเงิน 11,269           0.13       11,125           0.13       10,823           0.13       
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี -         -         -         
และการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี สทุธิ 920,063         10.77     869,257         10.28     776,560         9.44       

สทิธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 1,664,768      19.49     1,710,766      20.24     1,767,883      21.50     
คา่ความนิยม 524,120         6.14       524,120         6.20       524,120         6.37       
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 280,112         3.28       219,906         2.60       306,229         3.72       
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,179,602      84.05     7,059,238      83.51     6,811,677      82.83     

รวมสินทรัพย์ 8,542,442      100.00   8,453,593      100.00   8,223,496      100.00    
 

หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  และ 2560  
 

   หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั 
 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ร้อยละ พ.ศ. 2561 ร้อยละ พ.ศ. 2560 ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 454,861         5.32       511,873         6.05       419,100         5.10       
เจา้หนีก้ารคา้ 59,632           0.70       115,797         1.37       112,762         1.37       
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 27,632 0.32       27,735 0.33       27,354 0.33       
คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย 9,828             0.12       11,746           0.14       18,950           0.23       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                -         -                -         1,249             0.02       
คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย 74,178           0.87       143,001         1.69       103,201         1.25       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,187           0.15       16,909           0.20       38,697           0.47       
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานคา้งจ่าย 87,581           1.03       69,813           0.83       77,772           0.95       
หนีส้นิอนุพนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 2,237             0.03       4,587             0.05       9,718             0.12       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 363,115         4.25       369,681         4.37       153,328         1.86       
สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สทุธิ 175,725         2.06       87,818           1.04       168,287         2.05       
หนีส้นิสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชีที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 7,199             0.08       -                -         -                -         
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 285,951         3.35       352,717         4.17       269,269         3.27       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,561,126      18.27     1,711,677      20.24     1,399,687      17.02     
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทอ่ืน -                -         584               0.01       647               0.01       

เงินกูย้ืมระยะยาว สทุธิ 1,796,453      21.03     1,654,831      19.57     1,690,518      20.56     
หุน้กู ้สทุธิ 1,644,182      19.25     1,397,130      16.52     1,425,607      17.34     
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 281,241         3.29       272,031         3.22       234,349         2.85       
ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน 57,692           0.68       45,272           0.54       47,113           0.57       
หนีส้นิสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชี สทุธิ 16,451           0.19       41,537           0.49       59,691           0.73       
หนีส้นิอนุพนัธก์ารเงิน 20,827           0.24       18,443           0.22       20,894           0.25       
หนีส้นิอ่ืน 163,846         1.92       140,157         1.66       134,269         1.63       
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,980,692      46.60     3,569,985      42.22     3,613,088      43.94     
รวมหนี้สิน 5,541,818      64.87     5,281,662      62.46     5,012,775      60.96      

 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  และ 2560  
 
 

 หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั 
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 รอ้ยละ พ.ศ. 2561 รอ้ยละ พ.ศ. 2560 รอ้ยละ

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ 5,165,257,100 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

  (31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามัญ 5,163,757,100 หุน้ 

      มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 149,341         149,341         149,341         

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามัญ 5,161,925,515 หุน้ มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามัญ 4,937,170,022 หุน้  

      มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 149,961         1.76       149,961         1.77       149,961         1.82       

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 443,624         5.19       443,624         5.25       443,624         5.39       

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,562             0.02       1,343             0.02       996               0.01       

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้

- ส ารองตามกฎหมาย 95,976           1.12       95,976           1.13       95,976           1.17       

- ส ารองอ่ืน 149,089         1.75       83,399           0.99       71,081           0.86       

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 1,734,526      20.30     1,942,779      22.97     1,860,685      22.63     

หัก  หุน้ทุนซือ้คนื (38,138)          (0.45)      -                -         -                -         

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (142,405)        (1.67)      (157,422)        (1.86)      (11,782)          (0.14)      

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,394,195      28.03     2,559,660      30.27     2,610,541      31.74     

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 606,429         7.10       614,868         7.27       600,180         7.30       

รวมส่วนของเจา้ของ 3,000,624      35.13     3,174,528      37.54     3,210,721      39.04     

รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ 8,542,442      100.00   8,456,190      100.00   8,223,496      100.00   
 

 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562”



 
 

 

หนา้ 317 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ  2561  และ  2560  
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั   
 

พ.ศ. 2562 รอ้ยละ พ.ศ. 2561 รอ้ยละ พ.ศ. 2560 รอ้ยละ
ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้

รายไดร้วม 3,010,069     100.00      3,790,691     100.00      3,051,034     100.00      
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,759,217     91.67       3,481,442     91.84       2,876,638     94.28       
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (2,051,191)    (68.14)      (2,252,967)    (59.43)      (1,766,415)    (57.90)      
ก าไรขั้นตน้ 708,026        23.52       1,228,475     32.41       1,110,223     36.39       
เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนอ่ืน 1,129            0.04         999              0.03         936              0.03         
รายไดค้า่บรหิารจัดการและอ่ืนๆ 126,192        4.19         55,246          1.46         38,900          1.27         
ดอกเบีย้รบั 12,736          0.42         8,322            0.22         5,728            0.19         
คา่ใชจ้่ายในการขาย (194,732)       (6.47)        (181,614)       (4.79)        (160,471)       (5.26)        
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (251,828)       (8.37)        (237,222)       (6.26)        (218,084)       (7.15)        
คา่สนิไหมทดแทนตามค าพิพากษา -                   (86,049)         
คา่ภาคหลวง (240,626)       (7.99)        (290,940)       (7.68)        (268,282)       (8.79)        
ขาดทุนสทุธิจากอนุพนัธท์างการเงิน 33,352          1.11         (62,587)         (1.65)        (20,970)         (0.69)        
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น (95,050)         (3.16)        (18,980)         (0.50)        (75,831)         (2.49)        
ดอกเบีย้จ่าย (182,206)       (6.05)        (170,311)       (4.49)        (135,337)       (4.44)        
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (5,428)           (0.18)        (4,977)           (0.13)        (4,630)           (0.15)        
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้ 205,845        6.84         263,662        6.96         204,663        6.71         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117,410        3.90         504,024        13.30       476,845        15.63       
ภาษีเงินได้ (76,015)         (2.53)        (189,141)       (4.99)        (133,635)       (4.38)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 41,395          1.38         314,883        8.31         343,210        11.25        
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562”  



 
 

 

หนา้ 318 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ  2561  และ  2560  
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั   
 

พ.ศ. 2562 รอ้ยละ พ.ศ. 2561 รอ้ยละ พ.ศ. 2560 รอ้ยละ
ของรายได้ ของรายได้ ของรายได้

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน (2,643)           2,397            (1,466)           
สว่นแบง่ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี (434)             (2)                 (24)               
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี (3,077)           2,395            (1,490)           
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
ผล(ก าไร)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 23                (1,934)           4,333            
ผล(ก าไร)จากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด (18,171)         (10,246)         25,408          
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้
ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 61,127          (11,612)         112,297        

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน (11,098)         (125,432)       113,723        
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร 31,881          (149,224)       255,761        
หรอืขาดทุนในภายหลงัสทุธิจากภาษี
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีสุทธิจากภาษี 28,804          (146,829)       254,271        
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 70,199          168,054        597,481        

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ (19,604)         205,475        233,577        
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 60,999          109,408        109,633        

41,395          314,883        343,210        
การแบ่งบันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (6,705)           61,168          459,036        
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 76,904          106,886        138,445        

70,199          168,054        597,481        

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน (0.004)           0.040            0.046            

 
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอา่นงบการเงินรวม โดยควรอา่นคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562”  



 
 

 

หนา้ 319 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  และ  2560  
                                                                                                                                                                หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส  าหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ 117,410           504,024           476,845           
ปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน
- คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายตดัจ่าย 346,582           326,334           205,010           
- ตดัจ าหน่ายโครงการระหวา่งพฒันา -                  -                  15,636            
- ตดัจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,129              1,863              2,328              
- บรจิาคอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 318                 -                  -                  
- ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน 94                   -                  -                  
- คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -                  -                  2,328              
- การเคลือ่นไหวชา้ของถ่านหิน -                  -                  969                 
- คา่เผ่ือการเคลือ่นไหวชา้ของอะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร (2,554)             2,131              896                 
- คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้ (4,042)             4,042              -                  
- ดอกเบีย้จ่าย 182,206           170,311           135,337           
- ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 5,428              4,977              4,630              
- ดอกเบีย้รบั (12,736)           (8,322)             (5,728)             
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในการรว่มคา้ (205,845)          (263,662)          (204,663)          
- ขาดทุนจากการเลกิกิจการของการรว่มคา้ 3                    -                  -                  
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนอ่ืน (1,129)             (999)                (936)                
- ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -                  -                  -                  
- (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (84)                  (2,828)             (765)                
- ก าไรสทุธิจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย (40,096)           -                  -                  
- ก าไรสทุธิจากการซือ้สดัสว่นการลงทุนเพ่ิม (50,451)           -                  -                  
- ก าไรสทุธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบรษัิทยอ่ยและการรว่มคา้ -                  -                  (2,349)             
- คา่ใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป้นเกณฑ์ 260                 404                 984                 
- ก าไรจากการซือ้ธรุกิจ -                  (30,672)           -                  
- (ก าไร)ขาดทุนสทุธิจากอนุพนัธท์างการเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ (33,352)           62,587            20,970            
- (ก าไร)ขาดทุนสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 116,181           (45,036)           41,017            

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 419,322           725,154           692,509           
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ้ธุรกิจ)
- ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 168,063           (84,282)           (97,205)           
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 149                 398                 (203)                
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 3                    314                 (8,995)             
- สนิคา้คงเหลอื 37,171            (28,252)           (44,247)           
- อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร (2,889)             (1,200)             (3,638)             
- สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (39,878)           (1,772)             (51,400)           
- คา่ใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี 31,844            (71,216)           18,942            
- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 14,514            6,778              (41,984)           
- เจา้หนีก้ารคา้ (73,467)           2,152              57,122            
- คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย (68,823)           39,800            18,128            
- คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย (1,918)             (7,204)             (6,576)             
- ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน 20,730            2,856              4,063              
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (64,275)           85,009            (207)                
- หนีส้นิอ่ืน 9,182              1,605              45,015            

