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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้ านปู จํากัด ได้ รับการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ด้ วยทุนจดทะเบียน
25 ล้ านบาท โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื ้ออภิญญกุล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงการทําเหมือง
ถ่านหินที่เหมืองบ้ านปู (BP-1) อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้ แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)”
ต่อมาบริษัทฯ ได้ ขยายการทําเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทังในประเทศไทยและในสาธารณรั
้
ฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการ
ผลิตและจําหน่ายถ่านหินทังในประเทศไทยและตลาดต่
้
างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน บริ ษัทฯ ได้ ทํา
การขยายธุรกิจเข้ าไปในการรับจ้ างขุดขนดินและถ่านหินให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (สัญญาได้สิ้นสุดลงเมื อ่
เดือนกันยายน 2544) การผลิตและจําหน่ายแร่อตุ สาหกรรม การให้ บริการท่าเรื อ (ซึ่งต่อมา บริ ษัทฯ ได้จําหน่ายธุรกิ จ
ท่าเรื อและธุรกิ จแร่ ) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีนโยบายที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงาน
ทดแทน โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศออสเตรเลีย ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว และในประเทศมองโกเลีย
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ :
เป็ นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุง่ มัน่ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และเป็ นที่
ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม
ยึดมัน่ ในความเป็ นมืออาชีพ
และมีความห่วงใยต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
พันธกิจ :


พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อก้ าวไปสูค่ วามเป็ นผู้นําในภูมิภาคเอเชีย



สร้ างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน



จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้ นการรักษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชื่อถือและความยืดหยุน่ ต่อลูกค้ า



ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม



สร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ นพลเมืองที่
ดีของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในรอบปี 2557 รวมทัง้ เหตุการณ์ ปัจจุบัน
o วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
จํานวน 2 ชุด มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 8,000 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่ากับ 246 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยหุ้นกู้ชดุ ที่ 1 มูลค่าที่
เสนอขายจํานวน 3,000 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 6 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ร้ อยละ 4.36 ต่อปี โดยชําระทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 มูลค่าที่เสนอ
ขายจํานวน 5,000 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อย
ละ 4.80 ต่อปี โดยชําระทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
o วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 2,581,878,550 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน 1,290.94 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2557
o วันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้ อา่ นคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีความแพ่งที่นายศิวะ งานทวีและพวกเป็ น
โจทก์ฟ้องบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้บริหารเป็ นจําเลยโดยกล่าวหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้ าร่วมทําสัญญา
ร่วมพัฒนาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสา และได้ ใช้ สทิ ธิไม่สจุ ริตในการรายงานเท็จทําให้ รัฐบาล
ลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อที่บริษัทจะได้ เข้ าทําสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดยศาล
อุทธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้องของโจทก์โดยให้ เหตุผลว่าบริษัทฯ กระทําการโดยสุจริตทังก่
้ อนและหลังการเข้ าทํา
สัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และบริษัทฯ ไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
o วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัท Banpu Power International “บ้ านปู พาวเวอร์ ” ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 100 ได้ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่ เป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจาก
เหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร) ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมทุนนี ้ ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย
บ้ านปู พาวเวอร์ ถือหุ้นร้ อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ถือหุ้นร้ อยละ 35
และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an” ถือหุ้นร้ อยละ 35 อนึง่ Lu’an เป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมทุนในบริ ษัท
Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึง่ ถือหุ้นและดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วนการ
ถือหุ้นประกอบด้ วย Lu’an ร้ อยละ 55 และบ้ านปู ร้ อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ได้ รับการอนุมตั ิเบื ้องต้ นจาก
หน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission โดยโครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้ นของการ
พัฒนา รายละเอียดบางประการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม และจะมีการใช้ เทคโนโลยีการผลิต
แบบ Ultra-super critical (high efficiency, low emissions) ปริมาณการใช้ ถ่านหินประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้ านตัน
ต่อปี แหล่งถ่านหินจากเหมือง Gaohe (ใช้ สายพานในการลําเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an และจากเหมืองอื่นๆ
มูลค่าโครงการ ประมาณ 4,500 ล้ านหยวน (เทียบเท่ากับ 735 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ณ อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั )
โครงสร้ างเงินลงทุน จากผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ 30) และจากเงินกู้ธนาคาร (ร้ อยละ 70) เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เดือน
มิถนุ ายนและสิงหาคม 2560
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o เหมือง Newstan และเหมือง Angus Place ในประเทศออสเตรเลียได้ หยุดการทําเหมืองเป็ นการชัว่ คราว (care &
maintenance) โดยมีผลตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2557 และเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ตามลําดับ
o วันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้งส์ จํากัด ได้ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด ได้ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิส
เซส (ไทยแลนด์) จํากัด
o วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอ
เบิล เอนเนอร์ จี จํากัด
o วันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัท ทริสเรทติ ้ง จํากัด ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
ของ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) เป็ นระดับ “A+” จากเดิมที่ระดับ “AA-” ด้ วยแนวโน้ ม “Stable” หรื อ “คงที่” สืบ
เนื่องมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทที่ชะลอตัวลงตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลงเป็ นระยะเวลานานกว่าที่คาด
แม้ วา่ บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยการลดต้ นทุนและชะลอการลงทุนต่างๆ ออกไป แต่ราคาถ่านหินที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้ ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดส่วนเกินของบริษัทลดลงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ อันดับเครดิต “A+” สะท้ อนถึงความเป็ นผู้นําของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในแถบเอเชียแปซิฟิก ตลอดจน
ความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้ า รวมถึงรายได้ เงินปั นผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และความมีวินยั
ทางการเงินและการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวังที่จะช่วยให้ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี แม้ วา่
ภาวะแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจถ่านหินมีความท้ าทายมากขึ ้น
o เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
1.20 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
้
อจ่ายเงินปั นผล
(ซึง่ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557) ดังนันคงเหลื
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับ
เครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2558
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1.3 โครงสสร้ างการถือหุ้นของกลุ
น
่ มบริษัท
ภาพรววมการประกออบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนนบริ
ั ษัท บ้ านปูปู จํากัด (มหาาชน) บริ ษัทย่ออยและบริ ษัทร่วม
ว ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถ่านหิ
า น (Coal
Busineess) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิ จพลังงานทดแทน (New Energy Businesss) รายละเอียดดั
ด งนี ้

ธุรกิจถ่ านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธธุรกิจพลังงาน
นทดแทน

ว ดังนี ้
ธุรกิจถ่ านหิหิน (Coal Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่ออยและบริ ษัทร่วม
บริษัท

ลักษณ
ณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

1)

บริรษัท บ้ านปู จํากัดั (มหาชน) (BPP)

พลังงาน
ง

-

2)

บริรษัท บ้ านปู มินเนนอรัล จํากัด (BM
MC)

ผลิตและจํ
แ าหน่ายถ่านหิ
นน

999.99%

3)

บริรษัท ศิลามณี จํากั
า ด (SLM)

ค้ าถ่านหิ
า น

999.99%

4)

บริรษัท ศิลามณีหนอ่
นิ อน จํากัด (SLLMM)

ค้ าถ่านหิ
า น

999.96%

5)

บริรษัท บ้ านปู อินเตตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (BPI)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหิน

999.99%

6)

บริรษัท เหมืองเชียงม่
ง วน จํากัด (CM
MMC)

ผลิตและจํ
แ าหน่ายถ่านหิ
นน

1000.00%

7)

Baanpu Singaporee Pte.Ltd. (BPSS)

ค้ าถ่านหิ
า น

1000.00%

8)

Baanpu Minerals (Singapore)
(
Ptte.Ltd. (BMS)

ลงทุนในธุ
น รกิจถ่านหินในต่
น างประเทศ

1000.00%

9)

PTT.Indo Tambangraya Megah Tbk
T (ITM)

ให้ บรการทํ
ริ าเหมือง ก่อสร้ าง ขนส่ง แลละ
า ว่ ไป เกี่ยวกับธุรกิจเหมืองถ่านนหิน
บริ การทั
ในปรระเทศอินโดนีเซีย

655.00%

10) PTT.Indominco Maandiri (IMM)

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.99%

11) PTT.Kitadin (KTD)

ผลิตถ่ถานหิน, จําหน่าย และให้ บริการร
ทําเหมืองถ่านหินในปประเทศอินโดนีเซี ย

999.99%

12) PTT.Trubaindo Cooal Mining (TCM
M)

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.99%

13) PTT.Jorong Barutaama Greston (JJBG)

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.67%

14) PTT.Bharinto Ekattama

ผลิตถ่ถานหินในประเททศอินโดนีเซีย

999.00%

15) PTT Tambang Raaya Usaha Tam
ma

Mininng contractor

999.99%
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

16) PT. ITM Indonesia

Coal trading inclouding coal agent
and coal blending

99.99%

17) PT. ITM Energi Utma

Energy business

99.99%

18) PT. ITM Batubara Utama

Coal mining business

99.99%

19) BMS Coal Sales Pte. Ltd.

Coal trading inclouding coal agent
and coal blending

100.00%

20) BP Overseas Development Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

21) Banpu Coal LLC

Investment in coal mining

100.00%

22) Banpu Coal Investment Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

23) Banpu Australia Co. Pty Ltd.

Investment incoal mining in Australia

100.00%

24) Banpu Australia Resources Pty. Ltd.

Investment in coal mining

100.00%

25) Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

40.00%

26) Asian American Coal Inc. (AACI)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

27) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

28) Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (Gaohe)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

45.00%

29) Phu Fai Mining Company Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

37.50%

30) Centennial Coal Company Ltd

Coal Mining and Marketing

100.00%

31) Centennial Inglenook Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

32) Centennial Coal Sales & Marketing Pty Ltd

Coal Mining

100.00%

33) Centennial Northern Coal Services Pty Ltd.

Employer Company for Newstan
Washery

100.00%

34) Centennial Airly Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

35) Berrima Coal Pty Ltd.

Dormant

100.00%

36) Centennial Angus Place Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

37) Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd.

Coal exporting logistics and
infrastructure

100.00%

38) Centennial Fassifern Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

39) Centennial Northern Mining Services Pty Ltd.

Employer Company for Newstan

100.00%

40) Centennial Mandalong Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

41) Centennial Mannering Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

42) Centennial Munmorah Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

43) Centennial Myuna Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

44) Centennial Newstan Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

45) Centennial Springvale Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

46) Charbon Coal Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

47) Ivanhoe Coal Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

48) Coalex Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

100.00%

49) Centennial Clarence Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

100.00%

50) Hartley Valley Coal Company Pty Ltd.

Dormant

100.00%

51) Powercoal Employee Entitlements Company Pty

Employee Trust Company Ex
Powercoal

100.00%

52) Centennial Drilling Services Pty Ltd.

Dormant

100.00%

53) Elcom Collieries Pty Ltd.

Dormant

100.00%

54) Huntley Colliery Pty Ltd.

Dormant

100.00%

55) Banpu Resources Pty Ltd.

Dormant

100.00%

56) Mandalong Pastoral Management Pty Ltd.

Dormant

100.00%

57) Port Kembla Coal Terminal Ltd.

Shiploading Coal Port

16.66%

58) Powercoal Pty Ltd.

Dormant Holding company

100.00%

59) Collieries Superannuation Pty Ltd.

Superannuation Company
(Dormant)

100.00%

60) Powercoal Superannuation Pty Ltd.

Superannuation Company
(Dormant)

100.00%

61) Centennial Springvale Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

62) Springvale Coal Pty Ltd.

Coal Mining

100.00%

63) Boulder Mining Pty Ltd

Coal Mining

100.00%

64) Springvale Coal Sales Pty Ltd.

Coal Marketing

100.00%

65) Clarence Coal Investments Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

100.00%

66) Clarence Colliery Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

100.00%

67) Clarence Coal Pty Ltd.

Coal Mining - Clarence JV

100.00%

68) AFE Investments Pty Limited

Mining Investment

100.00%

69) Hunnu Coal Pty Ltd

Coal mining and trading

100.00%

70) Hunnu Investment Pty Ltd.

Foreign Trade

100.00%

71) Hunnu Resources LLC

Foreign Trade

100.00%

72) Munkh Sumber Uul LLC

Foreign Trade

100.00%

73) Golden Gobi Mining LLC

Foreign Trade Mineral exploration

100.00%

74) Great East Minerals LLC

Foreign Trade Mineral exploration

70.00%

75) Bilegt Khairkhan Uul LLC

Foreign Trade Mineral exploration

100.00%

76) Hunnu Power LLC

Foreign Trade

100.00%

Ltd.
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

77) Borganchan LLC

Foreign Trade

100.00%

78) Munkhnoyon Suvraga LLC

Foreign Trade, Minerals mining,
Tourism and Construction

90.00%

79) Hunnu Altai LLC

Foreign Trade, Minerals Mining

100.00%

80) Hunnu Gobi Altai LLC

Foreign Trade Mineral exploration

80.00%

81) Hunnu Altai Minerals LLC

Foreign Trade Mineral exploration

100.00%

ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้ วยบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท
82) บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (BPP)

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%

83) บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (BPCP)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99.99%

84) Banpu Power International Ltd. (BPPI)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99.99%

85) Banpu Power Investment Co., Ltd. (BIC)

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า

100.00%

86) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าและไอนํ ้า

100.00%

87) Banpu Power Investment (China) Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า

100.00%

88) Zouping Peak Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า

100.00%

89) Pan-Western Energy corporation (LLC)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

100.00%

90) Zouping Peak CHP Co.,Ltd. (Zouping)

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าและไอนํ ้า

100.00%

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

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าและไอนํ ้า

100.00%

92) บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

49.99%

93) Hongsa Power Company Limited

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

40.00%

(Zhending)

(Luannan)

ธุรกิจพลังงานทดแทน (New Energy Business) ประกอบด้ วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท
94) บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%

95) บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

96) บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

97) บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

98) บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

99) บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอเนอร์ ยี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

30.00%

100) บริ ษัท บีโอจี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

101) Banpu Renewable Energy International Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

100.00%
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

102) Banpu Energy Services Japan Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

100.00%

103) Aizu Energy Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

75.00%

104) บริ ษัท ไบรท์ อิเลคตรอนส์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

60.00%

105) Aura Land Development Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

50.54%

106) Akira Energy Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

60.00%

107) Akira Energy (South) Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

60.00%

108) Akira Hokkaido Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

60.00%

109) Japan Solar Estate Limited

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

60.00%

หมายเหตุ
บริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2557
- บริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้ง จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
- บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท บ้ านปู รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
-

o นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุม่
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน โดยบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศไทยดําเนินการผลิตและจําหน่ายถ่านหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย ส่วนบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นต่างประเทศ
ดําเนินการผลิตและจําหน่ายไปยังต่างประเทศ และบางส่วนส่งเข้ ามาขายในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทฯ และ/หรื อบริษัท
ย่อย โดยกําหนดราคาซื ้อขายตามราคาตลาดที่ซื ้อขายกับลูกค้ าปกติทวั่ ไป
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โครงสสร้ างกลุ่มบ้บานปู
ณ วันั ที่ 31 ธันวาคม 2557
2
(ส่วนที
น ่ถือหุ้นทางตรงงและทางอ้ อมเกินกว่
น าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป)
้

รายละเอียดหน้ าที่ 13

รายละเอียยดหน้ าที่ 11

รายละเอียดหหน้ าที่ 12

รายละเอีย ดหน้ าที่ 11

หน้ า 10

อ้ างอิอิงหน้ าที่ 10

หน้ า 11

อ้ างอิงหน้ าที่ 10

หน้ า 12

อ้ างอิงหน้ าที่ 10
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
o บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ

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

ดําเนินการ
โดย

%

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
การถือหุ้น สหรัฐฯ)

BP
BP
BP

100
100
100

o บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ

%

รายได้ จากการขาย – ในประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศ
2. ถ่านหินนําเข้ า

3. รายได้ อื่น

BP
BP
CMMC
BPI
Trubaindo
Kitadin
Bharinto

100
100
100
99.99
64.99
64.99
64.99

Kitadin

Bharinto

Trubaindo
Jorong

รวมรายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมรายได้

CEY
BIC

64.99
64.99
64.99
64.79
100
100

ปี 2556

%

0.51
0.21
71.33 99.52
0.19
0.27
71.67 100.00

ปี 2557

รายได้
ดําเนินการ
(ล้ านเหรี ยญ
โดย การถือหุ้น สหรัฐฯ)

รวมรายได้ จากการขาย - ในประเทศ
รายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ
Indominco 64.99

2. ไฟฟ้า

ปี 2557

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

ปี 2555

%

0.45
0.87
51.66 99.13
52.12 100.00

ปี 2556

%

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

%

1.14
1.70
60.08 89.50
5.91
8.80
67.13 100.00

ปี 2555

%

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

%

0.15
71.33
105.71
27.87
3.56
12.23

0.00
2.27
3.36
0.89
0.11
0.39

0.45
44.54
87.21
31.64
0.01
15.02

0.01
1.33
2.60
0.94
0.00
0.45

1.14
50.42
91.60
40.09
12.24
0.78
1.52
17.94

0.03
1.34
2.43
1.06
0.32
0.02
0.04
0.48

220.85

7.02

178.87

5.33

215.73

5.72

867.80
5.89
5.81
16.88
1.04
956.77
5.34

27.59
5.89
5.81
16.88
1.04
30.42
5.34

989.08
243.84
142.06
657.74
34.52
913.38
191.40

29.52 1,125.95
7.28
318.61
4.24
23.98
19.63
785.58
1.03
42.86
27.26 1,079.04
5.71
182.99

29.82
8.44
0.64
20.81
1.14
28.58
4.85

2,924.08 92.98 3,172.02 94.67 3,559.01 94.28
3,144.93 100.00 3,350.89 100.00 3,774.74 100.00
86.55
3,231.48

95.43
3,446.32

85.49
3,860.23

หมายเหตุ : 1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย บริ การอื่นๆ
2. บริ ษัทฯ มิได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้ จากการขาย ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าร้ อยละ 50
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2.1 ลักษณ
ณะผลิตภัณฑ์ หรื
ห อบริการ
(1) ธุรรกิจถ่ านหิน (CCoal Businesss)
ถ่าานหินเป็ นเชื ้อเพพลิงแข็ง โดยทัทัว่ ไปมีสีเข้ มตังแ
้ แต่สีนํ ้าตาลถึงดํดาสนิท การผผลิตถ่านหินจะะเริ่ มจากการสํารวจหาแหล่ง
ถ่าานหินที่มีศกั ยภภาพในเชิงพาณิ
ณิชย์ ทําการผลิลิต (ขุดและขนน) การคัดเลือกถ่านหิน กาารนําถ่านหินทีได้
่ไ มาบดให้ มี
ขนนาดและคุณภาาพตรงตามที่ลกค้
กู าต้ องการ แลละการกองเก็บไว้
ไ ที่เหมืองเพื่อรอส่งมอบให้ ลกู กค้ าต่อไป
ใ
ฐอิ
ฐ นโดนีเซีย ปีป 2557 มีการผลิลิตรวม 29.1 ล้ านตันต่อปี ปประกอบด้ วย
เหหมืองถ่ านหินในสาธารณรั
1) เหมืองอินโดดมินโค (Indom
minco) ดําเนินกการโดย PT.
Indominco Mandiri บริริ ษัทฯ ถือหุ้นอ ยู่ร้อยละ 65
ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอบอนตั
เ
ง จังั หวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
(Bontang, East Kalimanntan Provincee) มีปริ มาณ
ถ่านหินสํารออง(Reserves) 144.4 ล้ านตัน มีการผลิต
ประมาณ 155 ล้ านตันต่อปี วิธีการทําเหมืมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine)
m
เหมืองอินโดดมินโคมีทา่ เรื อขนส่
ข งที่สามารถถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหหินออกจากปรระเทศอินโดนีเซี ยประมาณ
20 ล้ านตันต่ตอปี
2) เหมืองทรูบาอิ
า นโด (Trubaaindo) ดําเนินกการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining บริ ษัทฯ ถือห้หุ้นอยูร่ ้ อยละ
น าเภอกูไตตะวันตก จังหวัดั กาลิมนั ตัน
65 ตังอยู
้ ใ่ นอํ
ตะวันออก (West Kutaai, East Kalimantan) มี
น นสํารอง (Reeserves) 86.1 ล้ านตัน มี
ปริ มาณถ่านหิ
การผลิตประะมาณ 7.2 ล้ านตันต่อปี
วิธีการทํา
เหมืองแบบเเปิ ด (open-pit mine)