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 449,728           670,140           581,324           
- การจ่ายดอกเบีย้ (186,283)          (174,652)          (136,640)          
- การจ่ายภาษีเงินได้ (139,711)          (135,029)          (96,938)           
- รบัคนืภาษีเงินได้ 242                 51,225            19,827            

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 123,976           411,684           367,573            



 
 

 

หนา้ 320 

 

 

 
บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  และ  2560  

 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั   
 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรบั(จ่าย)สทุธิส  าหรบัเงินลงทุนระยะสัน้ (100,919)          2,427              8,278              
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 6,383              749                 3,510              
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (22,535)           (825)                -                  
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 2,093              2,622              5,015              
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (424)                (797)                (2,066)             
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน (104)                (2,803)             (8,060)             
เงินสดรบัจากการลดลงของเงินลงทุนอ่ืน 16,905            -                  -                  
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทอ่ืน -                  -                  (13,887)           
เงินสดจ่ายส าหรบัซือ้เงินลงทุนอ่ืน (15,581)           (32,801)           (12,247)           
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทุน (59,847)           (176,887)          (337,217)          
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในการรว่มคา้ -                  -                  4,615              
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (297,491)          (273,176)          (240,840)          
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 14,564            12,882            6,779              
เงินสดจ่ายส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันา (239,005)          (130,508)          (26,293)           
เงินสดจ่ายลว่งหนา้เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ -                  -                  (26,750)           
ดอกเบีย้รบั 12,388            8,538              6,238              
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากกิจการรว่มคา้ 413,008           148,273           91,190            
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอ่ืน 1,129              999                 936                 
เงินสดจ่ายส าหรบัเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากดัในการใช้ (78,958)           (11,401)           -                  
เงินสดรบัสทุธิจากการซือ้ธรุกิจ -                  -                  -                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (348,394)          (452,708)          (540,799)           
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  และ  2560  
 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรยีญสหรฐั   
 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,057,991        872,232           1,185,889        
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (1,130,829)       (775,225)          (1,061,975)       
เงินสดจ่ายเจา้หนีส้ญัญาเช่าการเงิน (3,944)             (9,930)             (5,860)             
เงินสดรบัจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  (1,248)             1,257              
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 335,306           497,644           813,705           
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (212,197)          (276,349)          (705,100)          
เงินสดรบัจากหุน้กู้ 313,983           50,000            286,570           
เงินสดจ่ายคนืหุน้กู้ (89,485)           (177,867)          -                  
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน -                  -                  32,151            
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย -                  2,023              3,728              

เงินสดจ่ายส าหรบัหุน้ทุนซือ้คนืของบรษัิท (38,138)           -                  -                  
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท (115,615)          (112,483)          (82,810)           
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (83,959)           (94,191)           (76,866)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 33,113            (25,394)           390,689           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (191,305)          (66,418)           217,464           
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,144            (9,314)             10,668            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 607,344           683,076           454,944           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 433,183           607,344           683,076           
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย
เจา้หนีอ่ื้นและสญัญาเชา่การเงินจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 28,205                 20,908                 29,942                 
สิ่งตอบแทนสทุธิที่โอนใหส้  าหรบัการซือ้ธุรกิจ

 - เจา้หนีค้า่ซือ้เงินลงทนุ 2,182                   2,784                   7,038                   
อะไหล่และวัสดเุครื่องจกัรเพ่ิมขึน้จากการรบัช าระคืนเงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน -                       -                       647                      
แปลงเงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -                       -                       4,981                   
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจา่ยล่วงหนา้ส  าหรบัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า -                       9,149                   26,519                 
คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี และการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี

เพ่ิมขึน้จากเงินทดรองรบั -                       6,486                   2,000                   
ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเครื่องจกัรและอปุกรณ์ -                       2,053                   -                       
ลกูหนีอ่ื้นจากการจ าหนา่ยสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 29,398                 -                       -                       
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บร ิษัท  บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย 
สาํหร ับปีสนิสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ  2560 

 

  

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.87 0.82 1.01 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 0.51 0.59 0.72 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.28 0.43 0.46 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการคา้ (เทา่) 8.61 9.72 10.73 
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 41.82 37.04 33.55 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 14.96 16.17 16.60 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย (วนั) 24.07 22.27 21.69 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี (เทา่) 23.38 19.71 20.98 
ระยะเวลาชาํระหนี (วนั) 15.39 18.26 17.16 
Cash Cycle (วนั) 50.49 41.05 38.07 

     
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 25.66 35.29 38.59 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 8.91 17.49 19.21 
อตัรากาํไรอืน (%) 12.08 8.62 8.00 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 1.83 1.10 1.05 
อตัรากาํไรสทุธิ (%) (0.62) 5.39 7.47 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (0.63) 6.44 7.85 

     
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) (0.23) 2.46 3.07 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 17.17 29.24 28.64 
อตัราหมนุของสินทรพัย ์ (เทา่) 0.37 0.46 0.41 

     
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)  

อตัราสว่นหนีสินรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.85 1.66 1.56 
อตัราสว่นหนีสินสทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.24 1.02 0.98 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย (เทา่) 2.41 3.84 4.25 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) na. 54 42 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภณัฑด์้านพลังงาน (Energy Commodities)   

ราคาตลาดของถ่านหินเริ่มปรบัตวัลดลงอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 จากรูปแสดงดา้นล่าง ท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถงึดชันีราคาตลาดถ่านหินในช่วงท่ีผ่านมา 

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2560 – 7 กมุภาพนัธ ์2563 

 

 
ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาต ิHenry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2563 
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2. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร 

แนวโนม้ธุรกิจพลงังานในชว่งปี 2562 สะทอ้นถึงความทา้ทายจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกประกอบกบัปัจจยั
ดา้นสภาวะอากาศที่ไมห่นาวเย็นนกัในชว่งฤดหูนาวของซีกโลกเหนือ ท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานชะลอตวัและ
กระทบตอ่ราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นกลุม่พลงังานในชว่งไตรมาส 4/2562 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) ในปี 2562 คิดเป็น 695 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงรอ้ยละ 41 
จากปีก่อนหนา้จากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรบัลดลง EBITDA ประกอบดว้ย จากธุรกิจถ่านหิน 482 ลา้น
เหรยีญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 46) EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาตจิ านวน 68 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 33) และ
EBITDA จากธุรกิจไฟฟา้จ านวน 145 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 20) 

ก าไรสทุธิก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นคิดเป็น 75 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากการแขง็คา่ของเงินบาทอยา่งตอ่เนื่อง
เมื่อเทยีบกบัดอลลา่รส์หรฐัฯในปีที่ผา่นมาท าใหเ้กิดผลขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจ านวน 95 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั งบการเงินรวมจึงไดบ้นัทกึขาดทนุสทุธิจ านวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐัเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 206 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯในปีก่อนหนา้  

ส าหรบัไตรมาส 4/2562 EBITDA คิดเป็น 131 ลา้นเหรยีญสหรฐั ประกอบดว้ย จากธุรกิจถ่านหิน 108 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาตจิ านวน 14 ลา้นเหรยีญสหรฐั และEBITDA จากธุรกิจไฟฟา้จ านวน 9 ลา้น
เหรยีญสหรฐั ในไตรมาสนีไ้ดบ้นัทกึขาดทนุสทุธิจ านวน 28 ลา้นเหรยีญสหรฐัก่อนรวมผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในไตรมาส 4/2562 ธุรกิจถา่นหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซยีซึ่งเริม่เขา้สูฤ่ดฝูนรายงานปรมิาณขายถ่านหิน 6.34 ลา้น
ตนั ลดลงรอ้ยละ 5 จากไตรมาสก่อนหนา้ ราคาขายถา่นหินเฉลีย่ 60 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ปรบัลดลงรอ้ยละ 3 ในขณะ
ที่ตน้ทนุขายปรบัลดลงอกีรอ้ยละ 9 เป็น 40.02 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนัดว้ยราคาน า้มนัดเีซลที่คงเดิมในระดบั 0.67 
เหรยีญสหรฐัตอ่ลติร อตัราก าไรขัน้ตน้จึงปรบัสงูขึน้เป็นรอ้ยละ 34 เทียบกบัรอ้ยละ 28 ในไตรมาสกอ่นหนา้  

ธุรกิจถา่นหินในออสเตรเลยี รายงานปรมิาณขายจ านวน 2.92 ลา้นตนัในไตรมาส 4/2562 ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ราคา
ขายถา่นหินเฉลีย่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงูตอ่เนื่องที่ 90.96 เหรยีญออสเตรเลยีตอ่ตนัดว้ยตน้ทนุขายเฉลีย่ที่ 78.49 เหรยีญ
ออสเตรเลยีตอ่ตนั อตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 13 เทยีบกบัรอ้ยละ 27 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

ธุรกิจถา่นหินในสาธารณรฐัประชาชนจีนรายงานสว่นแบง่ก าไรจ านวน 8 ลา้นเหรยีญสหรฐัในไตรมาสนีด้ว้ยการผลติ
ถ่านหินท่ีราบรืน่และความตอ้งการใชใ้นประเทศอยูใ่นระดบัท่ีสงูตอ่เนื่อง 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีการผลติที่ตอ่เนื่องจ านวน 18 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ (Bcf) อยา่งไรก็ตามฤดหูนาวที่ไมไ่ดรุ้นแรงนกั
ในสหรฐัอเมรกิาประกอบกบัปรมิาณก๊าซธรรมชาตใินคลงัส ารองทีม่ีอยูม่ากเป็นปัจจยักดดนัตอ่ราคาก๊าซธรรมชาติ
ในช่วงปลายปี ราคาขายเฉลีย่อยูท่ี่ 1.21 เหรยีญสหรฐัฯตอ่ลา้น BTU (MMBtu) โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 
23 