า นการโดย PPT. Jorong
3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนิ
Barutama Greston (Jorong) บริ ษัททฯ ถือหุ้นอยู่
้ บ่ ริ เวณอํอําเภอตานาห์ลาอุท จังหวัด
ร้ อยละ 65 ตังอยู
กาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South Kalimantan
Province) มีปริ มาณถ่านหหินสํารอง (Re serves) 3.4
ล้ านตัน มีการผลิตประะมาณ 1.3 ล้ านตันต่อปี
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit minee)
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4) เหมืองคิทาดิดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
บริ ษัทฯ ถือหุ
อ ้ นอยูร่ ้ อยละ 65
6 ตังอยู
้ ใ่ นอําาเภอบอนตัง
และอําเภอกูกูไตการ์ ตาเนอกการา จังหวัดั กาลิมนั ตัน
ตะวันออก (Bontang
(
andd Kutaikartaneegara, East
Kalimantann) มีปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves)
16.2 ล้ านตันั มีกําลังการผลิตประมาณ 3.1 ล้ านตัน
ต่อปี วิธีการทํ
า าเหมืองแบบบเปิ ด (open-ppit mine)

5) เหมืองถ่านหิหินบาริ นโต (BBharinto) ดําาเนินการโดย
PT. Bharintto Ekatama บริ
บ ิษัทฯ ถือหุ้นออยูร่ ้ อยละ 65
ตังอยู
้ ใ่ นเขตตรอยต่อของอําเภอบาริ โตเหนือ จังหวัดกา
ลิมนั ตันกลาาง (North Barrito, Central KKalimantan)
กับอําเภอกูไตตะวั
ไ
นตก จังั หวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
(West Kutaai, East Kalim
mantan) ต่อเนืนื่องกับแหล่ง
ถ่านหินทรูบาอินโด (Trubbaindo) มีปริ มมาณถ่านหิน
สํารอง (Resserves) 110.66 ล้ านตัน มีกําาลังการผลิต
ประมาณ 2.5
2 ล้ านตันต่อปีี วิธีการทําาเหมืองแบบ
เปิ ด (open-pit mine)

เหหมืองถ่ านหินในประเทศออ
ใ
สเตรเลีย
Ceentennial เป็ นหหนึง่ ในผู้ดําเนินการเหมื
น
องถ่านนหินใต้ ดินที่ใหญ่
ห ที่สดุ ในรัฐ New
N South Waales โดยการผลิลิตไฟฟ้าจาก
ถ่าานหินในรัฐ Neew South Walles ประมาณร้รอยละ 40 ใช้ ถ่ถานหินที่ผลิตแลละจําหน่ายขึ นโดย
้นโ Centennial ทรัพย์สนิ
หลลักที่ใช้ ในการปประกอบธุรกิจขออง Centenniaal ประกอบด้ วยกรรมสิ
ย
ทธิ์ในกาารดําเนินธุรกิจจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
แลละภาคตะวันตกกของรัฐ Neww South Waales โดยมีกําลั
า งการผลิตรวมในปั จจุบนั ปรระมาณ 20 ล้ านตันต่อปี
ปรระกอบด้ วยเหมืมืองดังต่อไปนี ้
1) เหมือง Airly
เหมือง Airlyy บริ ษัทฯ ถือหุห้ นอยู่ร้อยละ 100 ตังอยู
้ ่
ใกล้ เมือง Lithgow
L
ในเขตถ่านหินด้ านตตะวันตกของ
รัฐ New South Waless มีปริ มาณถ่าานหินสํารอง
(Reserves) 32.8 ล้ านตัน ปี 2557 ผลิลิตถ่านหินได้
0.4 ล้ านตัน เหมือง Airly เป็ นเหมืองใต้ ดดิิ น วิธีการทํา
เหมืองแบบ continuous miner
m
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2) เหมือง Anggus Place
เหมือง Anguus Place เป็ นกิจการร่ วมค้ า ((Joint Venturee)

ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
อ
50) แลละ SK Korees
Australia Ptty Ltd. (ร้ อยละะ 50) โดยมี Ceentennial เป็ นผู
น้
ดําเนินงาน เหมือง Angus Place ตังอ
้ อยูใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตก รััฐ New South Wales มี ปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Resserves) 79.6 ล้ านตัน ปี 2557 ผลิตถ่านหิน
ได้ 1.4 ล้ านตั
น น เหมือง Angus Place ใใช้ เทคโนโลยีการ
า
ทําเหมืองใต้ต้ ดินแบบ Longwall Mining
(ตังแต่
้ สิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไไป จะมีโครงการพักการผลิต (Care & Mainttenance) เพื่อนํนาเครื่ องจักร
และบุคลากรมาขยายที่เหมืมือง Springva le และจะกลับมาทําการผลิตที่เหมือง Anguus Place อีกครัง้ ในอนาคต
อันใกล้ )
3) เหมือง Sprringvale
เหมือง Springvale เป็ นกิจการร่วมค้ า ((Joint Venturee)
อ
50) แลละ SK Korees
ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
Australia Ptty Ltd. (ร้ อยละะ 50) โดยมี Ceentennial เป็ นผู
น้
ดําเนินงาน เหมือง Sprringvale ตังอ
้ อยูใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตก รััฐ New South Wales มี ปริ มาณถ่านหิน
สํารอง(Reseerves) 42.3 ล้ านตัน ปี 2557 ผลิตถ่านหิน
ได้ 1.4 ล้ านตั
น น เหมือง Sppringvale ใช้ เททคโนโลยีการทํทํา
เหมืองใต้ ดนแบบ
นิ
Longwaall Mining
เหมือง Anggus Place แลละเหมือง Sprringvale ผลิตถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื
น ้อเพลิงให้ คววามร้ อนสําหรับตลาดทั
บ
งใน
้
ประเทศและะต่างประเทศ และมีสายพาานสําหรับขนส่งถ่
ง านหินไปยังลูลกค้ า (โรงไฟฟฟ้ า) ในประเททศโดยเฉพาะ
โดยมี Lidsddale Sliding ที่ได้ รับการขยายยกําลังการขนสส่งแล้ วเพื่อให้ สามารถรองรั
า
บปปริิ มาณการส่งออกถ่
อ านหินที่
เพิ่มขึ ้นต่อไปป
4) เหมือง Chharbon
เหมือง Chaarbon เป็ นกิจการร่
จ วมค้ า (JJoint Venturee)
ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
อ
95) แลละ SK Energgy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 5) ตังอยู
ใ
้ ท่ ี่เมื อง Kandos ใน
ต นตกในรัฐ New South W
Wales มีปริ มาณ
ณ
เขตถ่านหินตะวั
ถ่านหินสํารออง (Reserves) 2.2 ล้ านตัน ปี 2557 ผลิต
ถ่านหินได้ 0.7
0 ล้ านตัน
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เหมือง Chaarbon ดําเนินการผลิ
ก ตทังแบบ
้ บใต้ ดิน Continnuous Mining และแบบเหมือองเปิ ด (Open--cut Mining)
เหมืองแห่งนี ้ใช้ สําหรับการรส่งออกเป็ นหลัลักโดยถ่านหินจะถู
จ กขนส่งทางงรถไฟไปยังท่าเเรืื อ Kembla
5) เหมือง Claarence
เหมือง Claarence เป็ นกิจการร่
จ วมค้ า (JJoint Venturee)
ระหว่าง Ceentennial (ร้ อยละ
อ
85) แลละ SK Energgy
Australia Pty Ltd. (ร้ร้ อยละ 15) บริ หารงานโดย
้ ใ่ กล้ล้ เมือง Lithgoww
Centennial เหมือง Clareence ตังอยู
ในเขตถ่านหิหินตะวันตก รัฐ New South W
Wales มีปริ มาณ
ณ
ถ่านหินสํารออง (Reserves) 51.8 ล้ านตัน ปี 2557 ผลิต
ถ่านหินได้ 1.8 ล้ านตัน
เหมือง Clarrence เป็ นเหมืมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Claarence เป็ น
เหมืองที่เน้ นการส่
น งถ่านหินออกไปต่
น
างประะเทศ ผ่านท่าเรืรื อ Kembla เป็ นหลั
น ก
6) เหมือง Mandalong
เหมือง Manndalong บริ ษทฯ
ัท ถือหุ้นอยูร่ ้ ออยละ 100 ตังอ
้ ยู่
ใกล้ เมือง Morisset
M
รัฐ New
N South W
Wales มีปริ มาณ
ณ
ถ่านหินสํารออง (Reserves)) 100.5 ล้ านตันั
ปี 25557
ผลิตถ่านหินได้
น 5.0 ล้ านตัน
เหมือง Maandalong เป็ปนเหมืองใต้ ดิน แบบ Longwwall
Mining มีกํกําลังการผลิตสูง สามารถขุดดชันถ่
้ านหินควาาม
หนากว่า 5 เมตร โดยถ่านหิ
น นที่ผลิตได้ จ ะใช้ สําหรับตลาาด
ภายในประเเทศและเพื่อการส่งออกผ่านท่าาเรื อ Newcasttle
7) เหมือง Mannering
้ ยู่
เหมือง Mannnering บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยยละ 100 ตังอ
บนบริ เวณชันถ่
ั ้ านหิน Fasssifern ในเขตตถ่านหินนิวคาส
เซิล รัฐ Neew South Wales
W
มีปริ มาณ
ณถ่านหินสํารออง
(Reserves) 11.4 ล้ านตัน ขณะนี ้อยูใ่ นนโครงการพักกาาร
ผลิต (Care & Maintenancce)
ในปี 2556 เหมื
เ อง Manneering ได้ เริ่ มโครรงการเพื่อสร้ างมู
ง ลค่า โดยให้เหมื
เ องใกล้ เคียงงเข้ ามาช่วยดําเนินการผลิต
และส่งมอบถถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในประเทศศ ทําให้ บริ ษทยั
ัท งสามารถเพิพิ่มมูลค่าของปริริ มาณสํารองถ่านหิ
า น และ
ประหยัดค่าใช้
ใ จ่ า ย
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8) เหมือง Myuuna
เหมือง Myuuna บริ ษัทฯ ถือหุ
อ ้ นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังบริ
้ เวณ
ณ
ทะเลสาบ Macquarie
M
ในเขตถ่านหินนิวคคาสเซิล รัฐ Neww
South Walees มีปริ มาณถ่านหินสํารอง(RReserves) 12..5
ล้ านตัน ปี 2557 ผลิตถ่านหิหินได้ 1.6 ล้ านนตัน
ใ
ใช้ วิธีการทําเหมืองใต้ ดินแบบบ Continuous Mining ใน
การขุดเจาะ และใช้ สายพพานเฉพาะสําหหรับลําเลียงถ่าน
หินให้ ลกู ค้ าหลั
ห กซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริ
น เวณใกล้ เคีคยง
9) Northern Coal
C Services (NCS)
Northern Coal
C Servicess เป็ นโรงล้ างถ่าานหิน ตังอยู
้ ใ่ น
เขตถ่านหินนิ
น วคาสเซิล รัฐ New Soutth Wales ด้ วย
ตําแหน่งที่ใกล้
ใ ท่าเรื อ Newwcastle หน้ าที ่หลักของ NCCS
คือการล้ างถถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื
น ้อเพลิงให้ คววามร้ อน แลละ
ถ่านหินโค้ กประเภท
ก
Semi-Soft ที่ขดุ ขึ ้นจจากเหมืองต่างๆ
เพื่อเตรี ยมกการสําหรับการส่งต่อไปยังตลาาดในประเทศ
และต่างประเทศ มีการเชืชื่อมต่อกับรถไฟฟรางคูท่ ําให้ การ
า
า งท่าเรื อขนนส่งถ่านหิน
Newcastlle
ขนส่งสินค้ าไปยั
เป็ นไปอย่างมี
ง ประสิทธิภาพพและรวดเร็ว
Northern Coal
C Servicess มีกําลังการผลิลิตประมาณ 4 ล้ านตันต่อปี และมีเส้ นทางงลําเลียงที่ใช้ สาหรั
าํ บส่งออก
และจัดส่งไปปที่ลกู ค้ าในประเทศโดยเฉพาาะ
โคครงการในอนาาคต
1. Newstan Extension
E
โครงการ Neewstan Extension เป็ นโครง การสํารวจและะศึกษาความเป็ปนไปได้ ของการรใช้ ประโยชน์จากเหมืองที่มี
อยูป่ ั จจุบนั ในการขยายปริ
ใ
ริ มาณสํารองถ่าานหินและกําลังั การผลิต ปั จจุจบนั ได้ ดําเนินกการ Feasibilityy Study เพื่อ
การสร้ างเหมืมืองใต้ ดินที่ใช้ ประโยชน์
ป
จากโคครงสร้ างพื ้นฐาานที่มีอยูเ่ ดิมแล้ล้ วของเหมือง NNewstan
2. Mandalongg Southern Exxtension
โครงการสํารวจ
ร Mandalonng South ตัวโโครงการเป็ นส่วนต่
ว อขยายจากกเหมือง Manddalong ปั จจุบนั ขณะนี ้อยู่
ในระหว่างการเจาะสํารวจเเพื่อศึกษาความมเป็ นไปได้ ของโครงการในระยยะเวลา 2 ปี ข้ าางหน้ า การวาางแผนเหมือง
จะถูกออกแบบบให้ มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมรวมกับเหหมือง Mandaloong ในปั จจุบนั
3. Neubeck
โครงการเหมืมือง Neubeck อยูใ่ นเขตตะวันั ตกของรัฐ Neew South Walees ใกล้ กบั โรงไฟ
ไฟฟ้าที่เป็ นลูกค้ าในประเทศ
ซึง่ คุณภาพขของถ่านหิน สาามารถใช้ ได้ กบั ตลาดในประเททศและสําหรับการส่
ก งออก กา รส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไป
ยังท่าเรื อ Keembla ขณะนีอยู
้อ ร่ ะหว่างการพพัฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)
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o การลงทุนเหมืองถ่ านหิ
น นในสาธารรณรั ฐประชาชชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดดยบริ ษัท BPP Overseas
C Ltd. (เป็ นบริ
น ษัทย่อยของงบริ ษัทฯ) ถือ
Deevelopment Co.,
หุ้นนใน Asian Am
merican Coal Inc. (AACI) ร้ อยละ 100
บริริ ษัท AACI จัดตังขึ
ั นาและร่วม
้ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒ
ลงงทุนในธุรกิจเหมืมืองถ่านหินในสสาธารณรัฐประะชาชนจีน
บริริ ษัท AACI ได้ ร่วมทุนกับ Shanxi Luu’an Mining
Inddustry (Groupp) Co., Ltd. ซึงเป็
ง่ นผู้ผลิตถ่านนหินรายใหญ่
ในนสาธารณรัฐปรระชาชนจีน ร่วมจั
ม ดตัง้ Shanxxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถืถือหุ้นในสัดส่วนร้
ว อยละ 45
แลละ 55 ตามลําดั
า บ บริ ษัท Shhanxi Gaohe Energy Co., Ltd. เหมือง Gaohe (เกาเเหอ) เป็ นเหมืองใต้
อ ดินแบบ
Loongwall Mining ตังอยู
้ ใ่ นมณ
ณฑลซานซี (Shhanxi) มีปริ มาณสํ
า ารองถ่านหิหิน (Reservess) 178.5 ล้ านตัน ปี 2557
ผลิลิตถ่านหินได้ 8 ล้ านตัน
อ )้ โดยบริ ษทั Banpu Minneral Companny
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี
mited (เป็ นบริริ ษัทย่อยของบริิษัทฯ) ได้ ร่ววมทุนกับ Hebbi
Lim
Cooal and Electtricity Co., Ltdd. โดยถือหุ้นในนสัดส่วนร้ อยละ
400 และ 60 ตามลลําดับ จัดตังบ
้ ริิษัท Hebi Zhoong Tai Mining
Coo., Ltd. (HZTM
M) เพื่อดําเนินธรกิ
ธุ จการผลิตแลละจําหน่ายถ่าน
หินนจากเหมือง Hebi (เฮ่อป้ปี )้ ตังอยู
้ ใ่ นมมณฑลเหอหนานน
(HHenan) เป็ นเหมืมืองใต้ ดินแบบ Longwall Miining มีปริ มาณ
ณ
สําารองถ่านหิน (RReserves) 23.33 ล้ านตัน ปี 22557 ผลิตถ่านหิหินได้ 1.2 ล้ านตัน

เหมืองถ่ านนหินในประเทศมองโกเลีย
จาากการที่ประเทศศมองโกเลียมีแหล่
แ งสํารองถ่านนหินขนาดใหญ
ญ่ที่มีโอกาสที่จะพั
ะ ฒนาเป็ นแหหล่งส่งออกถ่านหิ
น นที่สําคัญ
ในนอนาคต และมีพรมแดนอยูต่ ดกั
ิด บประเทศรัสสเซีย และจีน ซึง่ เป็ นประเทศทีที่มีอตุ สาหกรรมมหนักที่มีการใช้ช้ งานถ่านหิน
สําาคัญอันดับต้ นๆ ของโลก ทําให้
า บริ ษัทฯ ได้ด้ เข้ าซื ้อแหล่งถ่านหิ
า นในประเททศมองโกเลียเมืมื่อปี 2554 ผ่านการซื
า
้อหุ้น
ทังงหมดของ
้
Hunnnu Coal Ltd. โดยบริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุมพืนที
้น ่ South Gobbi, Middle Goobi และภาค
ตะะวันตกของประะเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยโครงการรหลักๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาาเพื่อการพัฒนนา ดังนี ้
1.. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul
U ตังอยู
้ ท่ างทิทิศใต้ ของมองโกกเลีย ใกล้ พรมแดน
ง ด Inner M
Mongolia) ปั จจุจบนั
ขอองจีน (เขตปกคครองตนเอง จังหวั
โครงการอยูร่ ะหว่ว่างการดําเนินการสํ
ก ารวจและศึศึกษาความเป็ นไป
น
ม ลค่าของถ่านหิ
น นที่มีอยู่ เพืพื่อตอบสนองคความ
ได้ ในโครงการเพิ่มมู
ต้ อองการของตลาดดในประเทศจีน
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2.. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs
N
ตังอยู
้ ท่ างทิ
า ศตะวันตกขของมองโกเลีย โดย
้ เภท Coking coal และ Therrmal coal ซึง่ ยังอยู่
มีถถ่านหินทังประเ
ในนระยะของการดํดําเนินการสํารววจและศึกษาคววามเป็ นไปได้ ของ
ข
โครงการ

3. Unst Khudagg
โครงการ Unst Khudag
K
ตังอยู
้ ทางตอนกลางข
ท่
ของมองโกเลีย โดย
มีถถ่านหินประเภทท Thermal coal ซึ่งยังออยู่ในระยะของงการ
ดําาเนินการเจาะสํสํารวจและประเเมินเพื่อยืนยันปปริ มาณสํารอง