ธุรกิจไฟฟา้ในสว่นของโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีนรายงานก าไรสทุธิจ านวน 5.62ลา้น
เหรยีญสหรฐัในไตรมาสนี ้โรงไฟฟา้ BLCP ไดจ้ าหนา่ยไฟฟา้ครบตามสญัญาในเดือนตลุาคมจึงไดพ้กัการผลติในช่วง
ปลายปีสง่ผลใหร้ายงานสว่นแบง่ขาดทนุจ านวน 5 ลา้นเหรยีญสหรฐั โรงไฟฟา้หงสารายงานสว่นแบง่ก าไรจ านวน 7 
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ลา้นเหรยีญสหรฐัเนื่องจากการผลติไฟฟา้มีความจ าเป็นตอ้งหยดุตรวจสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนจากเหตกุารณ์
แผน่ดินไหว ขณะนีท้ัง้ 3 หนว่ยผลติของโรงไฟฟา้หงสาไดก้ลบัมาเดินเครือ่งจกัรผลติไฟฟา้อยา่งเต็มระบบสมบรูณ์
ตัง้แตต่น้เดือนมกราคม 2563 

บา้นป ูยงัคงพฒันาและก่อสรา้งโครงการตา่งๆใหเ้ป็นไปตามแผน พรอ้มทัง้เดินหนา้สรา้งความเติบโตในประเทศตา่งๆ 
ภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปีนีก้ารจดัตัง้ Banpu NEXT ซึง่เกิดจากการปรบัโครงสรา้ง
โดยการควบรวมบรษัิทฯ จะช่วยสรา้งโอกาสในการตอ่ยอดธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังานเพื่อตอบ
โจทยรู์ปแบบการใชพ้ลงังานในอนาคต 

 

3. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัท 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเปรียบเทียบส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  2562  และ 2561 

 

จากภาวะราคาตลาดของกลุ่มสินคา้โภคภัณฑด์า้นพลงังาน ประกอบดว้ย ราคาถ่านหิน และราคาก๊าซธรรมชาติ ได้

ปรบัตวัลดลงจากตน้ปี 2562 อีกทัง้ภาวะค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรฐั จากปัจจัยดงักล่าว

ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทบา้นปู ในปี 2562 รายงานผลขาดทุนสทุธิจ านวน 20 ลา้นเหรียญ
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สหรฐั ลดลงจากปีก่อน จ านวน 226 ลา้นเหรียญสหรฐั กลุ่มบริษัทไดด้  าเนินมาตรการลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตถ่านหิน เพ่ือรองรบัภาวะราคาตลาดท่ีลดลงมาอย่างตอ่เน่ือง รายละเอียดมีดงันี ้

3.1 รายได ้และต้นทุนขาย  
 

 
 

รายได้จากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายรวมจ านวน 2,759 ลา้นเหรียญสหรฐั (เทียบเท่า 85,718 ลา้น

บาท) ลดลงจ านวน 722 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากปีก่อน  รายไดจ้ากธุรกิจถ่านหิน
ลดลง 639 ลา้นเหรียญสหรฐั  รายไดจ้ากธุรกิจก๊าซลดลง 39 ลา้นเหรียญสหรฐั  และ
รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าและไอน า้ลดลง 13 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จ านวน 2,381 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 86 ของรายไดร้วม โดยแยกเป็นแหลง่ผลิตดงันี ้

 แหลง่ผลิตในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 1,671  ลา้นเหรียญสหรฐั 

 แหลง่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย 694 ลา้นเหรียญสหรฐั 

 แหลง่ผลิตอ่ืนๆ จ านวน 16 ลา้นเหรียญสหรฐั 
2. รายไดจ้ากธุรกิจก๊าซจากแหล่งผลิตในประเทศสหรฐัอเมริกา จ านวน 105 

ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดร้วม   
3. รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าและไอน า้จ านวน 183 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 7 ของรายไดร้วม เป็นรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมและ
พลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนและรายไดจ้ากธุรกิจซือ้ขาย
ไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจในไตรมาส 
4 ของปีนี ้

4. รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 90 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของรายได้
รวม ลดลงจ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากธุรกิจซือ้
ขายน า้มนัของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
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1. ธุรกิจถ่านหนิ 

 
 

 
รายไดจ้ากธุรกิจถ่านหิน จ านวน 2,381 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 635 ลา้นเหรียญสหรฐัหรือรอ้ยละ 21 เป็นผลจากการ
ลดลงของปริมาณขายถ่านหินและราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินท่ีลดลง 13.48 เหรียญสหรฐัต่อตนั เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 

 ปริมาณขาย  

ส าหรบัปี 2562 จ านวน 25.41 ลา้นตนั เพ่ิมขึน้ 1.39 ลา้นตนั เมื่อเทียบกับปี
ก่อน  

 ราคาขายเฉลี่ย  

ราคาขายเฉลี่ยเท่ากบั 65 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ลดลงจากปีกอ่น 17.62 เหรียญ

สหรฐัตอ่ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21  ซึง่เป็นผลจากราคาตลาดของถ่านหินท่ี

ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 ต้นทุนขายเฉลีย่ 

ตน้ทุนขายเฉลี่ยต่อตนั 44.53 เหรียญสหรฐั  ลดลงจากปีก่อน 3.45 เหรียญสหรฐั 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7 เป็นผลมาจากการบริหารจดัการทางดา้นตน้ทุนการผลิตเพ่ือ
รองรบักบัราคาตลาดถ่านหินท่ีลดลง ซึง่การลดตน้ทนุ ไมไ่ดม้ีผลกระทบตอ่คณุภาพ
ของถ่านหิน โดยบริษัทยงัคงรกัษามาตรฐานของคณุภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการ
พฒันาคณุภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

 



 
 

 

หนา้ 328 

 

 

 

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

 

 ปรมิาณขาย  

ส าหรบัปี 2562 จ านวน 10.50 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนจ านวน 3.20 ลา้นตนั หรือรอ้ยละ 
23 เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลง อนัเนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาของเหมืองใตด้ิน 
ท าใหก้ารขดุขนถ่านหินท าไดย้ากขึน้   

 ราคาขายเฉลีย่  

ราคาขายเฉลี่ยต่อตนัเท่ากบั 93.81 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 11.52 เหรียญออสเตรเลีย
ตอ่ตนั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 11 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดงันี ้

 

 ราคาขายเฉลีย่ในประเทศและขายสง่ออก 

ราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินในประเทศที่ 79.43 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจ านวน 
2.29 เหรยีญออสเตรเลยี  เป็นผลจากการลดลงของสดัสว่นการขายภายใตส้ญัญาขายถ่าน
หินที่มีราคาสงู เนื่องจากปริมาณการผลิตถ่านหินที่ต  ่ากวา่แผน ราคาขายถ่านหินสง่ออกมี
ราคาขายเฉลี่ยที่ 114.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดของถ่านหินที่ปรบัตวัลดลง ในขณะที่การออ่นคา่ของเงินสกุลเหรียญออสเตรเลีย ตอ่
เงินสกุลเหรียญสหรฐัเป็นปัจจยับวกเมื่อแปลงค่าราคาขายสง่ออกที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญ
สหรฐั ท าใหร้าคาขายเฉลีย่ในสกุลเงินเหรยีญออสเตรเลยีสงูขึน้ อตัราแลกเปลีย่นเฉลี่ยของ
เงินสกุลเหรียญออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ  ในปีนีเ้ท่ากับ 0.6947 (ปี 2561 : 
0.7478) 

 ตน้ทนุขายเฉลีย่ 

ต้นทุนขายเฉลี่ย 80.71 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่มขึน้ 8.17 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 
เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยในปีนีม้ีปริมาณการผลิตที่ 9.29 
ลา้นตนั (ปี 2561: จ านวน 11.70 ลา้นตนั) เนื่องจากในปีนีม้ีปัญหาดา้นธรณีวิทยาและมี
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การยา้ยเครือ่งจกัร Longwall ของเหมือง Mandalong จึงมีผลใหต้น้ทนุถ่านหินเฉลีย่ต่อตนั
สงู  

 

2. ธุรกจิก๊าซ 
 
  

 
 

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

 
รายไดจ้ากธุรกิจก๊าซ ในปี 2562 จ านวน 105 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจ านวน 39 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 27 ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 ปรมิาณการขาย 

ปริมาณการขายในปี  จ านวน 69.14 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 2 จากปี
ก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความอบอุน่มากขึน้และฤดหูนาวสัน้ลงท าใหค้วาม
ตอ้งการใชก๊้าซเติบโตในอตัราที่ลดลง จึงไดช้ะลอการเปิดหลมุการผลติใหม่ 

 ราคาขายเฉลีย่ 

ราคาขายเฉลี่ย 1.38 เหรียญสหรฐัต่อพนัลกูบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 26 จากปีก่อน  
โดยราคาขายที่ต  ่าลงไดร้บัผลกระทบจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมริกาที่
อยู่ในภาวะลน้ตลาดจากโครงการใหม่ๆ สง่ผลใหม้ีก าลงัการผลิตเขา้สูต่ลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ก๊าซธรรมชาติจากผูผ้ลิตในแหล่งเดียวกัน และก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้
พรอ้มกบัการขดุน า้มนัดิบ (Associated Gas) นอกจากนีร้าคาขายที่ต  ่าลงยงัไดร้บั
แรงกดดนัจากการสะสมสินคา้คงคลงัที่มีปริมาณสงูเกือบเท่าปริมาณที่มากที่สุด
เฉลีย่ 5 ปียอ้นหลงั ในขณะที่ปรมิาณการใชก๊้าซเติบโตตามไมท่นั 

 ตน้ทนุขายเฉลีย่ 

ตน้ทนุขายเฉลี่ย 1.05 เหรียญสหรฐัต่อพนัลกูบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 2 จากปีก่อน 
จากการบริหารจัดการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อรองรบักับราคาตลาดที่
ลดลง 
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3. ธุรกิจไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้า จ านวน 183 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7  ของรายไดร้วม ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มและพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

 

 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ไอน า้และอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 154 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจ านวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั เทียบกบัปีก่อน 
ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ปรมิาณการขาย  

ปริมาณขายไฟฟ้า จ านวน 1,496 กิกะวตัตช์ั่วโมง เพิ่มขึน้ 5 กิกะวตัตช์ั่วโมง จากปี
ก่อน ในขณะที่ปรมิาณขายไอน า้ จ านวน 4.57 ลา้นตนั ลดลง 0.48 ลา้นตนั เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน จากความตอ้งการของลกูคา้ที่ลดลงท าใหป้ริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้
ของโรงไฟฟา้ Zouping ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ปรมิาณการขายไฟฟา้ของโรงไฟฟ้า 
Zhending  และ Luannan เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 ราคาขายเฉลีย่ 

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง จ านวน 0.01 หยวนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง  จากการปรบัลด

ราคาขายตามนโยบายของรฐับาลทอ้งถ่ิน (HEBEI) ตัง้แต ่1 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป 

ในขณะที่ราคาขายไอน า้สูงขึน้ จ านวน 1.10 หยวนต่อตนั จากการขายเพิ่มขึน้ของ

โรงไฟฟา้ Luannan ซึง่มีราคาสงูกวา่เมื่อเทียบกบัปีก่อน   

 ตน้ทนุขาย 

ตน้ทนุขาย จ านวน 135 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 13 ลา้นเหรียญสหรฐั จากราคา
ถ่านหินท่ีเป็นเชือ้เพลงิหลกัลดลง 40 หยวนตอ่ตนั เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตน้ทนุเฉลีย่
ถ่านหินเทา่กบั 599 หยวนตอ่ตนั (ปี 2561 เทา่กบั 639 หยวนตอ่ตนั)  
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โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน 
 

 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 
24 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั เทียบกบัปีก่อน ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ปรมิาณการขาย  

การเพิ่มขึน้ของปรมิาณการขายไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์เนื่องจากในปี

นีม้ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มขึน้ 1 โครงการ คือโรงไฟฟ้า Jixin ตลอดจน

สภาวะอากาศที่ดีเอือ้อ านวยในการผลติไฟฟา้เมื่อเทียบกบัปีก่อน   

 ราคาขายไฟฟา้เฉลีย่ 

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 หยวน สงูกว่าปีก่อน เป็นผลมาจากการปรบัลดอตัรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้มื่อ 1 เมษายน 2562 โดยปรบัจากอตัรารอ้ยละ 16  

เป็นอตัรารอ้ยละ 13 

 ตน้ทนุขาย 

ตน้ทุนขายเพิ่มขึน้ เป็นไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ จากโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยโ์ครงการใหมใ่นปีนี ้
 
 

  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 252 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 15 ลา้นเหรยีญสหรฐั คิดเป็นรอ้ย
ละ 6 สว่นใหญ่เป็นคา่ที่ปรกึษาและคา่ใชจ้่ายในการบริหารอื่นๆ อนัเนื่องมาจากการขยายธุรกิจ
ในประเทศเวียดนามและประเทศสหรฐัอเมรกิา  

   

ค่าภาคหลวง 
 

ค่าภาคหลวง 241 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลง  50 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 17 
ประกอบดว้ยค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง จ านวน 37 ลา้น
เหรียญสหรฐั และค่าภาคหลวงของเหมืองในประเทศออสเตรเลียลดลง จ านวน 13 ลา้น
เหรียญสหรฐั ซึง่มาจากปริมาณและราคาขายถ่านหินลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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การรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทุนในการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม  

 
การรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 206 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 58 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1) รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้า BLCP จ านวน 27 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 15 ลา้น

เหรยีญสหรฐั เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึง่เป็นไปตามโครงสรา้งรายไดท้ี่ลดลงตามสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้และภาษีเงินไดต้ามสิทธิประโยชนข์อง

บตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

2) รบัรูส้่วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาวจ านวน 91 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 15 ลา้นเหรยีญสหรฐัเมื่อเทียบกบั

ปีก่อน จากการหยดุเดินเครื่องเพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมอปุกรณท์ี่เกิดความช ารุด

จากเหตกุารณแ์ผน่ดินไหวในประเทศลาว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผา่นมา 

3) รบัรูส้่วนแบ่งก าไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จ านวน 92 ลา้นเหรียญสหรฐั 

ลดลง 26 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายที่ลดลงตามราคาตลาดของ

ถ่านหินเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

 

  
        

รายได้อืน่ๆ 
 

รายไดอ้ื่นๆ 78 ลา้นเหรยีญสหรฐั ประกอบดว้ยรายการดงันี ้

1) ขาดทุนสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 95 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เป็นผล
ขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่าเงินกูย้ืมที่เป็นสกุลเงินบาทเป็นสกลุ
เงินเหรยีญสหรฐั ซึง่เป็นผลจากการแข็งคา่ของเงินสกลุบาทตอ่เงินสกลุเหรยีญสหรฐั
เทียบกบัปีก่อน อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม2562 : 30.15 บาท (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 32.45 บาท) 

2) ก าไรสทุธิจากอนพุนัธท์างการเงิน จ านวน 33 ลา้นเหรยีญสหรฐั ประกอบดว้ย 

 ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริง จ านวน 34 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากสญัญาซือ้
ขายถ่านหินและน า้มนัล่วงหนา้ จ านวน 26 ลา้นเหรียญสหรฐั  สญัญา
สัญญา Cross Currency Swap จ านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ  และ
สัญญาซื ้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าจ านวน  8 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ในขณะที่ร ับรูข้าดทุนสุทธิที่เกิดขึน้จริง จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี ้ยจ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ  และสัญญาซื ้อขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหนา้จ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
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 ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัสิน้ปีจ านวน 0.16 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเกิด
จากสญัญาขายก๊าซธรรมชาติลว่งหนา้เป็นหลกั 

3) รายไดค้า่บรหิารจดัการและอื่นๆ จ านวน 140 ลา้นเหรยีญสหรฐั เกิดจากรายดงันี ้ 

 รายไดด้อกเบีย้รบั จ านวน 13 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินสนบัสนนุจากรฐับาลในประเทศจีนส าหรบัการผลิตไอรอ้นใหแ้ก่ชมุชน 
จ านวน 5 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวัสดุเหลือใช้ของเหมืองและโรงไฟฟ้า
รวมถึงรายการอื่นๆ จ านวน 18 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 ก าไรจากการขายเหมือง Mannering ในประเทศออสเตรเลีย จ านวน 42 
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 ก าไรจากการซือ้เหมือง Springvale เพิ่ม จ านวน 51 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 การกลบัรายจ่ายที่ส  ารองที่ตัง้ไวจ้ากการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ 
(West Brom) จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั เนื่องจากไม่เขา้เง่ือนไขตาม
สญัญา ท่ีจะตอ้งจ่ายเงินส ารองดงักลา่วใหก้บัคูส่ญัญา 

   

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ านวน 76 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 113 ลา้นเหรียญสหรฐัหรือรอ้ยละ 
60 สว่นใหญ่มาจาก 

1) ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลลดลง จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นไปตามผลก าไร
จากการด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2) การลดลงของภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการลดลง
ของภาษีหกั ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลรบัในระหวา่งปี 

3) จากการบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึน้ จ านวน 71 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ซึง่เป็นผลแตกตา่งดา้นเวลาในการรบัรู ้ในทางบญัชีและทางภาษี 
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4. งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 

                            
 

 
4.1 สินทรพัยร์วมจ านวน 8,542 ลา้นเหรียญสหรฐัเพิ่มขึน้ 88 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

       

 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 433 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 174 ลา้นเหรียญสหรฐั (ค าอธิบายในขอ้ 5 
เรือ่งงบกระแสเงินสดรวม)  

 เงินปันผลคา้งรบัท่ีคาดวา่จะไดร้บัภายในหนึง่ปีและสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ปีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 21 
ลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดบั ลดลง 199 ลา้นเหรียญสหรฐั  เป็นเงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจไฟฟา้ในประเทศและธุรกิจถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

1) ลดลงจากการไดร้บัเงินปันผลจ านวน 413 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในระหวา่งปี 
2) เพิ่มขึน้จากการประกาศจ่ายปันผลของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งปีจ านวน 210 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
3) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 

จ านวน 4 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
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 เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่มจ านวน  1,485  ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิ่มขึน้ 111 ลา้นเหรยีญสหรฐั คิด
เป็นรอ้ยละ 8  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1) เพิ่มขึน้จากการลงทนุในบรษัิทรว่มทนุจ านวน 61 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยเป็นการลงทนุใน 

1.1.  ธุรกิจพฒันารถยนตไ์ฟฟา้ (EV) ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั   
1.2.  บริษัทร่วมทุนที่ประเทศสิงคโปรจ์ านวน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นการเพิ่มขึน้จากการจัด

ประเภทของเงินจ่ายลว่งหนา้เพื่อการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ นเป็น
เงินลงทนุในการรว่มคา้  

1.3. โครงการโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชนจีนจ านวน 23 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
1.4. บรษัิทรว่มทนุในโครงการรถตุ๊ก ตุ๊กไฟฟา้ ในประเทศไทยจ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
1.5. บรษัิทรว่มทนุในโครงการโรงไฟฟา้เสมือนและ Energy Trading จ านวน 10 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

2) เพิ่มขึน้จากการรบัรูส้ว่นแบง่ก าไรจากการรว่มคา้จ านวน 190 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
3) ลดลงจากการรบัรูเ้งินปันผลในระหวา่งปีจ านวน 210 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
4) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี  

จ านวน 77 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
5) ลดลงจากรายการปรบัปรุงที่เกิดจากผลกระทบของมาตรฐานใหม ่ฉบบัท่ี 15 เรือ่งรายไดจ้ากสญัญาที่

ท ากบัลกูคา้ ที่เริม่มีผลบงัคบัใชท้างบญัชีในปีนี ้จ านวน 7 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินลงทุนอื่นสุทธิ จ านวน 144 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 4 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการรบัคืนเงินลงทุน
สว่นเกินหลงัการปรบัสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูโ้ครงการ (Project Financing) ของ
โครงการ Goudou Kaisha Woodlake (Kurokawa) จ านวน 14 ลา้นเหรียญสหรฐั และจากการขายเงิน
ลงทุนในพนัธบตัรของบริษัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซียจ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรฐั และมีการขายคืน
โครงการ Goudou Kaisha Univergy (Hiroshima) เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่มีการลงทนุเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จ านวน 16 ลา้นเหรยีญสหรฐั รวมถึงการเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของการปรบัมลูคา่ของเงินลงทนุใหเ้ป็นราคายตุธิรรม ณ วนัสิน้ปี จ านวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจ านวน 1,950 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึน้ 91 ล้านเหรียญสหรัฐ มี
รายละเอียดดงันี ้
1) เพิ่มขึน้จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า รวม