า
้ า (Powwer Business))
(2) ธุรกิจผลิลิตและจําหน่ ายไฟฟ
2.1 บริริ ษัท Banpu Poower Investmeent Co., Ltd ((BIC)
บริริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
อ 100 ของทุนชําระแล้ ว ใในบริ ษัท Banpu Power Investment Co., LLtd (BIC) ซึง่ จดดทะเบียนอยู่
ในนประเทศสิงคโปปร์ โดยผ่านบริษัท บ้ านปู พาาวเวอร์ อินเตออร์ เนชัน่ แนล จํากัด (BPPI) มี การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลัง
คววามร้ อนร่วม (CCombined Heeat and Poweer) ในเขตภาคเหนือของสาธาารณรัฐประชาชชนจีน จํานวน 3 แห่ง ซึง่ มี
กําาลังการผลิตติดตั
ด งกระแสไฟฟ
้
้ ารวม 248 เมกะวัตต์ แลละมีกําลังการผผลิตติดตังไอนํ
้ า้า 775 ตันต่อชัว่ โมง มี
รายละเอียดดังนี ้
1. โรงไฟฟฟ้าล่วนหนานน (Luannan) มมณฑลเหอเป่ ย
มีกําลัลงการผลิตกระะแสไฟฟ้า 1000 เมกะวัตต์
และกกําลังการผลิตไอนํ
ไ ้า 128 ตัน/ชชัว่ โมง

ณฑลเหอเป่ ย มี
2. โรงไฟฟฟ้าเจิ ้งติ ้ง (Zhhengding) มณ
กําลังั การผลิตกระแแสไฟฟ้า 48 เมมกะวัตต์ และะ
กําลังั การผลิตไอนํา้า 197 ตัน/ชัว่ โมมง

3. โรงไฟฟฟ้าโจวผิง (ZZouping) มณ
ณฑลซานตง มี
กําลังั การผลิตกระแแสไฟฟ้า 100 เมมกะวัตต์ และะ
กําลังั การผลิตไอนํา้า 450 ตัน/ชัว่ โมมง
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2.2 บริริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)
บริริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
อ 50 ของททุนชําระแล้ ว ในนบริ ษัท
บีแแอลซีพี เพาเวออร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าาเอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็
เ นโรงไฟฟ้าขนนาด 1,434 เมมกะวัตต์
ณ
เป็ นเชือเพลิ
้อ ง ตังอย
้ ยูท่ ี่นิคม
โดยใช้ ถ่านหินคุณภาพดี
ด
อุตตสาหกรรมมาบบตาพุด จังหวัดระยอง
า ายผลิตแห่งปประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25
มีสสัญญาซื ้อขายไไฟฟ้า (Power Purchase Aggreement-PPAA) กับการไฟฟ้าฝ่
ปี เริ่ มก่อสร้ างโรรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม
ง
25466 และเปิ ดดําเนินินการในเชิงพาณิชย์สําหรับหหน่วยการผลิตที่หนึง่ เดือน
่
ณิชย์เมื่อเดือนกกุมภาพันธ์ 25550 ปั จจุบนั โรงไไฟฟ้าบีแอลซี
ตุลลาคม 2549 หน่วยการผลิตทีสองเปิ
ดดําเนินนการในเชิงพาณ
พีไได้ เปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์
ช มาแล้ วเป็ นเววลา 8 ปี

2.3 บริริ ษัท Hongsa Power
P
Compaany Limited (HHPC)
บริริ ษัท บ้ านปู เพพาเวอร์ จํากัด (“BPP”) (ซึง่งเป็ นบริ ษัท
ย่ออยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99) ได้ ร่วมทุนกับ
บริริ ษัท ผลิตไฟฟฟ้าราชบุรีโฮลดิดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
(“RRATCH”) และ บริ ษัท Lao Hoolding State EEnterprise
(“LLHSE”)
ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิกิจของรัฐบาลสสาธารณรัฐ
ปรระชาธิปไตยปรระชาชนลาว (“สสปป. ลาว”) เพืพื่อร่วมจัดตังบริ
้ ริ ษัท Hongsa Power Compaany Limited (“HPC”) และ
บริริ ษัท Phu Fai Mining Company Limitedd (“PFMC”) โดดยทังสองบริ
้
ษัทมีสํานักงานใหหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เมืองเวี
อ ยงจันทน์
สปปป.ลาว บริ ษัท HPC และ PFM
MC มีวตั ถุประ สงค์ดําเนินโครรงการโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสารระสําคัญการ
ร่วมทุนสรุปได้ ดงั นี ้
- บริ ษัท HPCC ได้ รับสัมปทานในการพัฒนนาโครงการโรงไไฟฟ้าพลังความมร้ อน โดยใช้ ถถ่านหินลิกไนต์เป็ นเชื ้อเพลิง
ตังอยู
้ ท่ ี่ตอนเหนือของสาธาารณรัฐประชาธิธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกํกําลังการผลิตปประมาณ 1,878 เมกะวัตต์
น อหุ้นดังนี ้ บริ ษัท BPP ถื อหุ้นร้ อยละ 40 บริ ษัท RAATCH ถือหุ้นร้ ออยละ 40 และบบริ ษัท LHSE
โดยมีสดั ส่วนการถื
ถือหุ้นร้ อยละ 20
- บริ ษัท PFM
MC ได้ รับสัมปททานในการทําเหหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดั ส่วนถือหุ้นดังนี ้ บริ ษัท BPP ถือหุ้นร้ อยละ
37.5 บริ ษัท RATCH ถือหุ้นร้
น อยละ 37.5 และ บริ ษัท LHSE ถือหุ้นร้ อยละ
ย 25
- ขณะนี ้โครงกการอยูร่ ะหว่างกการก่อสร้ างแลละเตรี ยมความพพร้ อมเพื่อเปิ ดดดําเนินการเชิงพพาณิชย์สําหรับหน่วยการ
ผลิตที่ 1 ในเดือนมิถนุ ายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และหหน่วยการผลิตที่ 3 ในเดือน
มีนาคม 25559
- ความคืบหน้น้ าโครงการ ณ สิ ้นเดือนพฤศจิกกายน 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 94 จากแผนงานน
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2.4 โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang โดยบริษัท Banpu Power International Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 100 ได้ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่ เป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ห่างจาก
ั ญาร่วมทุนนี ้ ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้ วย Banpu
เหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กม.) ภายใต้ สญ
Power International Ltd. ถือหุ้นร้ อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ถือหุ้น
ร้ อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an” ถือหุ้นร้ อยละ 35 อนึง่ Lu’an เป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมทุนใน
บริ ษัท Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึง่ ถือหุ้นและดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สัดส่วน
การถือหุ้นประกอบด้ วย Lu’an ร้ อยละ 55 และบ้ านปู ร้ อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ได้ รับการอนุมตั ิเบื ้องต้ น
จากหน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission โดยโครงการยังอยูใ่ นช่วงเริ่มต้ นของ
การพัฒนา รายละเอียดบางประการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang:
กําลังการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต
ปริ มาณการใช้ ถ่านหิน
แหล่งถ่านหิน

:
:
:
:

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
มูลค่าโครงการ

:
:

เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์

:

1,200 MW (2 x 600 MW)
Ultra-super critical (high efficiency, low emissions)
ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้ านตันต่อปี
จากเหมือง Gaohe (ใช้ สายพานในการลําเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an และ
จากเหมืองอื่นๆ
Gemeng (ร้ อยละ 35), Lu’an (ร้ อยละ 35), และ บ้ านปู พาวเวอร์ (ร้ อยละ 30)
ประมาณ 4,500 ล้ านหยวน (เทียบเท่ากับ 735 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ณ อัตรา
แลกเปลี่ยนปั จจุบนั )
เดือนมิถนุ ายนและสิงหาคม 2560
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายการตลาด
1. การตลาดธุรกิจถ่ านหิน
1. ตลาดถ่ านหินโลก
ตลาดถ่านหินโลกในปี 2557 ยังอยูใ่ นภาวะที่มีอปุ ทานส่วนเกินมาก ในขณะที่ความต้ องการใช้ ถ่านหิน
เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ชะลอตัวมากกว่าที่
คาด ประกอบกับภาวะอุปทานส่วนเกินภายในประเทศจีนเอง ทําให้ การนําเข้ าถ่านหินของประเทศจีนลดลง แต่
ภาพรวมการนําเข้ าของเอเชียยังคงเติบโตเพราะมีการเพิ่มการนําเข้ าถ่านหินจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียมาชดเชย
โดยเฉพาะอินเดียและญี่ปนุ่ ในขณะที่การนําเข้ าถ่านหินในยุโรปหดตัวลงเนื่องจากความต้ องการถ่านหินในยุโรป
ลดลงจากข้ อกําหนดเรื่ องสิง่ แวดล้ อมที่เข้ มงวดขึ ้นและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable
energy) เพิ่มมากขึ ้น
ตลาดถ่านหินในเอเชียมีผ้ นู ําเข้ าถ่านหินรายใหญ่ได้ แก่ จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน มาเลเซีย ไทย
และฟิ ลปิ ปิ นส์ ส่วนใหญ่จะนําไปใช้ ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาการนําเข่าถ่านหินของจีนเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง จนทําให้ จีนกลายเป็ นผู้นําเข้ าถ่านหินรายใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับการผลิตไฟฟ้าพลังนํ ้าจากเขื่อนมีมาก ทําให้ ความต้ องการใช้ ถ่านหินในจีนในปี นี ้ชะลอตัวลง ใน
ขณะเดียวกันการผลิตถ่านหินภายในประเทศจีนก็มีมากเกินความต้ องการ ทําให้ ราคาถ่านหินลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนรัฐบาลจีนต้ องเข้ ามาแทรกแซง ทําให้ การนําเข้ าถ่านหินของจีนลดลง ส่งผลกระทบต่อความต้ องการถ่านหินใน
ตลาดโลก ในขณะที่การนําเข้ าถ่านหินของอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการผลิตถ่านหินภายใน ประเทศ
ไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ ภายในประเทศ การเพิ่มการนําเข้ าของอินเดียสามารถชดเชยการลดลงของจีนได้
ทังหมด
้
การนําเข้ าของอินเดียส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพตํ่า และอินเดียเองก็ยงั มีข้อจํากัดเรื่ องการขนส่งถ่าน
หินจากท่าเรื อไปยังผู้ใช้ งานเพราะมีต้ รู ถไฟสําหรับขนส่งถ่านหินจํากัด ทําให้ มีข้อจํากัดในการเพิ่มการนําเข้ า ทัง้
จีนและอินเดียเป็ นตลาดถ่านหินขนาดใหญ่ แต่พฤติกรรมของผู้ซื ้อมักจะซื ้อถ่านหินในราคาตํ่า จึงมุง่ เน้ นไปที่ถ่าน
หินคุณภาพตํ่าหรื อปานกลาง ญี่ปนจั
ุ่ ดเป็ นตลาดถ่านหินหลักในเอเชียตลาดหนึง่ เช่นกัน ผู้ใช้ สว่ นใหญ่จะมุง่ ไปที่
ถ่านหินคุณภาพสูงและต้ องการความมัน่ คงในการส่งมอบสูง จึงซื ้อถ่านหินในราคาสูงกว่าราคาตลาดจร (Spot
Market) ทําให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินคุณภาพดี มักจะมุง่ ไปที่ตลาดญี่ปนเป็
ุ่ นลําดับแรก
ผู้ผลิตและส่งออกถ่านหินในภูมิภาคเอเชียมี 2 ประเทศหลัก ได้ แก่ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยถ่านหิน
ที่ผลิตส่วนใหญ่จะส่งออกไปจําหน่ายให้ กบั ผู้ใช้ ในเอเชียเป็ นส่วนใหญ่เนื่องจากอยูใ่ กล้ กบั แหล่งผลิต การส่งออก
ถ่านหินของทังสองประเทศยั
้
งคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตในออสเตรเลียที่สง่ ออกถ่านหินผ่านท่าเรื อนิวคาสเซิล
(Newcastle) ได้ ทําสัญญากับบริษัทรถไฟและท่าเรื อที่จะต้ องขนถ่ายถ่านหินในปริมาณตามที่ตกลง ถ้ าขนถ่าน
หินตํ่ากว่าที่ตกลงไว้ จะถูกปรับ (Take or pay contracts) ทําให้ มีแรงกดดันให้ ต้องส่งถ่านหินออกมากขึ ้นทังๆ
้ ที่
ตลาดโลกมีภาวะอุปทานส่วนเกินอยูม่ าก ในปี ที่ผา่ นมาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สง่ ถ่านหินเข้ ามาขายในเอเชียมาก
ขึ ้นโดยเฉพาะที่อินเดีย ในขณะที่รัสเซียก็สง่ ถ่านหินมาขายในเอเชียมากขึ ้นเช่นกัน เนื่องจากตลาดยุโรปหดตัว