จ านวน 279 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
2) เพิ่มขึน้จากการซือ้ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่สาธารณรฐัประชาชนจีนในระหวา่งปี จ านวน 

19 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
3) เพิ่มขึน้จากการซือ้เงินลงทนุการรว่มคา้ในประเทศออสเตรเลยีเพิ่มขึน้จ านวน 24 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
4) ลดลงจากคา่เสือ่มราคาในระหวา่งปี จ านวน 220 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
5) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน จ านวน 11 

ลา้นเหรยีญสหรฐั 



 
 

 

หนา้ 336 

 

 

 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น จ านวน 471 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 107 ลา้นเหรียญสหรฐั  เกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 45 ลา้นเหรียญสหรฐั การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดจ้่าย
ล่วงหน้าจ านวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐ เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ของกลุ่มบริษัทย่อยใน
สาธารณรฐัอินโดนีเซียจ านวน 12 ลา้นเหรยีญสหรฐั การเพิ่มขึน้ของเงินสนบัสนนุจากรฐับาลคา้งรบัส าหรบั
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 19 ลา้นเหรียญสหรฐั รวมถึงการเพิ่มขึน้
ของลกูหนีจ้ากการขายสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่ลดลง
จากการจัดประเภทของเงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการพัฒนาโครงการในญ่ีปุ่ นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า  
จ านวน 6 ลา้นเหรียญสหรฐั รวมถึงการลดลงของสว่นอื่นๆรวมจ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งส่วนมาก
เป็นรายการที่ลดลงของภาษีซือ้ของธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากการน าไปใชเ้ครดิตภาษีขายใน
ระหวา่งปี เงินมดัจ าและสทิธิในการใชท้ี่ดิน เป็นตน้ 

 

4.2 หนีส้ินรวมจ านวน 5,542 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 263 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 

 
 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 455 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 57 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากการช าระ

คืนเงินกูจ้  านวน 1,131 ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่มีการกูเ้งินเพิ่มจ านวน 1,058 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จรงิ จ านวน 9 ลา้นเหรยีญสหรฐั และเพิ่มขึน้จากผลกระทบของ
อตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 7 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี จ านวน 363 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 7 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั รไีฟแนนซส์ญัญาจากเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 225 
ลา้นเหรยีญสหรฐั  และจากการจ่ายคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดจ านวน 112 ลา้นเหรยีญสหรฐั  ในขณะท่ีเพิ่มขึน้
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จากการจดัประเภทเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 284 ลา้น
เหรยีญสหรฐั มีการกูเ้งินเพิ่มจ านวน 45 ลา้นเหรยีญสหรฐัและเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่
ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปีจ านวน 1 ลา้นเหรยีญสหรฐั   

 สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จ านวน 176 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 88 ลา้นเหรียญสหรฐั 
จากการจัดประเภทหุน้กูเ้ป็นหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 173 ลา้นเหรียญสหรฐั และ
เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปีจ านวน 4 
ลา้นเหรยีญสหรฐั  ในขณะท่ีลดลงจากการไถ่ถอนหุน้กูท้ี่ครบก าหนดจ านวน 89 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 คา่เปิดหนา้ดินและขนถ่านหินคา้งจ่ายจ านวน 74 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง  69 ลา้นเหรยีญสหรฐั  คิดเป็นรอ้ย
ละ 48 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ที่ลดลงปรมิาณการเปิดหนา้ดินและตราคา่เปิดหนา้ดินเป็นหลกั 

 เงินกูย้ืมระยะยาวสทุธิจ านวน 1,796 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 141 ลา้นเหรียญสหรฐั  คิดเป็นรอ้ยละ 9 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการกูเ้พิ่มในระหวา่งปี จ านวน 297 ลา้นเหรยีญสหรฐั   
2) เพิ่มขึน้จากการรไีฟแนนซส์ญัญาจากเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเป็นเงินกูร้ะยะ

ยาวจ านวน 225 ลา้นเหรยีญสหรฐั   
3) ลดลงจากการจดัประเภทรายการเงินกูร้ะยะยาวไปเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี

จ านวน 283 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
4) ลดลงจากการช าระคืนเงินกูก้่อนถึงก าหนดช าระจ านวน 102 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
5) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนั

สิน้ปี จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรฐั สว่นใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกุลดอลลารอ์อสเตรเลีย ที่เกิดจาก
การอ่อนค่าของเงินสกลุดอลลารอ์อสเตรเลียต่อเงินสกลุเหรยีญสหรฐั โดยอตัราแลกเปลี่ยนเฉลีย่
ของเงินสกุลดอลลารอ์อสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
0.6981 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 :  0.7039) 

 หุน้กูส้ทุธิ จ านวน 1,644 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 247 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 18 เป็นการ
ออกหุน้กูใ้หมจ่ านวน 314 ลา้นเหรยีญสหรฐั การจดัประเภทรายการหุน้กูไ้ปเป็นหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระใน
หนึ่งปีจ านวน 173 ลา้นเหรียญสหรฐั และเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง
จากการแปลงคา่งบการเงิน ณ วนัสิน้ปีจ านวน 106 ลา้นเหรยีญสหรฐั   

 หนีส้ินอนุพนัธ์การเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปีและหนีส้ินอนุพนัธ์การเงินสทุธิจ านวน  2 ลา้นเหรียญ
สหรฐั และ 21 ลา้นเหรยีญสหรฐั ตามล าดบั รวมจ านวน 23 ลา้นเหรยีญสหรฐั เป็นผลจากการปรบัมลูคา่
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ปี ประกอบด้วยสัญญา Cross Currency Swap 
จ านวน 1 ลา้นเหรยีญสหรฐั  และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้จ านวน 22 ลา้นเหรยีญสหรฐั    
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4.3 สว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 3,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 175  ลา้นเหรยีญสหรฐั สว่นใหญ่เป็นผลจาก  

 
 

 ลดลงจากขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2562 จ านวน  20 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เพิ่มขึน้จากสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุจ านวน  77 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เพิ่มขึน้จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ 
จ านวน  45 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายและตราสารอนุพนัธ์ที่เป็นการป้องกนั
ความเสีย่งทางการเงิน จ านวน  32 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 ลดลงจากรายการปรบัปรุงที่เกิดจากของผลกระทบของมาตรฐานใหม ่ฉบบัท่ี 15 เรือ่งรายไดจ้ากสญัญาที่ท า
กบัลกูคา้ ท่ีเริม่มีผลบงัคบัใชท้างบญัชีในปีนี ้จ านวน 7 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

 ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 200 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 ลดลงจากการหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน 38 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

4.4 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ (Net debt to equity) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เทา่กบั 1.24 เทา่ (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 1.02 เทา่)   

 

5. งบกระแสเงนิสดรวม   

งบกระแสเงินสดรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษัิทมีเงินสดสทุธิลดลงรวม 174 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั (รวมผลก าไรของอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 17 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

โดยรายละเอยีดของแตล่ะกิจกรรมมีดงันี ้
 

5.1 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 124 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

 รบัเงินจากการขายถา่นหิน จ านวน 2,033 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 จ่ายช าระเจา้หนี ้จ านวน 1,416 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 จ่ายดอกเบีย้จ านวน 186 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ านวน 140 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 จ่ายคา่ภาคหลวงจ านวน 204 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินรบัอื่นๆจ านวน 37 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
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5.2 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 348 ลา้นเหรยีญสหรฐัมีสาระส าคญัดงันี ้ 

 ลงทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ และในโครงการระหวา่งด าเนินการ จ านวน 297 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั  

 ลงทนุในธุรกิจพฒันารถยนตไ์ฟฟา้ และธุรกิจไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 

75 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินสดจา่ยส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี จ านวน 239 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินสดจา่ยส าหรบัเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 155 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 23 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่มคา้ จ านวน 414 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินสดจา่ยส าหรบัเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้จ านวน 79 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินสดรบัอื่นๆ จ านวน 106 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 

5.3 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 33 ลา้นเหรยีญสหรฐัประกอบดว้ย 

 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้จ านวน 1,707 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั 

 จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้จ านวน 1,436 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จ านวน 200 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 เงินสดจา่ยส าหรบัหุน้ทนุซือ้คืน จ านวน 38 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
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การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ  
 
สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยร์วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 จ านวน 8,542 ลา้น
เหรยีญสหรฐั เพิ่มขึน้ 88 ลา้นเหรยีญสหรฐั  หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1 
เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  จากการลงทนุในบริษัท
ร่วมทุมเพิ่มขึน้ จ านวน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เช่น ในธุรกิจ
พฒันารถยนตไ์ฟฟา้ (EV) ในประเทศญ่ีปุ่ น   โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหินในจีน ร่วมทุนในโครงการรถตุ๊ก ตุ๊กไฟฟ้า ใน
ประเทศไทย และรว่มทนุในโครงการโรงไฟฟา้เสมือนและ Energy 
Trading  
ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณเ์พิ่มขึน้สุทธิ 91 ลา้นเหรียญ
สหรฐั จากการลงทนุเพิ่มในเครื่องจกัรและอปุกรณข์องธุรกิจถ่าน
หิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟา้ รวมจ านวน 279 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

จากการซือ้เงินลงทุนการร่วมคา้ในประเทศออสเตรเลียและ
ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยใ์นจีนจ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั  
รวมถึงลดลงจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ
แปลงค่างบการเงินจ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั  ขณะที่มีการ
บนัทึกค่าเสื่อมราคาจ านวน 220 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเงินสด
ลดลงจ านวน 174 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 
 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

สว่นของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 3,001 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 174 
ลา้นเหรียญสหรฐัหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561   ลดลงจากขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2562  จ านวน 
20 ล้านเหรียญสหรัฐ  จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม
จ านวน 77 ลา้นเหรียญสหรฐั  ในขณะที่เพิ่มขึน้จากสว่นตา่งจาก
การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจ านวน 45 ลา้นเหรียญสหรฐั  ลดลงจากเงินปันผล
จ่ายจ านวน 200 ลา้นเหรียญสหรฐั  ซือ้หุน้คืนจ านวน 38 ลา้น
เหรยีญสหรฐั 
 