หน้ า 24

ตลาดถ่านหินในยุโรปมีมีผ้ นู ําเข้ าถ่านหิหินรายใหญ่ ได้ด้ แก่ อังกฤษ เยยอรมัน ตุรกี อิตาลี เนเธอร์ร์ แลนด์ และ
ใ ที่ผา่ นมากาารนําเข้ าโดยรววมของยุโรปลดลง จากการ
สเปน ส่วนใหหญ่จะนําไปใช้ ในโรงไฟฟ้าถ่า นหินเช่นกัน ในปี
ชะลอตัวทางเเศรฐกิจและการปลดระวางโรงงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนการล
น
ดการปล่อยก๊ าาซคาร์ บอนไดออกไซด์
(Large Com
mbustion Plantt Directive, LCCPD) การนําเข้ข้ าถ่านหินของออังกฤษลดลงมาากเนื่องจากกาารเพิ่มขึ ้นของ
ภาษี คาร์ บอนน (Carbon tax) ประกอบกกับสภาพอากาาศไม่หนาวมากกทําให้ ความต้ อองการใช้ ไฟฟ้าไไม่สงู ความ
ต้ องการใช้ ถานหิ
า่ นในประเทศต่างๆ ในยยุโรปส่วนใหญ่ลดลงเช่นกันเนืนื่องจากการผลิ ตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอื่นๆ
น ทังจากเขื
้
่อน ลม และแสงอ าทิตย์ เพิ่มขึ ้น
ผู้ผลิตและส่
แ งออกถ่านหิ
น นให้ กบั ตลาดดยุโรปหลักๆ ได้
ไ แก่ โคลอมเบีย รัสเซีย สาาธารณรัฐแอฟริิกาใต้ และ
สหรัฐอเมริ กา การส่งออกขอองสหรัฐอเมริ กาาลดลงเนื่องจาากราคาถ่านหินในตลาดโลกที
น
ทลดลงมาก
่
ในขขณะที่ต้นทุน
การผลิตของสสหรัฐอเมริ กายังั สูงอยู่ ทําให้ ถถ่่ านหินจากสหรัรัฐอเมริ กาไม่สามารถแข่
า
งขันไได้
ในปี 2557 บริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหิหินที่
ย านวน 29 ล้ าน
ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียจํ
ย งจีนมากที่สดุดใน
ตัน
โดยยส่งไปจําหน่ายยั
สัดส่วนร้ อยละ 23 ของปริรมาณการจําหนน่าย
ญ่เป็ นการจําหนน่าย
ถ่านหินทังหม
้ มด ส่วนใหญ
ให้ กบั โรงไฟฟฟาถ่
้ านหินขนาดดใหญ่ รองลงงมา
ได้ แก่ ญี่ปนแ
ุ่ และอินโดนีเซีย มีสดั ส่วนการขขาย
ร้ อยละ 20 แลละร้ อยละ 13 ตามลํ
ต าดับ บริ ษษัั ทฯ
ได้ เพิ่มปริ มาณ
ณการขายในปรระเทศญี่ปนแล
ุ่ ละ
อินโดนีเซียมาากขึ ้นเนื่องจากเป็ นตลาดที่ได้
ราคาสูง
ัท
ได้ เพิ่มกการขายในตลาาดอินเดียมากขึขึ ้นเนื่องจากตล าดอินเดียเป็ นตลาดที
ต
่มีการ
ในขณะะเดียวกันบริ ษทฯ
เติบโตสูง จะะเห็นได้ วา่ การจจําหน่ายถ่านหินของบริ ษัทฯ กระจายตัวครรอบคลุมเกือบททุกภูมิภาคของโโลก แต่การ
จําหน่ายส่วนใหญ่
น จะอยูใ่ นตตลาดเอเชียที่มีกการเติบโตสูง และกระจายอออกไปในประเททศต่างๆ เพือความมั
่อ
น่ คง
ด้ านรายได้
1.1 ตลาดถถ่ านหินในประะเทศอินโดนีเซี ย
การผผลิตถ่านหินในปประเทศอินโดนีนีเซียยังคงเติบโตอย่
โ างต่อเนื่อง ถึงแม้ ราคาถ่าานหินในตลาดโลกจะลดลง
มากก็ตาม ประมาณการป
ป
ริิมาณการผลิตตในปี 2557 คาาดว่าจะอยูท่ ี่ 5005 ล้ านตัน เพิม่ มขึ ้นจากปี ก่อน 27 ล้ านตัน
เป็ นการเพิมขึ
ม่ ้นจากผู้ผลิตรายใหญ่
ร
10 อันั ดับแรกประมาณ 7 ล้ านตัน ที่เหลือเพิ่มจากกผู้ผลิตขนาดกกลางและเล็ก
ในปี ที่ผา่ นมารัฐบาลอินโดนีนีเซียพยายามอออกมาตรการใในการควบคุมปริ
ป มาณการผลิต (Productionn cap) ไม่ให้
เพิ่มขึ ้นจากปีปี ก่อนหน้ า เพืพื่อลดอุปทานในนตลาดโลกและะผลักดันราคาถถ่านหินในตลาดดโลกให้ สงู ขึ ้น แต่มาตรการ
ดังกล่าวยังไม่
ไ ได้ ผลมากนักเพราะการผลิ
ก
ตตถ่านหินยังคงเเพิ่มขึ ้น ในขณะะที่รัฐบาลใหม่ขของอินโดนีเซียต้ องการภาษี
จากถ่านหินมากขึ ้น จึงทําให้ ต้องขยับเพพดานการผลิตขึ ้น นอกจากนีนี ้ผู้ผลิตหลายราายยังต้ องการเพพิ่มกําลังการ
ผลิตเพื่อลดต้ นทุนและเพื่อการเติบโต
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ในช่วงปลายปี รัฐบาลอินโดนีเซียได้ ออกมาตรการเพื่อระงับการส่งออกถ่านหินจากเหมืองที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตและเหมืองที่ไม่ได้ เสียภาษี ที่ถกู ต้ อง (Illegal miners) โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่จะส่งออกต้ องมีใบอนุญาต
ส่งออก (Export license) มาตรการนี ้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทําให้ เหมืองต่างๆ ที่ต้องการส่งออก
ถ่านหินจะต้ องขอใบอนุญาตนี ้ ซึง่ ผู้ประกอบการที่ได้ รับอนุญาตถูกต้ องตามกฏหมายจะได้ รับใบอนุญาตนี ้อยู่
แล้ ว ทําให้ ปริ มาณการผลิตและการส่งออกไม่ได้ รับผลกระทบมากนัก มีเพียงช่วงที่มาตรการนี ้เริ่ มมีผลบังคับใช้
เท่านันที
้ ่ผ้ ปู ระกอบการบางรายได้ รับผลกระทบบ้ างเพราะใบอนุญาตออกล่าช้ า
ในขณะที่ความต้ องการใช้ ถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการ
เดินเครื่ องของโรงไฟฟ้าใหม่ภายใต้ โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าแบบเร่งด่วนของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Fast Track
Program) โดยในปี 2557 คาดว่าความต้ องการใช้ ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะอยูท่ ี่ 83 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อนร้ อยละ 13 โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเพิ่มขึ ้นในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึง่ ใช้ ถ่านหินคุณภาพตํ่า ทังนี
้ ้การ
ใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียประมาณร้ อยละ 70 ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ร้ อยละ 10 ใช้ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ส่วนที่เหลือใช้ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
้
านัน้ ทําให้ ต้องส่ง
อินโดนีเซียใช้ ถ่านหินที่ผลิตเพียงร้ อยละ 16 ของปริมาณการผลิตถ่านหินทังประเทศเท่
ถ่านหินส่วนที่เหลือออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ดังนันอุ
้ ตสาหกรรมถ่านหินในอินโดนีเซียจึงขึ ้นอยูก่ บั ภาวะ
อุตสาหกรรมถ่านหินในตลาดโลก ในปี ที่ผา่ นมาราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงค่อนข้ างมาก ทําให้ ผ้ ผู ลิตต้ อง
พยายามลดต้ นทุนลง แต่ในช่วงปลายปี 2557 ราคานํ ้ามันในตลาดโลกได้ ลดลงมากทําให้ ต้นทุนของผู้ผลิตใน
อินโดนีเซียลดลงเช่นกัน ผู้ผลิตหลายรายจึงสามารถคงกําลังการผลิตต่อไปได้
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซียจํานวน 3.7 ล้ านตัน คิดเป็ นร้ อยละ 13 ของ
ปริ มาณการจําหน่ายถ่านหินทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซีย แต่คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ
4.4 ของความต้ องการใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียเท่านัน้ โดยมีลกู ค้ าหลักเป็ นกลุม่ โรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย
มีสดั ส่วนร้ อยละ 81 ของปริมาณการจําหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซีย ที่เหลือเป็ นการจําหน่ายให้ กบั
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ
ตลาดถ่านหินในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็ นตลาดถ่านหินคุณภาพตํ่าเนื่องจากโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ใน
อินโดนีเซียได้ รับการออกแบบให้ ใช้ ถ่านหินคุณภาพตํ่าเพราะมีปริมาณสํารองมาก
ในขณะที่ตลาดถ่านหิน
คุณภาพสูงในอินโดนีเซียมีจํากัด ส่วนใหญ่จะเป็ นโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าที่ยงั ใช้ ถ่านหินคุณภาพสูงอยู่ และโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ในขณะที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินคุณภาพสูงมีไม่มากนักทําให้ การแข่งขันตํ่า ในขณะที่ถ่านหินคุณภาพตํ่าจะมี
ผู้ผลิตมากรายทําให้ การแข่งขันสูงกว่า
นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานด้ านการตลาดที่ชดั เจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อผู้
มีสว่ นได้ เสียต่างๆ เพื่อให้ การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จร่วมกัน ดังนี ้
1. รักษาฐานลูกค้ าเดิมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้ อง ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
และสามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตรงตามกําหนดเวลา
2. รักษาฐานลูกค้ าในแต่ละภูมิภาค ในแต่ละผลิตภัณฑ์ และในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม เพื่อความยัง่ ยืน
ในการขาย
3. สร้ างความพร้ อมทางการตลาด เพื่อให้ เป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ อยูเ่ สมอ
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4. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ ความเคารพต่อลูกค้ า คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
5. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ และรักษาจุดยืน
ทางการตลาดที่มนั่ คง
6. เคารพการตัดสินใจของลูกค้ า โดยยึดหลักผลประโยชน์ที่ลกู ค้ าจะได้ รับต้ องมาก่อนเสมอ
7. มุง่ สร้ างการบริการที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว ด้ วยการวางแผนที่ดี มีความพร้ อมของเครื่ องมือ และความ
ชํานาญของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
สภาพการแข่งขันในปี 2557 มีความรุนแรงมากขึ ้นจากปริมาณอุปทานส่วนเกินยังมีมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้ มีการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรในด้ านการตลาดเพื่อให้ สามารถแข่งขันและเจริ ญเติบโต
ได้ อย่างยัง่ ยืนโดยมีกลยุทธ์หลักๆ ดังนี ้
o ความน่าเชื่อถือ
จากการที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ของอินโดนีเซีย มีปริมาณถ่านหินสํารองมากเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในระยะยาว อีกทังยั
้ งมีท่าเรื อขนถ่ายถ่านหินของตนเอง ทําให้
บริษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในเรื่ องของความมัน่ คงในการจัดหาและส่งมอบถ่านหินให้ กบั
ลูกค้ าในระยะยาว
o การขยายตลาด
บริษัทฯ ได้ เพิ่มการขายถ่านหินในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน
มีการผลักดันการขายในตลาดญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นตลาดที่ให้ ราคาสูง ทําให้ ราคาขายของบริ ษัทฯไม่ได้ ลดลง
มากเท่ากับราคาในตลาดโลก นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังคงการขายถ่านหินไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและเพิ่มความมัน่ คงด้ านรายได้
o การบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้ มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพถ่านหินที่จะขายให้ เหมาะกับตลาดเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์โดยรวม โดยการนําถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียมาผสม
กัน ผ่านการควบคุมคุณภาพด้ วยระบบที่ได้ มาตรฐานสากล ด้ วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้ อมทังได้
้
นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริหารห่วงโซ่อปุ ทานทังระบบ
้
(Shipment Demand Pull) ทําให้
สามารถวางแผนการผลิต การกองเก็บ การขนส่งและการผสมถ่านหินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
้ มาณและคุณภาพ
จึงสามารถส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าได้ อย่างถูกต้ อง เเม่นยํา ทังปริ
o ความยืดหยุ่นในการส่งมอบ
จากการที่บริษัทฯ มีทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินเอง ทําให้ บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดระยะเวลาที่
ลูกค้ าจะนําเรื อเข้ ามารับถ่านหินที่ทา่ เรื อของบริษัทฯ ถือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าใน
การหาเช่าเรื อบรรทุกถ่านหินหรื อเปลี่ยนเรื อบรรทุกถ่านหิน และช่วยให้ ลกู ค้ าบริหารจัดการเรื อบรรทุก
ถ่านหินและต้ นทุนค่าขนส่งได้ ดีขึ ้น
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o การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระยะยาว ทําให้ บริ ษัทฯ มีลกู ค้ า
ประจําอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก บริษัทฯ เน้ นการเสริมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า ผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น การแจ้ งผลการดําเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ให้ ลกู ค้ าทราบอย่างสมํ่าเสมอ การแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลภาวะตลาดถ่านหิน การเชิญลูกค้ ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การส่งเจ้ าหน้ าที่ออกไป
สัมภาษณ์และรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า การให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าทางด้ าน
เทคนิค เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความใกล้ ชิดกับลูกค้ ามากขึ ้น อันจะเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ าระยะยาว
o เสริ มสร้ าง “BANPU” Brand อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ยังคงเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand ในฐานะที่เป็ นบริษัทด้ านพลังงานชัน้
แนวหน้ าในเอเชีย ผ่านการดําเนินธุรกิจถ่านหิน โดยเน้ นการเป็ นผู้ผลิตและส่งมอบถ่านหินที่มีความ
น่าเชื่อถือ มีความมัน่ คงในการส่งมอบทังคุ
้ ณภาพและปริมาณ และมีความพร้ อมในการจัดหาถ่านหิน
ในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ เข้ าไปเป็ นผู้สนับสนุนการประชุมถ่านหินโลกในที่ตา่ งๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ รับเชิญให้ ไปบรรยายในการประชุมถ่านหินโลกในที่ตา่ งๆ
ทําให้ บริษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ผลิต ผู้จําหน่าย และผู้ใช้ ถ่านหินจากทัว่ โลกมากยิ่งขึ ้น ปั จจุบนั
“BANPU” Brand ได้ รับการยอมรับในตลาดโลกในฐานะที่เป็ นบริษัทผลิตถ่านหินชันนํ
้ าของโลกราย
หนึง่
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ ในตลาดถ่านหินในอินโดนีเซียยังคงเป็ นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ของประเทศ เช่น PT
Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim
Prima Coal, PT Berau Coal เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีคแู่ ข่งขันรายเล็กอีกเป็ นจํานวนมาก ซึง่ จะ
ขายถ่านหินในราคาที่ตํ่ากว่า คูแ่ ข่งขันในกลุม่ นี ้มักจะขายถ่านหินให้ กบั ผู้ใช้ รายย่อยหรื อผู้ค้าถ่านหิน
(Trader) เพื่อนําไปผสมกันแล้ วค่อยจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ า
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญในตลาดโลกนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียด้ วยกันแล้ ว ยังมีผ้ ผู ลิตและ
ผู้ค้าถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และรัสเซีย ที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก กลุม่
ผู้ผลิตถ่านหินรายหลักๆ ของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในแต่ละปี เพราะมีข้อจํากัดเรื่ อง
แหล่งทรัพยากร และต้ องใช้ เงินลงทุนสูง ดังนันปริ
้ มาณการผลิตถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จึงมักมา
จากกลุม่ ผู้ผลิตรายเดิมที่ขยายกําลังการผลิต แต่คแู่ ข่งที่เป็ นผู้ค้าถ่านหิน (Trader) มีการเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะมีลกั ษณะซื ้อมา ขายไป เป็ นส่วนใหญ่ มีผ้ คู ้ าถ่านหินบางรายมีบริการครอบคลุมไปถึง
เรื่ องการจัดส่งและการกองเก็บทําให้ มีข้อได้ เปรี ยบ แต่อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนถ่านหินของผู้ค้าถ่านหิน
เหล่านี ้ก็ไม่ได้ ตํ่ามาก เพราะต้ องซื ้อถ่านหินจากผู้ผลิตในราคาตลาดเช่นกัน
นโยบายด้ านราคา
ราคาจําหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ จะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย ในตลาด
เอเชียจะอ้ างอิงกับราคาถ่านหินที่ทา่ เรื อนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีการปรับราคาถ่านหิน
ไปตามคุณภาพของถ่านหินที่จําหน่าย
แต่จะต้ องไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่รัฐบาลอินโดนีเซียกําหนด
้
่ และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
บริษัทฯ ได้ มีการตกลงราคากับลูกค้ าทังแบบราคาคงที
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หรื อที่เรี ยกว่า Index Link ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาลูกค้ าต้ องการราคาแบบ Index Link มากขึ ้นเนื่องจาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ ใช้ การซื ้อขายถ่านหินในตลาดอนุพนั ธ์ (Coal
Swap) ช่วยเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ยังคงเป็ นบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในประเทศญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน
จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และบางประเทศในยุโรป มีความต้ องการใช้ ถ่านหิน
ค่อนข้ างแน่นอนในแต่ละปี บริ ษัทเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นบริษัทที่มีความมัน่ คง ต้ องการผู้ผลิตที่มีความ
น่าเชื่อถือและมีความความมัน่ คงในการส่งมอบถ่านหินสูงทังเรื
้ ่ องของปริมาณ คุณภาพ และราคา
โดยทัว่ ไปจะทําสัญญาซื ้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายใหญ่เป็ นหลัก
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ จําหน่ายถ่านหินให้ กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้ วย เช่น ปูนซีเมนต์ ปิ โตรเคมี
กระดาษ พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น ลูกค้ าในกลุม่ นี ้จะซื ้อถ่านหินในปริมาณที่น้อยกว่ากลุม่
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
โดยทัว่ ไปจะเป็ นการทําสัญญาซื ้อถ่านหินระยะสันกั
้ บผู้ผลิตหรื อผู้ค้าถ่านหิน
บางส่วนจะซื ้อในตลาดจร
การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
บริษัทฯ จะเสนอขายตรงให้ กบั ผู้ใช้ งาน โดยใช้ ตวั แทนจําหน่าย (Agent) ในประเทศที่ลกู ค้ าตังอยู
้ ช่ ่วย
อํานวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้ า รวมทังช่
้ วยดําเนินการด้ านเอกสาร นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้
ขายถ่านหินให้ กบั บริษัทเพื่อการค้ า (Trading Company) ในบางประเทศที่การเสนอขายตรงให้
ผู้ใช้ งานทําได้ ลําบาก เพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ าเป้าหมาย และเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาด

1.2 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่ Centennial ผลิตนันถู
้ กนําไปใช้ ในโรงไฟฟ้าใน New South Wales ในขณะเดียวกันการ
ส่งออกไปยังโรงไฟฟ้าในเอเชียที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั Centennial เป็ นผู้จดั ส่งประมาณร้ อยละ 80
ของปริมาณเชื ้อเพลิงที่ต้องใช้ ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ (ใน Western Region) การขายถ่านหินให้ กบั
โรงไฟฟ้าเหล่านี ้จะทําภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาวที่มีการกําหนดปริมาณถ่านหินและราคาซื ้อขายล่วงหน้ า
สัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทํากับโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales มีข้อดีกบั Centennial ดังนี ้
 ตําแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้ าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth) ทําให้ Centennial มีความได้ เปรี ยบในการขนส่งโดยมีถนนและ
สายพานเฉพาะสําหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนการขนส่งของ Centennial
รวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนท้ องถิ่น
 สัญญาเหล่านี ้อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย จึงช่วยจํากัดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยน
 การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็ นธุรกิจที่ตอ
่ เนื่อง จึงสามารถสร้ างกระแสเงินสดจากผู้ซื ้อที่สว่ นใหญ่มี
อันดับความน่าเชื่อถือดีในระยะยาว ให้ แก่ Centennial ได้ อย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
 ราคาถ่านหินเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุตา
่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้ นทุน ความขาดแคลนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่ยงั ถูกกว่าโดย
เปรี ยบเทียบจากการใช้ เชื ้อเพลิงประเภทอื่น เช่นก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น
 การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้ างพื ้นฐานเคยเป็ นข้ อจํากัดต่อการส่งออกถ่านหิน
 โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่มน
ั่ คงมีความสําคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศ
เข้ ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื่อทําสัญญาระยะยาวโดยซื ้อถ่านหินที่
ราคาตลาด
 ขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทําเหมืองเริ่มมีความยากขึ ้นในสองสามปี ที่ผา่ นมา ทําให้ โครงการขยายหรื อ
เพิ่มอุปทานถ่านหินเกิดขึ ้นได้ ยากยิ่งขึ ้น ดังนันโรงไฟฟ
้
้ าในประเทศจึงอาจต้ องซื ้อถ่านหินในราคาที่
สูงขึ ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสําหรับใช้ ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซื ้อจากแหล่งถ่านหิน
ปั จจุบนั ให้ มากที่สดุ รวมไปถึงการซื ้อถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้ กบั โรงไฟฟ้า
ดังนันความต้
้
องการใช้ พลังงานที่สงู ขึ ้น บวกกับความท้ าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มมาก
ขึ ้น จะทําให้ แหล่งถ่านหินที่มีอยูป่ ั จจุบนั มีมลู ค่ามากขึ ้น และจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้ สอดคล้ องและเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการถ่านหินที่ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาในประเทศเริ่มหมดลง Centennial จะยังคงรักษาความสําคัญในการ
จัดส่งถ่านหินให้ แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็ นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ หลัก
1.3 ตลาดถ่ านหินในประเทศไทย
ตลาดถ่านหินในประเทศไทยส่วนใหญ่จะป็ นการใช้ ถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ เพราะถ่านหินใน
ประเทศมีปริมาณสํารองเหลือน้ อย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 มีการใช้ ถ่านหินที่ผลิตภายในประเทศ
้
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยงั เป็ นกลุม่ ผู้ใช้
เพียง 1.2 ล้ านตัน คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของการใช้ ถ่านหินทังประเทศ
ถ่านหินรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 มีปริมาณการใช้ ถ่านหินประมาณ
7.3 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.5 ล้ านตัน ในจํานวนนี ้เป็ นถ่านหินที่นําเข้ ามา
จากต่างประเทศประมาณ 6.2 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นประมาณ 1.1 ล้ าน และเป็ นถ่านหินที่ผลิตในประเทศ
ประมาณ 1.0 ล้ านตัน ลดลงประมาณ 0.6 ล้ านตัน รองลงได้ แก่กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent
Power Producers: IPPs) มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ประมาณ 5.7 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.5 ล้ านตัน เนื่องจากมีการเดินเครื่ องเพิ่มขึ ้นของบริ ษัท เก็ค
โค่-วัน จํากัด โดยทังหมดเป็
้
นถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ สําหรับกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small
Power Producers : SPPs) มีปริมาณการใช้ ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ประมาณ 2.1 ล้ าน
ตัน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.07 ล้ านตัน ที่เหลือเป็ นการใช้ ถ่านหินในอุตสาหกรรม
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ และอาหาร เป็ นต้ น รวมถึงถ่านหินที่นําเข้ ามากองเก็บยัง
4.7 ล้ านตัน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557
คลังสินค้ าของผู้ค้าถ่านหิน ซึง่ มีปริมาณรวมทังหมดประมาณ
้
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 1.2 ล้ านตัน เนื่องจากในช่วงปลายปี ก่อนหน้ าผู้ค้าถ่านหินได้
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จําหน่ายถ่านหินจากคลังเก็บถ่านหินออกไปมากเพราะราคาถ่านหินในตลาดโลกยังอยูใ่ นระดับสูง ทําให้
ต้ องนําเข้ ามาชดเชย ประกอบกับการใช้ ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มีการปรับตัวสูงขึ ้นทําให้ มีการนําเข้ า
มากขึ ้น
ลักษณะตลาดถ่านหินในประเทศไทยยังคงแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
1. ผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่: ได้ แก่ ผู้ใช้ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรม
กระดาษขนาดใหญ่ รวมถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPPs) ซึง่ มีศกั ยภาพที่จะนําเข้ าถ่านหินจาก
ต่างประเทศโดยตรง
โดยจะซื ้อถ่านหินส่วนใหญ่จากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ
ทําให้ มี
ผู้ประกอบการค้ าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ ามาแข่งขันในตลาดนี ้ด้ วย
2. กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPPs): กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะทําสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิต
ถ่านหินในต่างประเทศจึงมีปริ มาณเหลือสําหรับซื ้อในตลาดจรเพียงเล็กน้ อย ทําให้ ตลาดนี ้ไม่มีการแข่งขัน
มากนัก
3. กลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินรายเล็ก: กลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินรายเล็กมีจํานวนมาก แต่ละรายจะใช้ ถ่านหินในปริมาณ
น้ อย ผู้ใช้ ถ่านหินในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่จะซื ้อถ่านหินจากผู้ประกอบการค้ าถ่านหินที่มีพื ้นที่กองเก็บ หรื อ
สามารถทยอยส่งมอบได้ เนื่องจากโรงงานมีขนาดเล็กและมีพื ้นที่กองเก็บน้ อยจึงรับถ่านหินแต่ละครัง้ ได้ ใน
ปริมาณน้ อย นอกจากนี ้เครื่ องจักรของโรงงานขนาดเล็กหลายโรงงานต้ องการใช้ ถ่านหินที่เป็ นก้ อน ไม่
สามารถใช้ ถ่านฝุ่ นได้ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการหลายรายจึงต้ องมีกระบวนการคัดขนาดถ่านหินก่อนทยอยส่ง
มอบให้ ลกู ค้ า และขายถ่านฝุ่ นให้ กบั โรงงานที่สามารถใช้ ถ่านฝุ่ นได้ เช่น โรงงานปูนซีเมต์ เป็ นต้ น ตลาดใน
กลุม่ นี ้จะมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีผ้ คู ้ าหลายราย และการตัดสินใจซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ราคาเป็ นสําคัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน


ถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศ
ตลาดถ่านหินนําเข้ ายังคงมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการนําเข้ าถ่านหินหลายราย บริษัทฯ ได้
กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อให้ มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมๆ กับลูกค้ าดังนี ้
 ความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ
การที่บริษัทฯ
มีแหล่งถ่านหินของตนเองที่ประเทศอินโดนีเซียซึง่ มีปริ มาณสํารองมากเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในระยะยาว ทําให้ บริ ษัทฯได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในเรื่ อง
ของความมัน่ คงในการจัดหาและส่งมอบถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในระยะยาว โดยเฉพาะจากกลุม่ ลูกค้ า
ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีความต้ องการที่แน่นอนและต้ องการความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือ
ในการส่งมอบสูง การที่บริษัทฯ มีแหล่งถ่านหินของตนเองทําให้ มีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันรายอื่นๆ ทํา
ให้ สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงได้ เพราะคูแ่ ข่งขันในประเทศไทยที่มีแหล่งถ่านหินเป็ นของ
ตนเองนันมี
้ ไม่มากนัก
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 การใช้ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับลูกค้ ามาอย่างยาวนาน และได้ แสดงให้ ลกู ค้ าเห็นว่าตลอดระยะเวลา
้ ่ องของการผลิตถ่านหิน
ที่ผา่ นมาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพันธะสัญญาต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าทังในเรื
ที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าทังปริ
้ มาณ คุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ทําให้ ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ าในการซื ้อถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศไปใช้ อย่างต่อเนื่อง
 คลังสินค้ า (Coal Distribution Center)
บริษัทฯ ใช้ คลังสินค้ าทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ในการเสนอขายถ่านหินนําเข้ าให้ กบั ลูกค้ าในลักษณะ
ทยอยส่งมอบ ทําให้ ลกู ค้ าลดภาระการกองเก็บและการดูแลรักษากองสต็อก บริษัทฯ ได้ พฒ
ั นา
คลังสินค้ าโดยมีการควบคุมการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการรักษาสิง่ แวดล้ อม
อย่างเคร่งครัดและดูแลเรื่ องผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้ เคียง เพื่อให้ เป็ นตัวอย่างของคลังสินค้ า
ที่ได้ มาตราฐานสากล และให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจในเรื่ องการส่งมอบถ่านหินในระยะยาว
ลักษณะของลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่กลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ 2 กลุม่ ได้ แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอนํ ้า เนื่องจากเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการสมํ่าเสมอ ต้ องการความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือในการ
ส่งมอบสูง และเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็ นกลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินกลุม่ ใหญ่ที่สดุ ของภาคเอกชนในประเทศไทย ซึง่ จะใช้
ถ่านหินในกระบวนการเผาปูนซีเมนต์ และสามารถใช้ ถ่านหินได้ หลายคุณภาพทําให้ มีความยืดหยุน่ สูง
ลูกค้ าในกลุม่ นี ้มีจํานวนน้ อยราย แต่ละรายจะมีความต้ องการใช้ ถ่านหินในปริมาณมาก จึงมักจะซื ้อ
ถ่านหินจากผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีการทําสัญญาซื ้อขายกับผู้ผลิตหรื อผู้จดั
จําหน่ายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จะมีสว่ นน้ อยที่ซื ้อจากผู้ค้ารายย่อย แต่จะต้ องมีราคาถูกมาก
 อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า ซึง่ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในหม้ อไอนํ ้าขนาด
ใหญ่ และนําไอนํ ้าที่ได้ ไปผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าบางส่วนจะนําไปใช้ ให้ ความร้ อนในกระบวนการ
ผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ รวมไปถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลูกค้ าใน
กลุม่ นี ้จะมีความต้ องการใช้ ถ่านหินที่สมํ่าเสมอ จึงต้ องการความมัน่ คงในการส่งมอบเช่นกัน แต่
เนื่องจากปริมาณการใช้ ไม่มากนักและมีพื ้นที่กองเก็บไม่มาก ทําให้ เป็ นโอกาสของผู้ค้าที่มีคลังสินค้ าที่
้ บ
สามารถทะยอยส่งมอบให้ ได้ ลูกค้ าที่เป็ นโรงงานขนาดใหญ่จงึ มักจะทําสัญญาซื ้อถ่านหินระยะสันกั
ผู้ขายเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีถ่านหินใช้ ตอ่ เนื่อง
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2. การตลาดธุรกิจไฟฟ้า
2.1 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย
บริษัทฯ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี ในสัดส่วนร้ อยละ 50 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 717 เมกะวัตต์ซงึ่ จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญา
ระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมและการยอมรับของชุมชนเป็ นหลัก ในช่วง
ระยะเวลาที่ผา่ นมา ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน
ต่างๆ ให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนการต่อต้ านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ แต่ด้วยกล
ยุทธ์ดงั กล่าว บริษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลด
มลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ทังให้
้ การสนับสนุนกิจกรรมและการทําความเข้ าใจกับชุมชนใน
พื ้นที่ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานได้ อย่างครบถ้ วนและความสัมพันธ์
กับชุมชนอยูใ่ นระดับที่ดี
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) บริ ษัทราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ
2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษัทฯ มีความพร้ อมในการปรับตัวและบริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด โดยในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้ องการ
ไอนํ ้าสูงก็จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าอย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารต้ นทุนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาระดับต้ นทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ความต้ องการไฟฟ้าและไอนํ ้าลดลง
โดยภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2557 ดีขึ ้นเนื่องจากราคาถ่านหินที่ลดลง ทําให้ ต้นทุนเชื ้อเพลิงเฉลี่ยลดลง
ร้ อยละ 16 รวมทังความพร้
้
อมในการติดตังและปรั
้
บปรุงเครื่ องจักรให้ เป็ นตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมปั จจุบนั
ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายสิง่ แวดล้ อมฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ ในไตรมาส 3 ของปี 2557
ทังยั
้ งสามารถควบคุมให้ ระดับมลภาวะตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ อีกด้ วย ในส่วนการขยายธุรกิจบริษัทฯ ได้
เพื่อรองรับ
ขยายกําลังการผลิตในโรงไฟฟ้าที่มีความพร้ อมดําเนินการติดตังระบบไอนํ
้
้าเพิ่มเติมในบางพื ้นที่
ความต้ องการไอนํ ้าของลูกค้ าที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคตตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้ องถิ่นนันๆ
้
ทังนี
้ ้ในรอบปี ที่
ผ่านมาบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากต้ นทุนเชื ้อเพลิงตํ่าลงและการควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ ดี
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาล
เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทัว่ ๆ ไป และควบคุมมลภาวะได้ ดีกว่าทําให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ
ประกอบด้ วย การได้ การประกันการขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าท้ องถิ่นได้ รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการขาย
ไอนํ ้าและความร้ อนในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต
และได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นปั จจัย
สําคัญที่สามารถนํามาใช้ กําหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี ้
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 คุณภาพการให้ บริการและการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้ มีความพร้ อมและความมัน่ คงในการผลิต
และจําหน่ายของทังไฟฟ
้ ้ าและไอนํ ้าเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้ อนในหน้ าหนาวให้ กบั ประชาชน
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าบน
พื ้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทําให้ ได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจจากลูกค้ า ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ มีการทําสัญญากับลูกค้ าไอนํ ้าอุตสาหกรรมให้ สามารถปรับราคาไอนํ ้าได้ หากค่า
เชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึ ้นกว่าราคาที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ทําให้ สามารถลดภาระในเรื่ องต้ นทุนของค่า
เชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้นได้
 การบริหารต้ นทุน
จัดให้ มีการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ นทุนเชื ้อเพลิงหรื อถ่านหิน โดยมีกล
ยุทธ์การจัดซื ้อและสํารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลงและสํารองไว้ ใช้ ในช่วงเวลาที่ราคาสูง
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
 มีความพร้ อมในการปรับตัวสูง
เนื่องจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ
จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิดและคอยปรับการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดหรื อ
สถานการณ์ในช่วงนันๆ
้ ทําให้ สามารถเปิ ดรับโอกาสทางธุรกิจหรื อลดผลกระทบต่อธุรกิจได้
 การบริหารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้ องถิ่นและชุมชน
บริษัทฯสร้ างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการในท้ องถิ่นบนพื ้นฐานของความเป็ นพันธมิตรที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในการให้ บริการสาธารณูปโภคพื ้นฐาน (ไฟฟ้าและไอนํ ้า) ให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น
สร้ างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้
สามารถขอรับความสนับสนุนจากหน่วยราชการท้ องถิ่นได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอก เช่น การให้ เงินสนับสนุนหรื ออนุมตั ิให้ ขึ ้นราคาไอนํ ้า เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ ้นมาก
ตลอดจนได้ รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็ นบริษัทตัวอย่างในท้ องถิ่น
2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ)
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai Mining
Company Limited (“PFMC”) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 37.5 ตามลําดับ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
้ ้น 751 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP) และจะจําหน่ายไฟฟ้าบางส่วน
ให้ กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี ้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง
คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
บริษัทฯ จึงได้ มงุ่ เน้ นด้ านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพื ้นที่ควบคูไ่ ปกับพัฒนามาตรฐานชีวิต
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ความเป็ป็ นอยูข่ องผู้คนในชุ
น มชนเหล่านนัน้
ซึง่ มาตรการดังกล่าวสะท้
ว อนออกมาาในรูปแบบของงการคิดริ เริ่ ม
แผนงานในการพัฒนาาชุมชนต่างๆ เชช่น การพัฒนาสาธารณูปโภคค นํ ้าประปา ไฟฟฟ้า ถนน การรอพยพชุมชน
บางส่วนพร้ อมกับการรสร้ างที่อยู่อาศัยั ใหม่ทดแทนใในที่เหมาะสม และการส่งเสริริ มพัฒนาอาชีพ เป็ นต้ น
คูแ่ ข่งขันั ที่สําคัญ
 ผู้ผลิ
ผ ตไฟฟ้าและนนักลงทุนจากต่าางประเทศรายอื่นๆ

(ข) ภาาวะการตลาดและการแข่ งขัน
1. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหิน
ภาวะการแขข่งขันในปี 25557 ยังคงรุนแรงงต่อเนื่อง จากตตลาดยังมีอปุ ทานส่วนเกินอยูม่ มาก ในขณะทีที่บางประเทศ
เช่น จีน เริ่ มนํามาตรการกี
ม
ดกันทางการค้
น
ามา ใช้ เพื่อปกป้องออุตสาหกรรมถ่านหิ
า นในประเททศ ทําให้ การนํนําเข้ าถ่านหิน
ลดดลง
ราคาาถ่านหินในตลาดโลกตกลงอยย่าง
ต่ออเนื่อง ราคาถ่านหินที่ทา่ เรื อนิวคาสเซิล (F OB
Neewcastle) ปรระเทศออสเตรเเลีย ลดลงร้ อยยละ
266 ในปี 25577 ในขณะที่ราคคาถ่านหินในยุโโรป
(CCIF ARA) ลดลงงร้ อยละ 19
ตลาดถ่านหิหินในปี 25577 มีปริ มาณกการ
นําาเข้ าถ่านหินโดยยรวมประมาณ
ณ 897 ล้ านตัน (ไม่
รวมแอนทราไซต์์)
เพิ่มขึึ ้นจากปี ก่อนหหน้ า
อ 76 เป็ นกการ
ปรระมาณร้ อยละ 1 ประมาณร้ อยละ
นําาเข้ าของประเททศที่อยูใ่ นทวีปเอเชีย เช่น จีน
อินนเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน โดยปริ มาณกการ
นําาเข้ ารวมของทวีวีปเอเชียในปี ทีผ่่ านมามีการ
เติบโตประมาณร้ร้ อยละ 2.6 จากกปี ก่อนหน้ า
จีน มีการรนําเข้ าถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงใให้
คววามร้ อนลดลงปประมาณร้ อยละะ 13 จากปี ก่อ น
หน้น้ า เพราะคความต้ องการใช้ช้ ภายในประเท ศ
ลดดลง ในขณะที่ปริ มาณการผผลิตในประเทศ มี
มาากเกินความต้ องการ
อ
ราคาถ่านหิ
า นในประเท ศ
จีนนได้ ลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปี
ง แรกของปี
25557 ทําให้ ราคาถ่
ร
านหินในนตลาดโลกลดลลง
ตาาม ก่อนที่รัฐบาาลจีนจะเข้ ามาแทรกแซงในช่ววงกลางปี โดยไได้ ออกมาตรกาารต่างๆ หลายมมาตรการเพื่อปกป
ป ้ องผู้ผลิต
ถ่าานหินในประเทศและลดผลกรระทบสิง่ แวดล้ ออมในบางพื ้นที่ เช่น การจํากัดั คุณภาพถ่านหิหินที่จะใช้ ในบางพื ้นที่ การ
เก็บภาษี นําเข้ าถ่านหิ
า น (ซึง่ จะะกระทบกับออ สเตรเลียแต่ไม่กระทบประเทศศในอาเซียน เพราะได้ รับกาารยกเว้ นตาม
ข้ ออตกลงการค้ าเสสรี (FTA) ระหวว่างกัน) การจํากกัดการนําเข้ าถ่ถานหิน การลดภภาษี สง่ ออกถ่า นหิน เป็ นต้ น ทําให้ ปริ มาณ
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กาารนําเข้ าถ่านหินของจี
น นลดลง มาตรการต่างงๆ ที่ออกมาเป็ นการเพิ่มการแแข่งขันในตลาดดโลกมากขึ ้นเพราะลดความ
ต้ อองการถ่านหินนําเข้ าลง มีผลใให้ ราคาถ่านหินนที่นิวคาสเซิลลดลงเพื่อชดเชยยภาษี ที่ต้องถูกเเก็บเพิ่ม
อินเดีย มีการนํ
ก าเข้ าถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิลิงให้ ความร้ อนในปี
น ที่ผ่านมาปประมาณ 161 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
หน้น้ า 25 ล้ านตันั เนื่องจากการผลิตถ่านหินนภายในประเทศศไม่พอเพียงกับความต้
บ
องการร แต่การนําเข้ าถ่
า านหินของ
อินนเดียก็มีข้อจํากัดในเรื่ องกําลังการขนส่
ง
งถ่านหหินจากท่าเรื อไปยั
ไ งผู้ใช้ ที่มปริ
ี มาณตู้สําหรรับขนส่งถ่านหินไม่พอเพียง
ทําาให้ การขนส่งถ่านหินไม่สามารถเพิ่มขึ ้นได้ มาาก ถ่านหินที่นําเข้ ามายังอินเดี
น ยส่วนใหญ่เเป็ นถ่านหินคุณภาพตํ
ณ
่าจาก
อินนโดนีเซียซึง่ มีปริิ มาณมาก ทําให้
า มีการแข่งขันั สูง ผู้ค้าถ่านหินในอินเดียมีจํานวนเพิ่มมากกขึ ้น ในขณะทีที่ผ้ ซู ื ้อถ่านหิน
ต้ อองการซื ้อถ่านหิหินที่ราคาตํ่าทีสุ่สดุ จึงไม่ต้องกการซื ้อถ่านหินในขณะที่ราคากําลังลดลง แแต่จะรอให้ ถงึ จุจดตํ่าสุดก่อน
จึงงป็ นแรงกดดันให้
ใ ราคาถ่านหินลดตํ
น ่าลงไปอีก แต่อย่างไรก็ดีดคี ่าเงินรูปีที่แข็งค่
ง าขึ ้นเทียบกับบเงินดอลลาร์ สหรัฐ ก็มีสว่ น
ทําาให้ อินเดียมีการนํ
า าเข้ าถ่านหินเพิ
น ่มมากขึ ้น
ญี่ปุ่น มีการนํ
ก าเข้ าถ่านหิหินเพิ่มขึ ้นจากปีปี ก่อนหน้ าประมาณร้ อยละ 4 จากการหหยุดเดินเครื่ องขของโรงไฟฟ้า
นิววเคลียร์ ทําให้ ญี
ญ่ปนยั
ุ่ งคงต้ องเดินเครื่ องโรงไฟฟฟ้าถ่านหินเต็ต็มกําลัง ในขณ
ณะที่ปริ มาณการรนําเข้ าถ่านหินของประเทศ
น
อื่นนๆในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ไต้ หวั
ห น ไทย ฟิ ลิป ปิิ นส์ ฮ่องกง ยังั คงเติบโตอย่างต่
า อเนื่อง ถึงแแม้ จะเติบโตน้ อยก็
ย ตาม
ยุโรป ปริ มาณการนํ
า
าเข้ าถ่านหินลดลง
จาากปี ก่อนหน้ าประมาณร้ อยละะ 7 มาอยูท่ ี่
ปรระมาณ 167 ล้ านตันในปี 25557 เนื่องจาก
มีกการปลดระวางโโรงไฟฟ้าเก่าอยย่างต่อเนื่อง
ตาามแผนการปลดดระวางโรงไฟฟฟาของ
้
สหหภาพยุโรป
Large
(European
Coombustion Plaant Directive: LCPD) ที่มี
เป้าหมายในการปปลดระวางโรงไไฟฟ้าเก่าที่
ไม่ม่มีประสิทธิภาพพ เพื่อลดกาารปล่อยก๊ าซ
คาาร์ บอนไดออกไไซด์ลง ประกออบกับสภาพ
อาากาศในยุโรปไมม่หนาวเย็นมากกจึงมีความ
ต้ อองการใช้ ไฟฟ้านน้ อยและมีการผผลิตกระแสไฟฟฟ้ าจากพลังงานนหมุนเวียนมากกขึ ้น ทําให้ การรใช้ ถ่านหินลดลลง ในขณะที่
อุปปทานถ่านหินในนยุโรปยังมีมากก แต่ปัญหาควาามขัดแย้ งในยูเครนทํ
เ
าให้ ราคาาพลังงานและรราคาถ่านหินในนยุโรปทรงตัว
อยูยูใ่ นระดับสูง
ก าเข้ าถ่านหิหินลดลงประมาาณร้ อยละ 18 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากถ่านนหินเริ่ มมีต้นทุนในการผลิต
อังกฤษ มีการนํ
กรระแสไฟฟ้าสูงกว่าก๊ าซธรรมชาาติ เพราะอังกฤฤษมีการปรับขึนภาษี
้น คาร์ บอน (Carbon tax)) แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ
ต
้า
ในนอังกฤษพยายาามนําเข้ าถ่านหิหินตามสัญญาทีที่ได้ ทําไว้ ทําให้ ถ่านหินในสินค้ าคงคลังเพิ่มสูงงขึ ้นมาก ในขณะที่สเปนมี
กาารนําเข้ าถ่านหินเพิ
น ่มขึ ้นเนื่องจจากการผลิตกรระแสไฟฟ้าจากเขื่อนลดลง
อ านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงใให้ ความร้ อนในนปี 2557 มีปริ
ป มาณการส่งอออกทังหมดปร
้
ะมาณ 926
ด้ านการส่งออกถ่
ล้ าานตัน เพิ่มขึ ้นจจากปี ก่อนหน้ าประมาณร้
ป
อยละ 2.8 ประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงงให้ ความร้ อนหหลักๆ มีเพียง
6 ประเทศ ได้ แก่ก อินโดนีเซีย ออสเตรเลี
อ
ย รัสเซีย โคลอมเบีย สาธราณรัฐแอฟริ กาใต้ แลละสหรัฐอเมริ กา ครอบคลุม
ปริริ มาณการส่งอออกถึงร้ อยละ 97 ของปริ มาณกการส่งออกทังโ้ โลก ในปี ที่ผา่ นมาราคาถ่านหินนในตลาดโลกลลดลงมากทํา
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ให้ห้ ผ้ ผู ลิตในประเททศต่างๆ พยาายามลดต้ นทุนกการผลิตลง การลดลงของค่าเงิ
า นของประเททศผู้สง่ ออกถ่านหิ
น นเทียบกับ
เงินนดอลลาร์ สหรัฐก็
ฐ มีสว่ นช่วยลดต้ นทุนของผู้ผผลิตในประเทศผู้สง่ ออกมาก ประกอบกับกการลดลงของราาคานํ ้ามันทํา
ให้ห้ ต้นทุนของผู้ผลิตลดลงตาม ผูผ้ ผลิตส่วนใหญ
ญ่จึงสามารถอยูยู่รอดได้ ในภาวะะที่ราคาถ่านหินนลดลงมาตํ่ามากได้

อินโดนีเซีย ยังคงเป็ นปรระเทศผู้สง่ ออกถถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิ
้อ งให้ ความมร้ อนรายใหญ่ททีี ่สดุ ของโลก ในปี
ใ ที่ผา่ นมา
คาาดว่ามีปริ มาณการส่งออกสูงถึง 421 ล้ านตัตัน หรื อคิดเป็ นร้
น อยละ45 ขอองการส่งออกถ่าานหินทังโลก
้
เพิ
เ ่มขึ ้นจากปี
ก่ออนหน้ าร้ อยละ 4.3 ถ่านหินส่วนใหญ่จะส่งอออกไปจําหน่ายยยังจีนและอินเดีย
อ นดับสองรอองจากอินโดนีเซี
เ ย โดยมี
ออสเตรเลีย เป็ นประเเทศผู้สง่ ออกถ่าานหินชนิดเชื ้อเพพลิงให้ ความร้ อนอั
ปริริ มาณการส่งอออกในปี ที่ผา่ นมา 198 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 5 ถ่านหินที่สส่งออกจากออสสเตรเลียส่วน
ใหหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพดี มีตลาดหลั
ต
กได้ แกก่ ญี่ปนุ เกาหหลีใต้ ไต้ หวัน เป็ นต้ น แต่ในนปี ที่ผา่ นมา ออสเตรเลียได้
ส่งงออกถ่านหินที่มีมีคา่ ความร้ อนตํ่าลงมาและ
มีปปริ มาณเถ้ าสูงไปจํ
ไ าหน่ายที่จนเพิ
ีน ่มมากขึ ้น
ถึงงแม้ รัฐบาลจีนจะมี
จ ข้อกําหนดดด้ านคุณภาพ
มาากขึ ้นโดยกําหนนดห้ ามนําเข้ าถ่านหินที่มี
ปริริ มาณเถ้ ามากกกว่าร้ อยละ 16 มาใช้ ในบาง
พืนที
้น ่ หรื อมีการรเก็บภาษี นําเข้ าถ่
า านหินจาก
อออสเตรเลียก็ตามม ผู้ผลิตออสเตรเลียได้ ทํา
กาารลดราคาถ่านหิ
น นเพื่อชดเชยกการเก็บภาษี
ขอองจีน
ทําให้ ราคาถ่านหินออสเตรเลี
น
ย
สาามารถข่งขันได้ ในตลาดจี
ใ
น ปริ มาณการ
ส่งงออกไปจีนจึงยังคงสูงอยู่ แต่การจํากัดกการนําเข้ าของจีจีนก็ทําให้ ผ้ ผู ลิตถ่
ต านหินของอออสเตรเลียต้ องหหาตลาดเพิ่ม
โดยผลักดันการขขายเข้ าไปในตลลาดอินเดียในช่ วงปลายปี
รั สเซีย การรส่งออกถ่านหินจากรั
น สเซียเพิม่ มขึ ้นประมาณร้ อยละ 13 จากปีปี ก่อนหน้ า เนื่อองค่าเงินรูเบิลของรั
ข สเซียตก
ลงงมาก ทําให้ ต้ นทุนถ่านหินของรั
ข สเซียเทียบบกับค่าเงินดอลลลาร์ สหรัฐต่อตัตนลดลงมากเช่ช่นกัน ประกกอบกับความ
ต้ อองการใช้ ถ่านหินในรัสเซียลดลลงจากเศรษฐกิจจที่ชะลอตัว ผู้ผลิ
ผ ตถ่านหินจึงผลักดันการส่งอออกมากขึ ้น
้ ที่การส่งออกชชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรก
ง
โคลอมเบีย คาดว่าจะส่งออกถ่านหินได้ ้ ใกล้ เคียงกับปี ก่กอนหน้ า ทังๆ
ขอองปี เนื่องจากคววามล่าช้ าในกาารก่อสร้ างท่าเรืรื อขนถ่ายถ่านหิหินของบริ ษัท ดรั
ด มมอนด์ (Druummond Com
mpany, Inc.)
ซึง่งเป็ นผู้สง่ ออกถ่านหินรายใหญ
ญ่อนั ดับสองของงโคลอมเบีย นอกจากนี
น
้ปั ญหาการพิ
ห
พาทแแรงงานและการรประท้ วงจาก
ชุมมชนยังคงมีให้ เห็หนเป็ นระยะๆ แต่ยงั ไม่กระทบบกับการส่งออกก
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สาธารณรั ฐแอฟริ
ฐ
กาใต้ คาดว่าจะสส่งออกได้ ในปริมาณที
ม ่ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมาาเช่นกันเนื่องจาากมีข้อจํากัด
เรื่ อองกําลังการขนนส่งถ่านหินทางงรถไฟมายังท่าเเรื อ ในขณะทีการส่
่ งออกจากกสหรัฐอเมริ กา ลดลงประมาณ
ณร้ อยละ 33
จาากปี ก่อนหน้ า เพพราะความต้ องการภายในปร
ง
ระเทศฟื น้ ตัวในนขณะที่ต้นทุนถ่านหินไม่สามาารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
น
น
ในปี ที่ผา่ น
ราคาถ่านหินในตลาดโลกใ
มีกการปรับตัวลงออย่างต่อเนื่องตลลอดทังปี
้
เพพราะมีอปุ ทานสส่วนเกินมาก มีการเพิ่ม
กําาลังการผลิตในอินโดนีเซียและะ
อออสเตรเลียมาก ในขณะที่ควาามต้ องการ
ถ่าานหินโดยรวมเพพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้
ก อย
เท่านัน้ ราคาถ่านหินตามสัญญาซื ้อขาย
่า นใน
ถ่าานหินระยะยาววระหว่างผู้ใช้ ถานหิ
ญี่ ปุ่ นกับผู้ผลิตถ่านหิ
า นหลักในออสเตรเลีย
ป บตัวลดลง
(AAustralia-Japan Reference Price) สําหรับบการส่งมอบปี 2557 (เมษายนน 2557 ถึง มีนนาคม 2558) ปรั
มาาอยูท่ ี่ 81.80 เหหรี ยญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 13.5
ในขณะที่ราคาส่งออกถ่านหหิน (FOB) ในตตลาดจร (Spott market) ทีท่่ทาเรื อนิวคาสเซิซิล (Newcastlee) ในประเทศ
อออสเตรเลีย ลดลงตํ่ากว่าระดดับนี ้มาก กาารลดลงของต้ นทุ
น นของผู้ผลิตจากความพยาย
จ
ยามของผู้ผลิตเองในการลด
เ
ค่าาใช้ จ่าย หรื อจาากปั จจัยภายนออก เช่น การอ่ออนค่าของเงินขอองประเทศผู้สง่ ออกเทียบกับเงิงินดอลลาร์ สหรัรัฐ การลดลง
ขอองราคานํ ้ามัน ล้ วนแต่มีสว่ นผลักดันให้ ราคาถถ่านหินลดลงเชช่นกัน
การแข่งขันในปี
ใ ที่ผา่ นมามีความรุ
ค นแรงทังงในตลาดเอเชี
้
ยและยุ
ย
โรป
เนื่องจากมีอปุ ปทานส่วนเกินในตลาดมาก
ใ
ในนช่วงครึ่งแรกขอองปี ผู้ผลิตถ่านหิหินรายใหญ่ขอองจีนได้ ลดราคาาถ่านหินลงมากก เพื่อรักษาาส่วนแบ่งตลาดดถ่านหินของ
ตนนเองไว้ ซึง่ กดดันให้ ราคาถ่านหิ
น นในตลาดโลลกลดลงตาม ซึง่ การลดราคาของผู้ผลิตถ่านนหินรายใหญ่ในจี
ใ น ทําให้
กรระทบกับผู้ผลิตถ่ถานหินขนาดกกลางและเล็กในนจีนเช่นกัน รัรฐบาลจีนจึงเข้ามาแทรกแซงเเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตถ่านหิน
ขนนาดกลางและเลล็ก โดยมีนโยยบายให้ ผ้ ผู ลิตลลดการผลิตเพือลดปริ
่อ
มาณถ่านหินในตลาดแแทน และให้ ผูผ้ ผู ลิตถ่านหิน
รายใหญ่ปรับขึ ้นรราคาถ่านหินในนประเทศ
อย่างไรก็ตามมราคาถ่านหินในตลาดโลกไม่
ใ
ม่ได้ ปรับขึ ้นตามมทําให้ ในช่วง
น นนําเข้ าถูกกว่
ก าราคาถ่านหินนในประเทศมาาก ทําให้ ปริ มาณการนํ
า
าเข้ าขของจีนยังคงสูงกว่าที่รัฐบาล
ปลลายปี ราคาถ่านหิ
คาาดการณ์ไว้ ถึงแม้
แ โรงไฟฟ้าขนนาดใหญ่ได้ ลดกการนําเข้ าถ่านหิหินลงในช่วง 4 เดือนสุดท้ ายขของปี ก็ตาม
ในตลาดยุโรปมี
ร อปุ ทานส่วนเกิ
น นอยูม่ ากทําาให้ การส่งออกกจากสหรัฐอเมริริ กาลดลงมากเเพราะไม่สามารรถแข่งขันได้
แตต่ราคาถ่านในยุโุ รปสามารถทรรงตัวอยูไ่ ด้ ในช่ววงครึ่งปี หลังเพพราะปั ญหาควาามขัดแย้ งในยูเคครน แต่ราคาได้ ลดลงอย่าง
แรรงในช่วงปลายปีปี เนื่องจากราคานํ ้ามันที่ลดลงงมาก
แนวโน้ มตลาาดถ่านหินในปี 2558 คาดว่าคความต้ องการใใช้ ถ่านหินโดยรวมจะยังเติบโตตต่อเนื่อง โดยอิอินเดียจะเป็ น
ผู้นนําการเติบโตแททนจีน เพราะคความต้ องการใใช้ ถ่านหินในกาารผลิตไฟฟ้าในนอินเดียยังคงเติติบโตสูงมาก ในขณะที
ใ
่การ
ผลิลิตถ่านหินในประเทศยังไม่พอเพี
อ ยงกับความ ต้ องการ ทําให้ห้ ต้องนําเข้ าถ่านหิ
น นมาใช้ แต่ถถ่านหินที่จะนําเข้ าส่วนใหญ่
คาาดว่าจะเป็ นถ่านหินคุณภาพตํตํ่าจากอินโดนีเซี ย ในขณะทีที่ความต้ องการใใช้ ถ่านหินในจีนนคาดว่าจะทรงงตัว เพราะ
นโโยบายการจํากัดั ปริ มาณโลหะะหนักในถ่านหินนที่มีผลบังคับใช้
ใ เมื่อวันที่ 1 มกราคม
ม
2558 น่าจะชะลอกาารนําเข้ าถ่าน
หินนในช่วงต้ นปี
ในขณะทีที่การจํากัดปริ มมาณการนําเข้ าของจีนน่าจะยังั มีผลให้ โรงไฟฟฟ้ าขนาดใหญ่ลดการนํ
ล
าเข้ า
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ถ่านหินไปอีกระยะหนึง่ ดังนันอั
้ ตราการเติบโตของความต้ องการใช้ ถ่านหินในเอเชียจึงขึ ้นอยูก่ บั นโยบายของจีนเป็ น
หลัก ในขณะที่ความต้ องการถ่านหินในตลาดยุโรปจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะต้ นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่าน
หินในอังกฤษจะเริ่มสูงกว่าก๊ าซธรรมชาติเมื่อรวมภาษี คาร์ บอน (Carbon tax) เข้ าไปด้ วย ถึงแม้ วา่ การใช้ ถ่านหินใน
เยอรมันคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นแต่ก็ขึ ้นอยูก่ บั การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้ วย
ในด้ านการผลิตและส่งออกถ่านหินคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย ผู้ผลิตถ่านหินส่วนใหญ่ยงั คงวางแผนเพิ่มกําลังการผลิตทังๆ
้ ที่ราคาถ่านหินอยูใ่ นระดับตํ่า ในขณะที่
ผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลียมีแรงกดดันจาก Take-or-pay contracts ทําให้ ต้องเพิ่มการผลิต การส่งออกถ่านหินจาก
รัสเซียในปี 2558 คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ ้น เพราะค่าเงินรัสเซียที่ยงั อ่อนค่าอยูท่ ําให้ ต้นทุนของรัสเซียยังคงตํ่า ในขณะที่
เศรษฐกิจของรัฐเซียคาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากการควํ่าบาตรของยุโรปและราคาพลังงานที่ลดลงทําให้ ความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินในประเทศลดลง ผู้ผลิตน่าจะพยายามส่งถ่านหินออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศมากขึ ้น การ
ส่งออกถ่านหินจากโคลอมเบียและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ก็น่าจะเพิ่มขึ ้นเช่นกันถึงแม้ จะไม่มากนักเพราะมีข้อจํากัด
ภายในประเทศ แต่การส่งออกของสหรัฐอเมริ กาคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
ได้ ในภาพรวมทําให้ ปริมาณถ่านหินยังล้ นตลาดอยู่
ภาวะการแข่งขันในปี 2558 จะยังคงรุนแรงต่อเนื่อง เพราะการเพิ่มขึ ้นของกําลังการผลิตมีมากกว่าการเพิ่มขึ ้นของ
ความต้ องการใช้ ถ่านหิน ในขณะที่ผ้ ผู ลิตยังคงพยายามลดต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง และราคานํ ้ามันที่ลดลงในช่วงปลายปี
ก่อนหน้ า ผู้ผลิตจะรับรู้การลดต้ นทุนได้ เต็มปี ในปี 2558 จะทําให้ ต้นทุนของผู้ผลิตลดลง และจะทําให้ ราคาถ่านหินมี
แนวโน้ มลดลงเช่นกัน เพราะในภาวะที่มีอปุ ทานส่วนเกินมาก ต้ นทุนที่ผ้ ผู ลิตลดได้ สว่ นใหญ่จะส่งต่อไปยังราคา
จําหน่ายถ่านหิน
2. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินประเทศออสเตรเลีย
2.1 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
 อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) สําหรับการใช้ ในประเทศ
ออสเตรเลียคือใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้ างอิงตาม
ราคาตลาดโลก โดยจะเป็ นราคาที่สะท้ อนคุณภาพค่าพลังงานและคุณสมบัติของถ่านหิน อุปสงค์และ
อุปทานในโลกอันเป็ นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นผู้
ส่งออกถ่านหินรายใหญ่จงึ มีราคาอ้ างอิง Newcastle FOB ซึง่ เป็ นราคา Spot Market จากท่าเรื อ
Newcastle
ประเทศออสเตรเลีย
โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนราคาซื ้อขายถ่านหิน
โดยอาจใช้ ราคาที่อ้างอิงกับราคา
ภายในประเทศจะใช้ การเจรจาระหว่างบริษัทถ่านหินและลูกค้ า
ส่งออก (Export Parity) อย่างไรก็ตามหากว่าบริษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขายถ่านหินให้ ลกู ค้ าเป็ นระยะยาว
ราคาที่แต่ละบริ ษัทได้ รับจริงอาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก
 อุปทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ ทวั่ ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ
New South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดํา (Black Coal) ซึง่ ประกอบด้ วยถ่านซับบิทมู ินสั ถ่านบิท-ู มินสั
และถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment
ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปั จจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่ นช่วงพัฒนา

หน้ า 39

มากกว่า 35 เหมืองประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ถ่าน
หินจากประเทศออสเตรเลียก็ถือได้ วา่ เป็ นถ่านหินคุณภาพดีให้ คา่ ความร้ อนสูง และมีซลั เฟอร์ ตํ่า
 การเข้ าถึงระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญในการเป็ นผู้นําการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดย
โครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้ วยท่าเรื อ ถนน สายพานลําเลียง และทางรถไฟ ทังนี
้ ้
เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตังอยู
้ ใ่ กล้ ชายฝั่ งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้ อมให้ บริ การ แต่
และจะต้ องมีโครงสร้ างพื ้นฐาน
เหมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่อาจจะอยูใ่ นแหล่งที่หา่ งไกลจากท่าเรื อ
สําหรับเคลื่อนย้ ายถ่านหินมายังท่าเรื อ ประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหาขีดจํากัดในการส่งออก ซึง่
รัฐบาลได้ พยายามแก้ ปัญหาโดยการสร้ างท่าเรื อเพิ่มเติม และให้ บริษัทต่างๆ ร่วมถือหุ้น
หนึง่ ในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้ อมของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ พร้ อมที่จะส่งถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ ระบบสายพานลําเลียงทางบก ซึง่
ทําให้ มีคา่ ขนส่งตํ่า
 สินค้ าทดแทน
จากการที่โรงไฟฟ้าเป็ นผู้บริโภครายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
(Thermal Coal) ในปั จจุบนั การค้ นพบก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะในชัน้
หินดินดาน (Shale gas) ซึง่ ทําให้ ราคาก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกลง กอปรกับประเทศ
สหรัฐอเมริกามีระบบท่อก๊ าซธรรมชาติที่ครอบคลุมอยูแ่ ล้ ว ทําให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่มกําลังการ
ผลิตในโรงที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ ถ่านหิน แต่เหตุการณ์นี ้เกิดได้ ก็ตอ่ เมื่อก๊ าซธรรมชาติที่พบมี
ปริมาณมากพอ มีระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที่พร้ อม แล้ วราคาก๊ าซธรรมชาติอยูใ่ นระดับตํ่า ดังนัน้
ผลกระทบนี ้จึงเป็ นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก นอกจากนี ้ การติดตังแผงโซล่
้
าเซลล์
(Solar roof top) เพิ่มขึ ้นในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ ความต้ องการไฟฟ้าจาก National
Electricity Market (NEM) ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสัดส่วนที่เล็กมากและไม่มีนยั สําคัญ เมื่อ
เทียบกับความต้ องการไฟฟ้าทังหมด
้
2.2 ตลาดถ่ านหินส่ งออกของประเทศออสเตรเลีย
 สําหรับลูกค้ าต่างประเทศ Centennial ใช้ การขนส่งถ่านหินผ่านท่าเรื อ Kembla และท่าเรื อ Newcastle
ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรื อที่ Newcastle เป็ นปั ญหาที่ผ้ ผู ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนันในเดื
้
อนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ท่าเรื อสองท่าคือ ท่าเรื อ Waratah Coal Services และท่าเรื อ Newcastle Coal Infrastructure Group
(NCIG) เห็นพ้ องกับโครงร่างข้ อตกลงกําลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ที่มีไว้
สําหรับดูแลการขยายท่าเรื อซึง่ มีความจําเป็ นมากขึ ้นเพื่อให้ ทนั การเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์
 ท่าเรื อ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ ทําการขยายกําลังการขนส่งออกจากเดิม 133 ล้ านตัน
ต่อปี เพิ่มขึ ้นเป็ น 145 ล้ านตันต่อปี
 ปั จจุบนั NCIG มีการขยายกําลังการขนส่งของท่าเรื อ 66 ล้ านตันต่อปี ซึง่ ได้ ดําเนินการแล้ วเสร็จตังแต่
้
เดือนมิถนุ ายน 2556
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1.3 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินในประเทศไทย
การนําเข้ าถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการ
เพิ่มขึ ้นของการใช้ ถ่านหินในกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมทัว่ ไป
รวมถึงการนําเข้ าของผู้ค้าถ่านหิน (Trader) เข้ ามากองเก็บเพื่อทยอยขาย และถ่านหินบางส่วนได้ ถกู นําเข้ ามา
ชดเชยถ่านหินในประเทศที่ลดลง โดยมีปริ มาณการนําเข้ าในช่วง 11 เดือนแรกของปี อยูท่ ี่ 19.1 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 3.4 ล้ านตัน ในขณะที่การใช้ ถ่านหินที่ผลิตในประเทศลดลงร้ อยละ 25.3 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปริมาณสํารองมีจํากัด และโรงงานปูนซีเมนต์ที่มีแหล่งถ่านหินในภาคเหนือได้ ลด
การนําถ่านหินที่ผลิตในประเทศลงมาใช้ ที่โรงงานปูนซีเมนต์ในภาคกลางเพื่อเก็บถ่านหินไว้ ใช้ กบั โรงงาน
ปูนซีเมนต์ในภาคเหนือ ทําให้ ปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศลดลง โดยมีปริ มาณการใช้ ในช่วง 11 เดือน
แรกของปี อยูท่ ี่ 1.2 ล้ านตัน ลดลง 0.4 ล้ านตันจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในภาพรวม ความต้ องการใช้ ถ่านหิน
ของภาคเอกชนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 อยูท่ ี่ 20.3 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 3.0 ล้ านตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
17.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย)
หน่วย : ล้านตัน
11 Month
2553