   
 

 

8,223 8,454 8,542

2560 2561 2562

ล้านเหรียญสหรัฐ
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3,001
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ล้านเหรียญสหรัฐ
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รายได้จากการขายรวม 
รายได้จากการขายรวม 2,759 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 
2561 จ านวน 722 ลา้นเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นรอ้ยละ 21  จาก 
ราคาถ่านหิน และราคาก๊าซธรรมชาติ ไดป้รบัตวัลดลงจากตน้ปี 
2562 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
โดยที่ปรมิาณขายถา่นหินส าหรบัปี 2562 จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย 25.41 ลา้นตนั จากเหมืองในประเทศออสเตรเลยี 
10.5 ลา้นตนั  
ราคาขายถ่านหินเฉลีย่ส  าหรบัปี 2562  จากเหมืองในประเทศ
อินโดนีเซียเทา่กบั 65.86 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั  และจากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลยีเทา่กบั 93.81 เหรยีญออสเตรเลยีตอ่ตนั   
   
   
  
 

ก าไรขั้นตน้รวม 
 
ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2562 จ านวน 708 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 
520 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
อตัราสว่นการท าก าไรขัน้ตน้ตอ่ยอดขายรวม (Gross Profit 
Margin) ส  าหรบัปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 26  โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 26 ธุรกิจไฟฟา้มีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
19  และธุรกิจก๊าซมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 31 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิรวม 

 ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 
20 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยเป็นผลจากราคาถ่านหินและราคาก๊าซ
ธรรมชาติที่ปรบัตวัลดลงจากตน้ปี 2562 อีกทัง้ภาวะค่าเงินบาทที่
แข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินสกลุเหรยีญสหรฐั ท าใหเ้กิดผลขาดทนุจาก
การแปลงค่างบการเงินจ านวน 95 ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่
บริษัทได้บันทึกก าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินจ านวน 17 ล้าน
เหรยีญสหรฐั  
  
    

 
 
 
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
 

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและ
คา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย (EBITDA) จ านวน 695 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 
483 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 41 เมื่อเทียบกบัปี 
2561  
โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 482 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 68 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟา้จ านวน 145 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 
 
  

 
  

234
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ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ 

 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีผลขาดทนุสทุธิตอ่หุน้ 
0.004 เหรยีญสหรฐัตอ่หุน้  ลดลงจากปี 2561 ทีม่ีผลก าไรสทุธิตอ่
หุน้ 0.040 เหรยีญสหรฐัตอ่หุน้  
  
  

 
 
 
 
 

 
อัตราส่วนหนี้สนิสุทธิต่อทุน 
 

ณ สิน้ปี 2562 มีอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุอยูท่ี่ 1.24 เทา่  
โดยมีหนีส้ินที่มีภาระผูกพนัดอกเบีย้จ านวน 4,434 ลา้นเหรียญ
สหรฐั เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 412 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากเงิน
กูย้ืมเพิ่มขึน้จ านวน 55 ลา้นเหรียญสหรฐั  เพิ่มขึน้จากการช าระ
หุน้กู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนในระหว่างปีและมีการออกหุน้กูใ้หม่
ระหว่างปีสุทธิจ านวน 225 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเพิ่มขึน้จาก
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงคา่
งบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 122 ลา้นเหรยีญสหรฐั   และเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริง จ านวน 9 ลา้น
เหรยีญสหรฐั 
ขณะที่เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ลดลงจ านวน 72 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บรษัิทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บรษัิทฯ ขอรบัรอง
วา่ ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
นอกจากนี ้ บรษัิทฯ  ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 

(2) บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้นใ่จวา่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบรษัิทฯ ได้
แจง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตอ่ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระท าที่มชิอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบ่รษัิทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้  บรษัิทฯ ได้
มอบหมายใหน้ายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย    หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ
นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์  ก ากบัไว ้ บรษัิทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษัิทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

              ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

 
 

1.  นางสมฤด ี ชยัมงคล กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ……..…........................................... 

2. นายชนินท ์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ ……..…........................................... 

3. นายเมธี   เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ ..…...…............................................ 

4.  นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ ..…...…............................................ 

5.  นายระว ิ คอศิร ิ กรรมการ ..…...…............................................ 

 
 
 

ผูร้บัมอบอ านาจ 
  นายวิรชั  วฒุิธนาเศรษฐ์ เลขานกุารบรษัิท ….....…............................................ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

  

ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

1) นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ 
- ประธานกรรมการบรษัิท 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- เจา้หนา้ที่บรหิารอาวโุส 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
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- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 
U.S.A. 

- เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุน่ที่ 3/2549 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 20/2545 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 
  กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program (LDP) - Enhancing Competitiveness       
รุน่ที่ 0/2555 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง : 
0.35%  
 

คูส่มรส : 
0.13%  

เป็นอาของบคุคล
ในล าดบัที่ 6  
และล าดบัที่ 9 

 

2559 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2558 - 2559 
2526 - เม.ย.2558 
2539 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2559 - 2561 
 
2558 - 2561 
 
 
2526 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการ  
เจา้หนา้ที่บรหิารอาวโุส 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
 
ประธานคณะท างาน 
 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
นายกสมาคม 
กรรมการประจ า 
ประธาน 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
คณะท างานเพ่ือการพฒันาความยั่งยืนของ
บรษัิทจดทะเบียน - ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บรษัิท ดิ เอราวณั กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท ดิ เอราวณั กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น
การทจุรติ 
สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มลูนิธิเพ่ือคณุภาพชีวิต 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

2) นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 
 

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Wisconsin 
at Madison, U.S.A.  

- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(ปรมิาณวเิคราะห)์  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 14/2555 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 161/2555 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions Governance  
Program (FGP) รุน่ที่ 7/2556  จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย  (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
Update (DCPU) รุน่ที่ 2/2557 จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร IT Governance (ITG) รุน่ที่ 2/2016 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee  Forum 2016 จาก
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภร์ว่มกบัสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - 2562 
 
2554 - 2559 
 
2553 - 2558 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทนุสนบัสนนุการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ 
ประธานคณะกรรมการ
สง่เสรมิและสนบัสนนุการวิจยั 
ศาสตราจารย ์(ระดบั11) 
สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท ทิสโก ้ไฟแนนเชียล กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน)  
 
 
 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (ส.ส.ส.) 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

2) นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 
 

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 

63 
 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Forum 2017          
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร “วิธีปฏิบตัิส  าหรบับอรด์ ในการก ากบั
ดแูลการป้องกนัและรบัมือภยัไซเบอร”์  จากส านกังาน 

  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- อบรมหลกัสตูร Boards that Make a Difference  
(BMD) 8/2561 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Risk Management for Corporate  
  Leaders (RCL) รุน่ที่ 15/2562 จากสมาคมสง่เสรมิ 
  สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 
 

- 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

3) นายระวิ คอศิร ิ 
- กรรมการ  
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 

 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ 
บาลและสรรหา 

 วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 

 70 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บรหิารธุรกิจศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรสีาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 32/2003 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ  
  (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 2/2549 จากสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton 

  คณะบรหิารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์   
(NIDA) กบั  The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน 

สถาบนัวิทยาการพลงังานรุน่ที่3 (วพน.3) 
 
 
 
 

ตนเอง : 
 ไมมี่ 
คูส่มรส : 
0.02%  

- 2555 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2555 - 2559 
2544 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2555 - 2559 
2553 - 2560 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล
และสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรกึษา 
กรรมการ 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ  ากดั 

Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Mining Company Limited 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Company Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

4)  นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
   วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 

  68 - Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. 
- M.A. in Agricultural Economics, University of 

Hawaii, U.S.A. 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 194/2557 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Boards that Make a 
Difference (BMD) รุน่ที่ 8/2561 จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ตนเอง 
0.001% 
คูส่มรส 
0.0001% 

- 2557 - ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั  
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการความเสี่ยง 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ/ประธานกรรมการ
ดา้นการเงิน 
 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

 5) Mr. Sudiarso Prasetio 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

   วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 

 

72 - Civil Engineering, Brawijaya University Malang 
Indonesia 

- Astra Middle Management Program, INSEAD 
- Astra Executive Program, INSEAD 
- Professional Director Program 
- Leadership, Focus & Execution  

- - 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระ/  
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
Chairman/ 
Member of Advisory Board 
President Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
Indonesian Mining Services Association 
 
PT. Unitras Energy 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

6)  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- ประธานกรรมการก าหนด 
  คา่ตอบแทน 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
 
 
 

63 - ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อบรมหลกัสตูร การลงทนุ Ultra Wealth – Invest Like 

a Master รุน่ที่ 2 
-  อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการ
พลงังาน รุน่ที่ 5 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) 

-  อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  
Program (LDP) รุน่ที่ 1 จากสมาคมบรษัิทจด
ทะเบียนไทย 

-  อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in 
Commerce and Trade (TEPCOT) รุน่ที่ 5 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

-  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 161/2555 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-  อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program   
รุน่ที่ 9 สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทรแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

– อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and 
Decision Making Program, Kepner – Tregoe, 
International, Princeton, New Jersey, U.S.A. 
 

 

0.05% เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 1 
และเป็นลกูพ่ี 
ลกูนอ้งของบคุคล
ในล าดบัที่ 9 

 

2557 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2525 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ / 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
รองประธานกรรมการบรษัิท /
ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ
กลุม่งานออ้ย 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่        
กลุม่งานพฒันาและจดัการ
ดา้นออ้ย 
 

บรษัิท บา้นป ูจ  ากดั (มหาชน) 
 
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
กลุม่มิตรผล 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

7)  นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 

- ที่ปรกึษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67 - 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. 

- ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
รว่มเอกชน (วปรอ. 377)   

- ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
รว่มเอกชน (วปรอ.จก) รุน่ที่ 1 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 61/2548 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ตนเอง : 
0.08% 
คูส่มรส : 
0.01%   

เป็นพี่ชายของ
บคุคลในล าดบั

ที่ 8 

2526 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กรรมการ  
ที่ปรกึษา 
กรรมการ 
ประธานที่ปรกึษา 
 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บรหิารและพฒันาเพ่ือการอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

8) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรกึษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจา้หนา้ที่บรหิาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- B.S. (Mechanical Engineering), University of 
Missouri, Columbia, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program  
  รุน่ที่ 3 จากสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน (วปรอ. 4414) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 23/2545 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 8 จาก
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงาน
พฒันาเมือง (มหานคร รุน่ที่ 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน 
รุน่ที่ 1 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส.) รุน่ที่ 17 จากสถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุา
การศาลยตุิธรรม 

- อบรมหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ที่ 1 จากสถาบนั
วิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม   
 
 

ตนเอง :  
0.14% 
คูส่มรส :  
0.07% 

เป็นนอ้งชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 7 

2526 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2526 - 2559 
 

กรรมการ 
ที่ปรกึษา 
เจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

8) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรกึษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจา้หนา้ที่บรหิาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in 
Commerce and Trade รุน่ที่ 4  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- อบรมหลกัสตูร การปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครอืข่าย
นวตักรรม (BRAIN) รุน่ที่ 1 จากสภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
- อบรมหลกัสตูร การบรหิารการทอ่งเที่ยวส  าหรบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู (กสท.) รุน่ที่ 1 จากศนูยพ์ฒันาวิชาการ
ดา้นตลาดการทอ่งเที่ยว 
- อบรมหลกัสตูร ABC สถาบนัพฒันาความคิด
สรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ รุน่ที่ 8/2018 มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

9) นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาล        
และสรรหา 

  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 

- Bachelor of Science (Finance), Babson College, 
Massachusetts, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 24/2545 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development  
  Program รุน่ที่ 13 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development   
  Program (LDP) รุน่ที่ 2 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียน  
  ไทย และ International Institute for Management  
  Development (IMD) 
- อบรมหลกัสตูร Senior Executive Program 2019 
(SEP) รุน่ที่ 33 จากสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รว่มกบั the Kellogg 
School of Management and the Wharton School 

- อบรมหลกัสตูร Strategy and Innovation for 
Business in Asia (SIBA) ปี 2559 จาก
มหาวิทยาลยัมหิดล รว่มกบั MIT Sloan School of 
Management 

 
 
 
 

ตนเอง :  
0.12% 
คูส่มรส :  
0.005% 

เป็นหลานชายของ
บคุคลในล าดบัที่ 1 

และเป็น
ลกูพ่ีลกูนอ้งของ
บคุคลในล าดบัที่ 6 

2553 -ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กลุม่ธุรกิจน า้ตาลประเทศไทย 
พลงังานและธุรกิจใหม ่
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
 
 
บรษัิท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั 
บรษัิท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

10) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 

Graduate School of Business Administration, 
Boston, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 78/2549 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 18  
  จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
- อบรมหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ 
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ที่ 2 จากสถาบนั
วิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม   

 
 

ตนเอง :  
0.10% 
คูส่มรส :  

- 

- 2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - 2558 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร - การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                                      

 
บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ  ากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
AFE Investments Pty. Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั 
บรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
บรษัิท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท ์โฮลดิง้ส ์จ  ากดั
Hunnu Coal Pty Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บรษัิท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Asian American Coal, Inc. 
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ  ากดั              
BPIN Investment Company Limited 
Sunseap Group Pte. Ltd. 
บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ  ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

 
10) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 

 
58 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

Banpu North America Corporation 
บรษัิท บีโอจี จ  ากดั 
บรษัิท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั 
Durapower Holdings Pte. Ltd. 
บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ  ากดั 
FOMM Corporation 
Banpu Japan K.K. 
Centennial Energy Pty. Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

11) นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 19 เมษายน 2559 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  สรรหา 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- ที่ปรกึษา      
  วนัที่ 1 เมษายน 2557                                   
 

67 - ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี

- พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- วิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Certificates in Project Investment Appraisal and 
Management and Global Leadership, Harvard 
University, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 52/2549 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 73/2549 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 
 

ตนเอง :  
0.0004
% 
คูส่มรส :  
0.0003
% 

- 2559 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 
ที่ปรกึษา 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
  

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
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. 
บรษัิท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

12) นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2562 
 
- กรรมการตรวจสอบ 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 

- ปรญิญาบรหิารธุรกิจ มหาบณัฑิต (MBA), Ashland  
  University, Ohio, U.S.A 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติ   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  

Program (LDP) รุน่ที่ 1 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียน
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 278/2562 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- - 
 

2562 - ปัจจบุนั 
 
ก.ค. 2561 -
 มี.ค. 2562 
 
เม.ย. 2557 -
 มิ.ย 2561 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
General Manager & 
Deputy to Country Head 
    
General Manager, Head of 
Business Promotion, Non-
Japanese Corporate     

บรษัิท บา้นป ูจ  ากดั มหาชน 
 
ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
 
 
ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

13) นายธีรภทัร สงวนกชกร 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2562 
 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 

- วิศวกรรมศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต สาขา Information  
   Processing, Tokyo Institute of Technology  
- วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา Information    
  Processing, Tokyo Institute of Technology 
- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 148/2554 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Advance Audit Committee Program   
  (AACP) รุน่ที่ 14/2557 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั  
  กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT)  
 รุน่ที่ 8/2562 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

2562 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
2547- ปัจจบุนั 
 
2561 - 2561 
 
 
2557 - 2561 
 
2555 - 2559 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการนโยบาย 
รองศาสตราจารย ์ภาควิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
กรรมการจดัท าแผนการ
บรูณาการและพฒันา
เครอืข่ายการศกึษาแหง่ชาติ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการนโยบาย 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 
ส านกัวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบนั
เทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 
 
องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 
องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แหง่ประเทศไทย 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายสมศกัดิ ์สิทธินาม
สวุรรณ* 
- ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร- ธุรกิจถ่านหิน 
  วนัที่ 1 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สาขาการบรหิาร
โครงการและนโยบาย สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแรแ่ละโลหะ
วิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program 2017 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- อบรมหลกัสตูร Global Leadership Program for 
Strategic Leader 2017, IMD Business School 

0.0013% - ปัจจบุนั 
 
ส.ค.-ธ.ค. 2562 
 
ม.ค.-ก.ค. 2562 
 
2561 - 2561 
 
2554 - 2558 
 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2561- ปัจจบุนั  
2561 – ปัจจบุนั 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร - ธุรกิจถ่านหิน 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
ธุรกิจถ่านหิน 
ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการ - 
สายธุรกิจถ่านหิน 
ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่
ปฏิบตัิการ - สายธุรกิจถ่านหิน  
ผูอ้  านวยการสายธุรกิจไฟฟา้  
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ (Commissioner) 
กรรมการ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ  ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
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. 
บรษัิท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
Banpu Coal Sales Co., Ltd. 
PT. Indo Tambabgraya Megah Tbk 
บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ  ากดั  
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายสมศกัดิ ์สิทธินาม
สวุรรณ* 
- ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร- ธุรกิจถ่านหิน 
  วนัที่ 1 มกราคม 2563 
 
 
 

59 2558 - 2560 
 
2558 - 2560 
2554 - 2558 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส ส  านกั
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
กรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการผูจ้ดัการ  
 

บรษัิท บา้นป ู เพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
 
Hongsa Power Co., Ltd. 
Phu Fai Mining Co., Ltd. 
 
 
 

 

หมายเหต ุ: นายสมศกัดิ ์สิทธินามสวุรรณ ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร - ธุรกิจถ่านหิน มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

15)  นายสธีุ สขุเรอืน 
- ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -  
  ธุรกิจไฟฟา้     
  วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 
 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร    
  บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั     
  (มหาชน) 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 

56 - บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program รุน่ที่ 11 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- อบรม Economic Leader Forum จากสมาคม
เศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 254/2561 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Global Leadership Program for  
  Strategic Leader 2019, IMD Business School 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  
  Program (LDP) รุน่ที่ 5 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย   
  และ International Institute for Management   
  Development (IMD) 
 

 

- - 2562 - ปัจจบุนั 
 
2561 - 2562 
                                    
2552 - 2560 
 
 

2561 - ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
 
 

2561 - ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -  
ธุรกิจไฟฟา้     
ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการ     
- สายธุรกิจไฟฟา้  
ผูอ้  านวยการอาวโุส  
- ฝ่ายการเงิน 
                                          

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                     
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
  
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
 

 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
 

บรษัิท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั 
Banpu Japan K.K. 
 

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. 
บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ  ากดั 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd. 
บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ  ากดั 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั 
BPP Vinh Chau Wind Power LLC  
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

16) นายอคัรพงษ ์ ไทยานนท ์
- ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่ บรหิาร-
แผนงานองคก์รและพฒันาธุรกิจ 

 วนัที่ 1 มกราคม 2554 

60 - M.B.A., Bowling Green State University, Ohio, 
U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Executive Program in Strategy and Organization, 
Stanford University, California, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 91/2550 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- วฒิุบตัร Director Diploma Examination รุน่ที่ 
22/2550 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

 

ตนเอง
0.002% 

- 2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - 2560 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่  
บรหิาร - แผนงานองคก์รและ
พฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
 Banpu North America Corporation 
 Hunnu Gobi Altai LLC 
บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั 
บรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
Banpu Australia Co. Pty. Ltd. 
บรษัิท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ  ากดั 
บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ  ากดั             
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited 
บรษัิท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั 
Hunnu Coal Pty Limited 
Hunnu Investment Pte Limited               
AFE Investments Pty Limited 
BMS Coal Sales Pte. Ltd. 

บรษัิท บีโอจี จ  ากดั 
 
 

 

หมายเหต ุ นายอคัรพงษ ์ไทยานนท ์เกษียณอาย ุเม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

17) นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร 
- ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – 
สื่อสารองคก์ร 

   วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552   

59 - ปรญิญาตร ีวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน   
  (การโฆษณาและประชาสมัพนัธ)์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตนเอง 
0.003% 

- 2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – สื่อสารองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

18) นายเวโรจน ์ ลิม้จรูญ 
- ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร -ทรพัยากรมนษุย ์

  วนัที่ 1 มกราคม 2561 

59            - ปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(สาขาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีหลกัสตูรพาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
2552 - 2560 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร -
ทรพัยากรมนษุย ์
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -ทรพัยากรมนษุย ์
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

19) นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก 
 - ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
   - การเงิน 

   วนัที่ 1 มกราคม 2562                 

49 - วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- Orchestrating Winning Performance 2016, 

IMD Business School 
- Global Leadership Program for Strategic 

Leader 2017, IMD Business School 
- Certification from School of Tax 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
(Certified Public Accountant: CPA)                

- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 
Development Program (LDP) – Crafting 
agile strategies to enhance 
competitiveness of your organization จาก
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

- อบรมหลกัสตูร Refreshment of the Role and 
Expectation of a CFO  จากสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- อบรมหลกัสตูร Beyond Treasury 
Management จากสภาวิชาชีพบญัชี  

  ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 
 
 

- - 2562 – ปัจจบุนั 

2561 - 2561 
2559 - 2560 
2552 – 2558 
2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร - การเงิน 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – การเงิน 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - Controller 
ผูอ้  านวยการสาย – ฝ่ายบญัช ี

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (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. บา้นป ูเอ็นจิเนียริง่ เซอรว์ิสเซส  
บรษัิท บา้นป ูรนิีเอเบิล เอนเนอรจ์ี 
จ  ากดั 
บรษัิท บา้นป ูเอ็นเนอจี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
บรษัิท บีโอจี จ  ากดั 
Hokkaido Solar Estate G.K. 
Banpu North America Corporation 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

20) นายจิรเมธ อชัชะ 
- ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
  บรหิารและพฒันาองคก์ร 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 

50 - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตรก์าร
คลงั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ตนเอง : 
 0.00% 
คูส่มรส :   
0.005% 

- 2561 - ปัจจบุนั 
 
2559 - 2560 
 
2558 – 2559 
 
2557 – 2558 
 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -บรหิารและ
พฒันาองคก์ร 
ผูอ้  านวยการสาย - งานก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ผูอ้  านวยการสาย - Business Process 
Management 
ผูอ้  านวยการสาย – ทรพัยากรมนษุย ์
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิรชั วฒิุธนาเศรษฐ ์
- เลขานกุารบรษัิท 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
 

45 - Master of Arts in Economics, State University 
of New York, Albany, U.S.A.  

- Master of Science in Finance, Bentley 
College, U.S.A.  

- Master in Business Administration, Clark 
University, U.S.A.  

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑิต (สาขา
เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ  

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program 2018 จากสมาคมบรษัิทจดทะเบียน
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Company Secretary Program 
รุน่ที่ 96 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร CG Code Workshop จากบรษัิท 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสไุชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั 
(Deliotte)   

ตนเอง 
0.004% 

- ปัจจบุนั 
 
 
 
2561 - 2562 
 
 
2558 - 2560 
 
2547 - 2558 
 
 
 

เลขานกุารบรษัิท 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
เลขานกุารองคก์รและนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์
ผูอ้  านวยการ - เลขานกุาร
องคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
ผูอ้  านวยการ – ฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
 
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ทีต่ามทีก่  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรบัผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงชว่ยดแูลใหม้กีารปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
เก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆ ที่ตอ้งปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษัิท หนงัสอืนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการมสีว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และด าเนินการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบรษัิทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษัิท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาววิยะดา วบิลูยศ์ิรชิยั 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
  วนัที่  16 มกราคม 2561 
 
 

50 -  ปรญิญาตรบีญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปรญิญาโทการบรหิารธุรกิจ สาขาบรหิารการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย (Certified 
Public Accountant: CPA)                

-  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต
สากล (Certified Internal Auditor: CIA) สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  

-  ประกาศนียบตัรการประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง 
(Certified Control Self-Assessment: CCSA) 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล 

-  อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development  
  Program รุน่ที่ 13 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
 

ตนเอง  
0.0007% 

- 2561 - ปัจจบุนั 
   
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
2557 – 2560 
 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
ตรวจสอบภายใน และก ากบัดแูล   
การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 

 

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ไดแ้ตง่ตัง้นางสาววิยะดา  วิบลูยศ์ิรชิยั ใหด้  ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - ตรวจสอบภายใน และก ากบัการ
ปฏิบตัิงานตามกฎหมาย และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม 2561 โดยมีประสบการณก์วา่ 25 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พรอ้มทัง้เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นอยา่งดี 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทยอ่ย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทยอ่ย 
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 1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ X      / / /  /  / / /  / / / 
 2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //                   

 3. นายระวิ คอศิร ิ /   /       /   / /     

 4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //                   

 5. Mr.Sudiarso Prasetio ///                   

 6. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                   

 7. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /          /         

 8. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /     /              

 9. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ /                   

 10. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M / / / / / / / / / /  / /   /  / 
 11. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ /                   

 12. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั ///                   

 13. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///                   

 14. นายสมศกัดิ ์ สทิธินามสวุรรณ O / / / / / /   /   /       

 15. นายสธีุ สขุเรอืน O          / / /   /    

 16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์ O /  /  /  /  /          

 17. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O                   

 18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O                   

19. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O  /  /  /  /         /  

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O                   

 
หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษัิท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษัิท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทยอ่ย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทยอ่ย 
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1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ X /        / / / /    /  / 
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //                   

3. นายระวิ คอศิร ิ /                /   
4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //                   

5. Mr.Sudiarso Prasetio ///                   

6. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                   

7. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /                   

8. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ / /                  

9. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ /                   

10. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /  /      / / / / /   / / / 
11. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ /                   

12. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั //                   

13. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///                   
14. นายสมศกัดิ ์ สทิธินามสวุรรณ O  / /         / /  /    

15. นายสธีุ สขุเรอืน O                 / / 

16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์ O         / /  / / /  /   
17. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O                   

18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O                   

19. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O  /           /  /    

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O                   

 
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษัิท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษัิท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทยอ่ย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทยอ่ย 
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1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ X /     /      / / /  
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //                

3. นายระวิ คอศิร ิ /                

4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //                

5. Mr.Sudiarso Prasetio ///                

6. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                

7. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /                

8. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /                

9. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ /                

10. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M   / /  / /    /   /  
11. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ /                

12. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั //                

13. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///                

14. นายสมศกัดิ ์ สทิธินามสวุรรณ O  /         /    / 
15. นายสธีุ สขุเรอืน O /  / /        /    

16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์ O   / /   /   / /     

17. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O                

18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O                

19. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O / /   /  / / /      / 

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O                

 
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษัิท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษัิท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทร่วม 

 
รายชื่อ 

 บริษัทยอ่ย บริษัทการร่วมค้า 
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1. นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ X /       / / /   
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //             

3. นายระวิ คอศิร ิ /        / / /   
4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //             

5. Mr.Sudiarso Prasetio ///             

6. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///             

7. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /             

8. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /             

9. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ /             

10. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /       /   / / 
11. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ /             

12. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั //             

13. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///             

14. นายสมศกัดิ ์ สทิธินามสวุรรณ O             

15. นายสธีุ สขุเรอืน O  / / /   / /     

16. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์ O /            

17. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O             

18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O             

19. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O /     /       

20. นายจิรเมธ  อชัชะ O             
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษัิท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษัิท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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สัญลักษณข์องบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

Banpu บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั  
BPS Banpu Singapore Pte., Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  
CMMC บรษัิท เหมืองเชียงมว่น จ ากดั  
BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 
BPA Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 
BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
BMSCS BMS Coal Sales Pte., Ltd. 
BPP บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (Banpu Power Plc.) 
BPPI บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
BPCP บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั  
BPIN บรษัิท บา้นป ูอินฟิเนอรจี์ จ ากดั 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
ZPP Zouping Peak Pte., Ltd. 
AACI Asian American Coal, Inc. 
AACI-Saadec AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
ALD Aura Land Development Pte. Ltd. 
ALSGK  Aizu Land Solar G.K. 
ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
IMM PT. Indominco Mandiri 
TCM PT. Trubaindo Coal Mining 
KTD PT. Kitadin 
JBG PT. Jorong Barutama Greston 
BEK PT. Bharinto Ekatama 
BPAR Banpu Australia Resources Pty Ltd 
AFEI AFE Investments Pty Limited 
CEY Centennial Coal Company Limited 
HUNNU Hunnu Coal Pty Limited 
HUNI Hunnu Investment Pte Ltd. 
HGA Hunnu Gobi Altai LLC 
BES บรษัิท บา้นป ูเอ็นจิเนียริง่ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
BDC บรษัิท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากดั 
BRE บรษัิท บา้นป ูรนีิเอเบิล เอนเนอรจี์ จ ากดั 
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BEST บรษัิท บา้นป ูเอ็นเนอจี เซอรว์ิสเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
BOG บรษัิท บีโอจี จ ากดั 
AE Akira Energy Limited 
AZE Aizu Energy Pte. Ltd. 
AES Akira Energy (South) Limited 
HSEGK Hokkaido Solar Estate G.K. 
BNAC Banpu North America Corporation 
BPPR บรษัิท บีพีพีอาร ์จ ากดั  
BPPRJ BPPR Japan Co., Ltd. 
BCS Banpu Coal Sales Co., Ltd. 
BPPJP Banpu Power (Japan) Co., Ltd. 
BPIC Banpu Power Investment Co., Ltd. 
BRS Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 
BRES BRE Singapore Pte. Ltd. 
BPPVN BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company 
IBP PT. ITM Banpu Power 
SLG Shanxi Luguang Power Company Limited 
HZTM Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 
SGEC Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd 
BLCP บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
Sunseap Sunseap Group Pte. Ltd. 
Durapower Durapower Holdings Pte. Ltd. 
BIVTH  Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd    
BIVSG Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd. 
BIVUS  Banpu Innovation & Ventures LLC 
CenNEXT  Centennial Energy Pty Limited                       
PV  Power Vietnam Co., Ltd.                                  
BPJP  Banpu Japan K.K.                                           
BPVT  Banpu Vietnam Limited Liability Company     
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-ไมมี่-