2554

2555

2556

2556

2557

Domestic coal

2.02

2.86

1.61

1.78

1.64

1.23

Imported coal

16.90

16.33

18.40

17.33

15.70

Total

18.92

19.19

20.02

19.10

17.34

Grow th
2554

2555

2556

2557 (11 MONTH)

41.6% -43.6%

10.2%

-25.3%

19.11

-3.4%

12.7%

-5.8%

21.7%

20.33

1.4%

4.3%

-4.6%

17.2%

ทีม่ า: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มความต้ องการใช้ ถ่านหินในปี 2558 จะมีปริมาณใกล้ เคียงกับปี 2557 โดยจะมีการลดลงของถ่านหินที่
ผลิตในประเทศเนื่องจากโรงปูนซีเมนต์ในภาคเหนือที่เป็ นเจ้ าของแหล่งถ่านหินจะลดการผลิตลงเพื่อเก็บถ่านหิน
ไว้ ใช้ ให้ นานขึ ้น ทําให้ โรงงานปูนซีเมนต์ในภาคกลางต้ องนําเข้ าถ่านหินมากขึ ้น แต่เนื่องจากถ่านหินในประเทศมี
ค่าความร้ อนตํ่ากว่าถ่านหินนําเข้ า ทําให้ ปริ มาณถ่านหินในประเทศที่ลดลงจะถูกแทนที่ด้วยถ่านหินนําเข้ าใน
ปริมาณที่น้อยกว่า ทังๆ
้ ที่ความต้ องการใช้ พลังงานจากถ่านหินยังคงเพิ่มขึ ้น ทําให้ ภาพรวมตลาดถ่านหินไม่
เพิ่มขึ ้นมากนักในด้ านของปริ มาณ
โดยการเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็ นการเพิ่มในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ
อุตสาหกรรมทัว่ ๆ ไป ภาวะการแข่งขันคาดว่าจะยังคงสูงอยูเ่ ช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากภาวะอุปทาน
ส่วนเกินในตลาดโลกที่มีอยู่มาก ทําให้ สามารถจัดหาถ่านหินได้ ง่าย
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2. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้า
2.1 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2557 มีอตั ราการเจริญเติบโตของปริมาณการ
ใช้ ไฟฟ้าในประเทศดังนี ้

อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หน่ วย

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ร้ อยละ
ร้ อยละ

3.8
4.0

7.5
7.0

5.5
3.9

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

8.8
1,360,190

9.6
1,250,000

8.0
1,140,000

2.2 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวร้ อยละ 0.8 หลังจากการฟื น้
ตัวอย่างช้ าๆ ภายหลังสถานการณ์ทางด้ านการเมือง การชะลอตัวในด้ านการลงทุนของรัฐบาล กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทังในภาคเกษตรกรรมและอุ
้
ตสาหกรรมการผลิต การใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อนที่ปรับลดลง
้ ้ าในปี 2557 มีกําลังการผลิตติดตังอยู
้ ่ที่ระดับ 35,043 เมกะวัตต์เพิ่มขึ ้นจากปี 2556
กําลังการผลิตติดตังไฟฟ
ร้ อยละ 4.0 ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ ้นในเดือนเมษายนที่ระดับ 26,942.10 เมกะวัตต์ สูงกว่าความ
ต้ องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2556 ที่ระดับ 26,598.14 เมกะวัตต์ อยู่ 343.96 เมกะวัตต์หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.3
โดยปริมาณการผลิตและการรับซื ้อของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2557 มีจํานวน 1,772
กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 2.3 โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี ้
จากก๊ าซธรรมชาติร้อยละ 66 ถ่านหินร้ อยละ 21 พลังนํ ้าร้ อยละ 3 นําเข้ าร้ อยละ 7 และจากนํ ้ามันร้ อยละ 1
(ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย - EGAT, สํานักนโยบายและแผนลังงาน - EPPO)
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าในปี 2557 อยูท่ ี่ระดับ 1,748 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ร้ อยละ 0.7 สืบเนื่อง
จากการเติบโตที่ลดลงในภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน –
EPPO, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ตงของเหมื
ั้
องถ่านหินและโรงไฟฟ้า
เหมืองถ่ านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
2. เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
3. เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
4. เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
5. เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Hebi, Henan Province
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province

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

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

โรงไฟฟ้า
ประเทศไทย
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. โครงการโรงไฟฟ้าหงสา

สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province
2. โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province
3. โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Provinc
4. โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang มณฑล
ซานซี

หน้ า 43

แผนที่แสดงเหมืองถ่ านหิหินและโรงไฟฟ
ฟ้าของกลุ่มบริิ ษัทฯ
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2. กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทฯ มีกําลังการผลิตถ่านหินและปริมาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2555 – 2557 ดังนี ้
หน่ วย
เหมืองถ่ านหิน Indominco*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Trubaindo*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Jorong*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Embalut*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Tandung Mayang*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Bharinto*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย**
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2557
2556
2555

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
14,843
98.95
-1.68

15,000
15,097
100.65
4.35

15,000
14,467
96.44
0.20

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8,000
7,517
93.96
-4.21

8,000
7,847
98.09
-5.57

8,000
8,310
103.87
12.00

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,327
66.35
4.74

2,000
1,267
63.35
13.13

2,000
1,120
97.58
-17.88

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,243
62.15
13.62

2,000
1,094
54.70
-10.33

2,000
1,220
61.00
-1.13

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,500
1,920
76.80
-24.47

2,500
2,542
101.68
5.39

2,500
2,412
96.48
256

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

3,000
3,000
100
89.51

2,000
1,583
79.15
163.83

1,000
600
60.0
NA.

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
15,216
101.44
9.97

15,000
13,836
92.24
-5.67

15,000
14,620
97.47
-4.81

หมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้ อยละ 100 (100% basis)
** ตามวิธีสดั ส่วนการถือหุ้น (equity basis)
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บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2555 – 2557 ดังนี ้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2557

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2556

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2555

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

688,965
521,213
75.65
0.26

784,817
519,839
66.24
0.63

786,129
516,608
65.72
-3.83

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

404,311
327,165
80.92
0.35

404,933
326,011
80.51
2.15

395,002
319,160
80.80
8.21

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

828,871
522,546
63.04
-19.7

839,575
649,989
77.42
8.18

849,151
600,819
70.76
6.07

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

11,344,574
10,825,521
95.42
6.58

10,670,315
10,157,527
95.19
-5.68

11,302,370
10,769,536
95.2
1.44

หน่ วย
โรงไฟฟ้า Luannan
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริ มาณการผลิตจริ ง**
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
โรงไฟฟ้า Zhengding
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริ มาณการผลิตจริ ง**
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
โรงไฟฟ้า Zouping
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริ มาณการผลิตจริ ง**
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Luannan, Zhengding, Zouping) และในประเทศไทย (บีแอลซีพี)
* ปริ มาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทงหมดในแต่
ั้
ละปี (Available capacity) โดยคิดจากจํานวนชัว่ โมงที่ผลิต
ทังหมดหั
้
กด้ วยจํานวนชัว่ โมงที่ต้องหยุดซ่อมเครื่ องตามแผน
** ปริ มาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ รวมถึงปริ มาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้ อตุ สาหกรรมใกล้ เคียง (ถ้ ามี)

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


ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริ ษัทฯ และมีการสํารวจแหล่งถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า
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บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานจัดซื ้อถ่านหินขึ ้นมาเพื่อทําการซื ้อถ่านหินจากบริษัทอื่นมาจําหน่ายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงในการส่ง
มอบถ่านหินของบริ ษัทฯ
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้ าที่ผลิต
บริษัทฯ ได้ ตกลงข้ อกําหนดคุณสมบัติของถ่านหินกับลูกค้ าแล้ ว ข้ อมูลคุณสมบัติของถ่านหิน เช่น ค่าความร้ อน ค่า
กํามะถัน และค่าความชื ้น เป็ นต้ น จะถูกส่งไปให้ หน่วยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตให้ ได้ ทงปริ
ั ้ มาณและคุณภาพ
้
ตตังแต่
้ ที่เหมืองจนถึงลาน
ตามข้ อกําหนด บริษัทฯ จะทําการสุม่ ตรวจคุณภาพถ่านหินที่ผลิตในทุกๆ ขันตอนการผลิ
กองเก็บถ่านหินที่ทา่ เรื อก่อนส่งมอบแก่ลกู ค้ า เพื่อให้ แน่ใจว่าถ่านหินที่เตรี ยมพร้ อมส่งมอบให้ ลกู ค้ ามีคณ
ุ สมบัติตรง
ตามข้ อตกลง
และในการส่งมอบสินค้ าแต่ละครัง้ ต้ องมีผ้ เู ชี่ยวชาญภายนอกเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้ า
เพื่อให้ ได้ ตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการ บริษัทฯ จึงได้ รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ


(ข) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของบริษัทในเครื อบ้ านปู แบ่งเป็ น 2 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็ นแบบเหมือง
ถ่านหินแบบเหมืองเปิ ด (Open pit mine) และเหมืองปิ ด (Underground mine) และ กระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้


คุณภาพดิน เกิดการชะล้ างผิวหน้ าดิน จากกระบวนการเปิ ดหน้ าดินเพื่อขุดถ่านหิน



คุณภาพนํ ้า เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)
จากนํ ้าชะล้ างในเหมือง และ อุณหภูมิของนํ ้าหล่อเย็นโรงไฟฟ้าที่ปล่อยออกสูแ่ หล่งนํ ้าธรรมชาติ



คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิ ดหน้ าดินและการขนส่งถ่านหิน และ การปลดปล่อย
อากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้ วย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์
และไนโตรเจน



ขยะทัว่ ไป (Domestic waste) และขยะอันตราย (Hazardous waste) เช่น ขยะที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทํา
เหมือง และ ขยะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่นการเกิดขี ้เถ้ าหนัก (Bottom ash) และขี ้เถ้ าลอย (Fly ash)



อื่นๆ เช่น
o การใช้ ที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมทิ ศั น์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
o การใช้ ทรัพยากร ได้ แก่ การใช้ เชื ้อเพลิง การใช้ พลังงานไฟฟ้า การใช้ นํ ้า กระดาษ และวัตถุดิบ เป็ นต้ น
o ภาวะโลกร้ อนซึง่ เกิดจากปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse gas)
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ระบบการบริหารจัดการและแนวทางการดําเนินการ บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้ และข้ อกําหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีผลผูกพันต่อ
บริษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคุณภาพสิง่ แวดล้ อม และมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม เป็ นเงื่อนไขที่กําหนดใน
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ นํามาตรฐานนานาชาติ ระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้ อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ ใน
หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริ ษัทบ้ านปูฯ อย่างต่อเนื่อง
ผลการปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผา่ นมาจากการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยผลิตปี 2557 พบว่าหน่วยธุรกิจต่างๆ ใน
กลุม่ บริษัทบ้ านปูฯ มีหน่วยธุรกิจที่ได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม (ISO 14001) และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)เรี ยบร้ อยแล้ ว หลายหน่วยธุรกิจ ทังเหมื
้ องถ่านหินและโรงไฟฟ้า
ในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนมีผลการปฏิบตั ิงานใน
การลดและควบคุมผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด (Environmental Compliance)
ทัง้ 100% (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2557) ส่วนเหมืองในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี ้กําลังอยูใ่ นขันตอนการ
้
รวบรวมข้ อมูล โดยคาดว่าจะสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานได้ ในระยะถัดไป
บริษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตังแต่
้ ปี 2536 โดยจัดสรรเงินรายได้ จากการ
ขายถ่านหินส่วนหนึง่ เข้ าสูก่ องทุน ในปี 2557 มีอตั ราการส่งเงินสมทบกองทุนฯ ในอัตรา 14 บาท ต่อตันถ่านหิน
สําหรับเหมืองในประเทศไทยและ 0.06 - 0.93 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตันถ่านหิน สําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เงินจํานวนดังกล่าว

จะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อมประจําปี และกิจกรรมการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองภายหลัง

สิ ้นสุดการผลิตแล้ ว

2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการสําคัญที่บริษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท ให้ ความสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริ มให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยูภ่ ายใต้ การบริหารของผู้บริ หารในทุก
ระดับ และการกํากับดูแลของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตาม
ความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง
- คณะกรรมการ Financial Management Committee เพื่อบริหารความเสี่ยงด้ านการเงินเป็ นประจําทุกเดือน
- คณะกรรมการ Commodity Risk Management Committee เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหินและ
นํ ้ามัน ซึง่ เป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกสองสัปดาห์
รวมทังจั
้ ดให้ มีการรายงานสอบทานการบริ หารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และคณะ
กรรมบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ติดตามการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงในระดับ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความมัน่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอกมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงควบคุมให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ที่ให้ ความสําคัญต่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้ ทนั ต่อสถานการณ์และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้ อนมากขึ ้น
3.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริษัทฯ ได้ สร้ างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็ นระยะๆ เพื่อบริหารความเสี่ยง
จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น การประชุม Quarterly Strategic Review (QSR) การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วย
ในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จัดให้ มีหน่วยงานติดตาม
และวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานของโลก รวมทังการเข้
้
าร่วมการเป็ นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจถ่านหินอย่างยัง่ ยืน เช่น IEA Clean Coal Centre (IEACCC) หรื อ IEA Coal Industry Advisory Board
(IEA CIAB) เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริ หารความเสี่ยงที่สง่ ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ และการสร้ างโอกาสให้ แก่
องค์กรได้ ทนั ต่อเหตุการณ์
(ข) ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงขององค์กร
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ สามารถส่งผลกระทบที่
รวดเร็ว รุนแรงทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และมิอาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้ มงุ่ เน้ นการนํานโยบายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความปลอดภัยใน
ที่ทํางาน ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่สําคัญคือการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการ
สร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกกลุม่ เช่น การทําแบบสํารวจความพอใจของลูกค้ า การจัดทําแบบสํารวจ
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ความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กร การสร้ างสรรค์สงั คมด้ วยการสนับสนุนโครงการอันเป็ นประโยชน์ ทังด้
้ านสิง่ แวดล้ อม
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม (Power Green Camp) และการ
ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ทังในประเทศไทยและประเทศที
้
่เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ถือเป็ นภารกิจหลักที่บริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อให้ สามารถสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ว สร้ างความเข้ าใจที่
ดีแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เช่น จัดงานแถลงข่าวผลการดําเนินงานบริษัทฯ ประจําไตรมาสแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
(ค) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้ าไปลงทุน สามารถสร้ างมูลค่ารวมให้ กบั องค์กรไม่
น้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการเข้ าซื ้อกิจการนัน้ โดยการกําหนดบุคลากรด้ านต่างๆที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยใน
การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับพนักงานและผู้บริหารของกิจการใหม่ มีการกําหนดลําดับความสําคัญและความ
้ การกําหนดกระบวนการและ
เร่งด่วนของเรื่ องที่จะต้ องทํางานร่วมกันในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทังมี
ขันตอนการทํ
้
างานร่วมกันอย่างชัดเจน โดยเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน เพื่อให้ สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) และให้ การควบรวมกิจการนันเป็
้ นไปอย่างราบรื่ นสามารถสร้ างความเจริญเติบโตในระยะยาว
และให้ ผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
(ง) ความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจถ่านหินถูกทดแทนด้ วยพลังงานอื่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ เชิงรุ กในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยน
กฎเกณฑ์และนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับถ่านหินในประเทศหลักที่มีทงั ้ ปริ มาณถ่านหินสํารองและความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินจํานวนมาก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงติดตามพัฒนาการความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของธุรกิจลูกค้ าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความสามารถในการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง และหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ
3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ ตามแผนการลงทุน
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี ้เพื่อให้ แน่ใจว่า บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้ นทุนที่เหมาะสม
ตามโครงสร้ างเงินทุนของบริษัทฯ
และสร้ างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้ วยการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(Financial Strategy) ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้ สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันใน
เรื่ องของแหล่งเงินทุนทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ และเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน เพื่อให้ มี
แหล่งเงินทุนสํารองอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ บริษัทฯสามารถบริหารกระแสเงินสดเข้ าให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทังที
้ ่
ระดับบริ ษัทฯ และระดับกลุม่ บริษัท โดยการสร้ างสมดุลของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural
Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทังในประเทศไทย
้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และเครื อรัฐ
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ออสเตรเลีย รวมถึงมีการใช้ เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี ้สินที่เป็ น
สกุลเงินบาทในสัดส่วนร้ อยละ 20 หนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสัดส่วนร้ อยละ69 สกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ในสัดส่วนร้ อยละ 10 และที่เป็ นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้ อยละ 1 และจะดําเนินการเพิ่มสัดส่วนหนี ้สินสกุลเงินดอลลาร์
ให้ มากขึ ้นเพื่อให้ สมดุลกับรายได้ หลักของบริษัทฯ มีการปรับสัดส่วนการทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ตามประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มตามสถานการณ์ตลาดเงินนันๆ
้
รวมไปถึงการจัดสรรรายได้ ที่เป็ นสกุลต่างประเทศใน
สัดส่วนที่เหมาะสมโดยดูความเหมาะสมและสอดคล้ องของสกุลเงินที่เป็ นรายได้ และต้ นทุนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้
รวมทังระดมเงิ
้
นทุนในสกุลดอลลาร์ หรื อแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย โดยติดตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดโลกและในประเทศ
ไทย จัดสรรเงินกู้ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาวทั
้
งในส่
้ วนที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่
สอดคล้ องกับประเภทการลงทุนของกิจการ
รวมถึงมีการพัฒนาการใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อสร้ างทางเลือกในการ
จัดหาแหล่งเงินทุน และการบริ หารโครงสร้ างหนี ้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้ เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง่ ใช้ ใน
การลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยและสอดคล้ องต่อแนวโน้ มของสถานการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสดั ส่วนเงินกู้อตั ราดอกเบี ้ยคงที่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 66 และ
34 ตามลําดับ
(ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคานํ ้ามัน
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้ านราคาถ่านหินซึง่ มีผลกระทบกับรายได้ ของบริ ษัทฯ และราคานํ ้ามันซึง่ มี
ผลกระทบต่อต้ นทุนทางการผลิตและขนส่ง โดยใช้ เครื่ องมือประเภทอนุพนั ธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้ า (Coal
swap) และซื ้อนํ ้ามันล่วงหน้ า (Gas oil swap) บางส่วน ภายใต้ การจัดการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคา
ถ่านหินและราคานํ ้ามัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคา
ั ญา
ถ่านหินและราคานํ ้ามันของกลุม่ บริษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นของธนาคารคูส่ ญ
เป็ นประจําทุกปี มีการปรับแนวทางการขายและผลิตในระยะสันและระยะกลางอยู
้
เ่ สมอ เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่
อาจจะเกิดขึ ้นหากรายได้ ที่ลดลงหรื อต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ได้ ติดตามและประเมินสภาวะตลาด
ถ่านหินและแนวโน้ มราคาอยูต่ ลอดเวลา เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื ้อขายถ่านหินกับลูกค้ าที่ทํา
สัญญาไว้ กบั บริษัทฯ
พร้ อมทังมี
้ การพิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคา
ตลาดโลก (Index Link) ให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้
3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่ านหิน
(ก) ความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ า
คือ การไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตาม
ความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ าที่สําคัญส่วนใหญ่
กําหนดเวลา ตามคุณภาพ และปริมาณที่กําหนด จึงทําให้ บริษัทฯ มีภาระเพิ่มเติมในการชําระค่าปรับให้ กบั ลูกค้ า
(Penalty) รวมถึงคูค่ ้ าที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ขนส่งทางเรื อ (Demurrage)
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บริษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงนี ้อย่างยิ่ง โดยดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และเคร่งครัด มุง่ เน้ นพัฒนาระบบรายงานการติดตาม ข้ อมูลกระบวนการผลิต และการขนส่งถ่านหินอย่างสมํ่าเสมอ
พร้ อมทังการสื
้
่อสารที่มีประสิทธิผลในการวางแผนการผลิตถ่านหินและการขายอย่างใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิการและ
ฝ่ ายขาย เพื่อสร้ างความพร้ อมให้ กบั บริ ษัทฯ ในการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพได้
ทันสถานการณ์
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็จในการปรับกระบวนการบริหารห่วงโซ่อปุ ทานของธุรกิจถ่านหิน โดยพัฒนา
ระบบการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สดุ (Optimization System) เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการ ใน
การปรับเปลี่ยนแผนการผลิตล่วงหน้ าให้ สมั พันธ์กบั ความต้ องการในการส่งมอบถ่านหินในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมา ระบบนี ้มีบทบาทสําคัญในการสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังในด้
้ านการวางแผน
ป้องกันและการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น อาทิเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดถ่านหินจากปั จจัยภายในและภายนอก
ฝ่ ายขายและฝ่ ายผลิตจะสามารถมองเห็นผลกระทบของปั ญหาร่วมกัน
รวมถึงร่วมวางแผนแก้ ไขในมุมมองเดียวกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ถ่านหิน โดยการนําถ่านหินบางส่วนมาผสมกัน เพื่อผลิตถ่านหินให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะรายมากขึ ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เหนือกว่าระดับมาตรฐาน
รวมถึงการปรับใช้ แผนผลิตรวม (Integrated plan) ในทุกเหมืองอินโดนิเซียเพื่อวางแผนบริหารห่วงโซ่อปุ ทานและควบคุม
คุณภาพถ่านหินให้ แม่นยํามากยิ่งขึ ้น
(ข) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนส่ง
กรณีความเสี่ยงจากการหยุดขนถ่ายถ่านหินของท่าเรื อบอนตัง (Bontang) เนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุนนั ้
บริษัทฯ ได้ ทําประกันภัยความเสี่ยงของท่าเรื อบอนตัง ในส่วนของทรัพย์สนิ และการหยุดดําเนินงานจากเหตุต่างๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ สําหรับกรณีความเสี่ยงจากเครื่ องจักรชํารุดนัน้ บริษัทฯ จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสม
ที่สดุ สําหรับเครื่ องจักร สายพานลําเลียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง (Preventive Maintenance Optimization) เช่น การจัด
ให้ มีชิ ้นส่วนเครื่ องจักรและอะไหล่คงคลังที่สําคัญอย่างเพียงพอ
การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ในการดูแลตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องจักร รวมถึงการบํารุงรักษาล่วงหน้ าก่อนที่เครื่ องจักรและอุปกรณ์จะเกิดการขัดข้ อง ทํา
ให้ สามารถที่จะควบคุมนโยบายการบํารุงรักษาที่ดีที่สดุ นอกจากนี ้กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ ทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินต้ อง
หยุดทํางาน บริษัทฯ ได้ มีการจัดทําแผนงานฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยการนําถ่านหินขนถ่ายลงเรื อ
ลําเลียงขนาดเล็กเพื่อขนถ่ายขึ ้นเรื อบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล หรื อการใช้ ทา่ เรื ออื่นชัว่ คราว ทังนี
้ ้เพื่อให้ กระทบ
กับการส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าน้ อยที่สดุ
ในปี 2557 บริษัทฯ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนากระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อการเพิ่ม
อัตราผลิตภาพ (Step Change Productivity) ในเหมืองออสเตรเลียซึง่ อยูใ่ นระหว่างขันตอนการระบุ
้
ความเป็ นไปได้ ใน
การปรับปรุงผลิตภาพในแต่ละหน่วยงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนและเพื่อเพิ่มผลผลิตในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นพัฒนาระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น การพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรื อ โครงการขยายกําลังขนส่งและพัฒนาประสิทธิภาพของ Lidsdale Sliding ในมลรัฐ New
South Wales โดยการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งถ่านหินจากเหมืองฝั่ งตะวันตกมายัง
ท่าเรื อทางฝั่ งตะวันออก และการศึกษาการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของการขนถ่ายกลางทะเล เพื่อรองรับการขยาย
กําลังการผลิตในอนาคตได้ อย่างเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงขันตอนการทํ
้
างานในกระบวนการเข้ าและออกของเรื อเพื่อ
ลดเวลาว่างงาน (Idle time) ที่ท่าเรื อ Bunyut อันนําไปสูอ่ ตั ราผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ ้น
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(ค) ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสดั ส่วนสําคัญ คือค่าเชื ้อเพลิง ซึง่ มีความผันผวนของราคาค่อนข้ างมาก ในกระบวนการ
สําหรับรถยนต์และ
ผลิตถ่านหินนัน้ มีการใช้ เชื ้อเพลิงสําหรับเครื่ องจักรหนักต่างๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทังการใช้
้
ปั ม้ นํ ้าเป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์การใช้ พลังงานในแต่ละกิจกรรมต่างๆ
การวางแผนในการจัดการกระบวนการผลิตในภาพรวมเพื่อลดการใช้ พลังงานที่สญ
ู เสียให้ น้อยที่สดุ
และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อลดต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่สําคัญ ได้ แก่
• การวางแผนลําดับการขุดถ่านหินเพื่อลดระยะทางในการขนดินและลําเลียงถ่านหินให้ น้อยที่สดุ
และการวาง
แผนการผลิตเพื่อลดปริมาณการกองถ่านหินให้ น้อยที่สดุ
• การปรับปรุงคุณภาพถนนที่ใช้ เป็ นเส้ นทางลําเลียงขนถ่ายถ่านหินอย่างต่อเนื่อง
• การศึกษาเทคโนโลยีอื่นเพิ่มเติมสําหรับการลําเลียงขนถ่ายถ่านหินเช่น การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการปรับใช้
ระบบสายพานลําเลียงไฟฟ้าทางบก( Electric overland conveyors system ) ที่เหมืองอินโดนีเซีย
• การเริ่มใช้ ระบบบดและลําเลียงวัสดุภายในบ่อเหมือง ( In-pit crushing and conveying: IPCC ) ในพื ้นที่การ
ผลิตฝั่ งตะวันออกของเหมืองอินโดมินโค เมื่อเดือนธันวาคม2556 ที่ผา่ นมา จึงทําให้ การลําเลียงวัสดุมีระยะทาง
สันลง
้ และเพิ่มอัตราการขนย้ ายหน้ าดินได้ มากถึง 14 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็ นผลให้ สามารถลดต้ นทุนได้
ถึงร้ อยละ 10 ของต้ นทุนการขุดเปิ ดและขนถ่ายหน้ าดินทังหมด
้
• การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดอัตราส่วนทดแทนที่เหมาะสม ในการทดลองใช้ LNG แทนการใช้ นํ ้ามันดีเซล
สําหรับรถบรรทุกลําเลียงขนถ่ายหน้ าดินและถ่านหินที่เหมืองอินโดมินโคและท่าเรื อบอนตัง
รวมถึงการระบุ
ความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนชนิดเครื่ องยนต์เพื่อให้ สามารถทํางานได้ เต็มประสิทธิภาพ
• การลดภาระจากข้ อตกลงการจ่ายขันตํ
้ ่าของการขนส่งทางรถไฟให้ ตํ่าที่สดุ (Take-or-Pay obligations) เพื่อลด
ต้ นทุนในการขนส่งถ่านหินไปยังท่าเรื อทางตอนเหนือของมลรัฐ New South Wales
• การลดต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงสําหรับการขนถ่ายถ่านหินด้ วยเรื อลากจูง รวมถึงการเจรจาต่อรองกับคูค่ ้ าในการปรับ
โครงสร้ างสัญญาว่าจ้ างขนถ่ายถ่านหินทางเรื อ เพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงที่แท้ จริง
นอกจากนี ้บริษัทฯ
ยังจัดให้ มีการอบรมการขับขี่เครื่ องจักรหนักอย่างประหยัดพลังงานให้ แก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทังการตรวจวิ
้
เคราะห์ ประสิทธิภาพของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า และการบริหารจัดการนํ ้าภายในพื ้นที่เหมือง เพื่อให้ มีการ
ใช้ ปั๊มนํ ้าน้ อยที่สดุ เป็ นต้ น
(ง) ความเสี่ยงด้ านการดําเนินงานของผู้รับเหมา
กรณีที่ผ้ รู ับเหมาไม่สามารถดําเนินงานได้ ตามแผน อันเนื่องมาจากปั ญหาต่างๆ เช่น การติดตังและใช้
้
เครื่ องจักรไม่
เป็ นไปตามกําหนด
การซ่อมบํารุงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
การวางแผนกระบวนการทํางานของผู้รับเหมาที่ขาด
ประสิทธิภาพ ปั ญหาศักยภาพแรงงานทังเชิ
้ งประสิทธิภาพและปริมาณซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตถ่าน
หิน บริษัทฯ จึงได้ จดั ทําแผนแม่บทในการลําเลียงถ่านหิน (Coal hauling master plan) และติดตามการดําเนินงานของ
ผู้รับเหมาอย่างใกล้ ชิด รวมทังการเพิ
้
่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารผู้รับเหมา (Contractor Management System
หรื อ CMS) เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการ ควบคุม และติดตามการปฏิบตั ิงานของผู้รับเหมาได้ อย่างชัดเจนและใกล้ ชิด
อาทิเช่น มีการปรับปรุงการทดสอบความถูกต้ องโดยการปรับเทียบค่ามาตรฐานของเครื่ องชัง่ รถบรรทุกถ่านหิน (Truck
scale calibration) และการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ สําหรับคํานวณปรับยอดรายการสต๊ อคสินค้ าคงเหลือที่เหมืองทรูบา
อินโด ทังนี
้ ้เป็ นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมาเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมุง่ เน้ นการทําสัญญาระยะยาวกับผู้รับเหมาที่ได้ รับการคัดเลือกจากความน่าเชื่อถือและประวัติการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมานันได้
้ รับความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่ องจักรใหม่ และสามารถบริหารต้ นทุนการ
ดําเนินการผลิตได้ ดียิ่งขึ ้น
3.4 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
(ก) ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
ความเสี่ยงด้ านผู้รับซื ้อไฟฟ้า
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริษัทฯ จัดว่าเป็ นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้ างตํ่าอัน
เนื่องมาจากโครงสร้ างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึง่ เป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้
้ ง
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวเพื่อจําหน่ายให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็ นผู้รับซื ้อเพียงรายเดียว ดังนันจึ
ไม่มีความเสี่ยงในเรื่ องผู้รับซื ้อไฟฟ้า นอกจากนี ้ยังไม่มีความผันผวนของราคาขายอันเนื่องมาจากการที่มีข้อกําหนดราคา
และข้ อกําหนดปริมาณรับซื ้อไฟฟ้าที่มีการกําหนดโครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ ตามราคาเชื ้อเพลิง อัตรา
้
แลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อในขณะนันๆ
ความเสี่ยงด้ านการจัดหาถ่านหิน
ถ่านหินถือเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยโรงไฟฟ้าฯ ได้ ทําสัญญาซื ้อถ่าน
หินระยะยาวตลอดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อ
โดยได้ กําหนดปริ มาณและ
คุณภาพถ่านหินที่จะทําการรับซื ้อไว้ อย่างชัดเจนเพื่อให้ เพียงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย ดังนันความเสี
้
่ยงในการเข้ าถึงแหล่งถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการนันจึ
้ งอยูใ่ นระดับที่ตํ่า อย่างไรก็
ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวบ้ างในบาง
ช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านตามแผนการผลิตที่ได้ วางไว้ ได้ อันเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น เหตุการณ์นํ ้าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
โรงไฟฟ้าจะดําเนินการจัดซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื ้อขายถ่านหินทัว่ ไป
ในอดีตปริมาณการซื ้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนันเคยอยู
้
ส่ งู สุดไม่เกินร้ อยละ 5 ของปริมาณความ
ต้ องการที่ใช้ ในการผลิตในแต่ละปี ซึง่ ถือว่าเป็ นปริ มาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั ต่อผลประกอบการของ
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหินและสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดต่อเนื่อง
รวมทังได้
้ วางแผนเพิ่มปริมาณถ่านหินที่สํารองไว้ ในพื ้นที่เทกองถ่านหินและวางแผนร่วมกับผู้ผลิตถ่านหินในการจัด
ตารางเวลาการจัดส่งถ่านหิน โดยให้ มีการจัดส่งเพิ่มขึ ้นในบางช่วงเวลา เพื่อชดเชยการขาดแคลนในกรณีของเหตุสดุ วิสยั
ที่อาจเกิดขึ ้น
(ข) ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ความเสี่ยงด้ านการรับซื ้อไฟฟ้าและไอนํ ้า
ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจาก
ไม่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วม
ของบริษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ จึงได้ รับการส่งเสริมจากรัฐบาล โดยได้ รับสิทธิการจัด
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จําหน่ายแต่ผ้ เู ดียวในการขายไอนํ ้าและความร้ อนในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต รวมทังได้
้ รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้า
ให้ แก่การไฟฟ้าท้ องถิ่น ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้ ในการ
บริหารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้ มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการของธุรกิจไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนบ้ าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ บริหารจัดการความเสี่ยงด้ วยมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเสี่ยงด้ านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน
ในปี 2557 ราคาค่าเชื ้อเพลิงถ่านหินที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าอันเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลงในสาธารณรัฐประชาชนจีนทําให้ ความต้ องการถ่านหินลดลงตามไปด้ วย ซึง่ การปรับลดลงของราคาถ่านหิน
ในปี ที่ผา่ นมาทําให้ ทางภาครัฐปรับลดราคาค่าไฟฟ้าลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตที่ลดลง โดยในปี 2558 บริษัท
คาดการณ์วา่ ทางรัฐบาลจะมีการปรับราคารับซื ้อไฟฟ้าลงประมาณร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับราคารับซื ้อไฟฟ้าของปี ก่อน
หน้ า
จากการที่ราคาถ่านหินที่ปรับลดลงมาประมาณร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า บริษัทฯ มองว่าการปรับลดราคารับซื ้อ
ไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั ต่อผลประกอบการของบริ ษัท นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ มีการบริหารความเสี่ยงด้ วยการ
ติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิด และบริหารการจัดซื ้อให้ มีความสอดคล้ องกับต้ นทุนและแผนการผลิต อีก
ทัง้ บริษัทฯ ได้ ตกลงทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าบางรายโดยกําหนดโครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าและไอนํ ้าที่สามารถ
ปรับราคาขายตามต้ นทุนเชื ้อเพลิงในขณะนัน้
(ค) ความเสี่ยงของโครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความเสี่ยงทางด้ านงานก่อสร้ างและบริหารโครงการ
ความเสี่ยงหลักของโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ แก่ ความเสี่ยงที่
งานก่อสร้ างแล้ วเสร็จล่าช้ ากว่าแผน ซึง่ จะส่งผลให้ โครงการไม่สามารถเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ตามสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้าระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อบริหารความเสี่ยงนี ้ โครงการมีการจัดทําแผนแม่บทการก่อสร้ างสําหรับส่วนงาน
้ ในการ
ต่างๆ (Project Master Schedule) เพื่อเป็ นเครื่ องมือสําหรับติดตามความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง รวมทังใช้
ควบคุมและบริหารจัดการ นอกจากนัน้ โครงการยังได้ จดั โครงสร้ างหน่วยงานบริหารงานก่อสร้ างที่เอื ้อต่อการควบคุม
และบริหารจัดการให้ เป็ นไปตามแผนแม่บทที่ได้ วางเอาไว้ โดยได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้ างที่มีความเหมาะสมให้
ดําเนินการในส่วนนี ้
นอกจากนี ้ โครงการได้ ทําการว่าจ้ างผู้รับเหมางานก่อสร้ างต่างๆ ภายใต้ โครงสร้ างการจ้ างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
(Turnkey Engineering, Procurement, and Construction Contract) ซึง่ มีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้ างและมูลค่า
สัญญาไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะสัญญาการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าที่มีความสําคัญที่สดุ โดยผู้รับเหมาต้ องวางหลักทรัพย์คํ ้า
ประกันตามที่ระบุไว้ ในสัญญา และโครงการจะสามารถเรี ยกค่าชดเชยในกรณีที่การก่อสร้ างมีความล่าช้ าจากวันที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาตามเงื่อนไขของค่าปรับที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า (Liquidated Damages) ซึง่ มูลค่าของค่าปรับนี ้จะครอบคลุมใน
ส่วนที่โครงการจะต้ องนําไปชดเชยให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในกรณีที่ไม่สามารถเริ่มขายไฟฟ้าได้ ตาม
สัญญา และชําระภาระดอกเบี ้ยตามสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
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ความคืบหน้ าของโครงการ ณ สิ ้นปี 2557 นันอยู
้ ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 90 ซึง่ เป็ นไปตามแผนแม่บทที่ได้ วางไว้ และยัง
ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ โครงการมีความล่าช้ ากว่าแผนแต่อย่างใด
ความเสี่ยงทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและชุมชน
โครงการตระหนักอยูเ่ สมอถึงความเสี่ยงทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและชุมชน โดยได้ กําหนดแผนงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังนี ้
1. จัดทําการประเมินผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ครอบคลุมทุก
กิจกรรมของโครงการในพื ้นที่เขตสัมปทานตลอดจนกําหนดแผนการบริหารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
(Environmental Management Plan, EMP)
2. ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment, SIA) และแผนโยกย้ าย จัดสรรและ
พัฒนาชุมชน (Resettlement Action Plan, RAP) ที่อยูใ่ นพื ้นที่ก่อสร้ างโดยโครงการได้ ทําการจัดสรรชุมชนใหม่
พร้ อมทังปรั
้ บปรุงที่อยูอ่ าศัย ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน และระบบสาธารณสุข เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่มี
้
ฒนาระบบนํ ้าประปา ไฟฟ้า
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น เช่น การพัฒนาพื ้นที่ทํากิน และการส่งเสริ มอาชีพ รวมทังการพั
และถนน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ โครงการยังได้ ทําการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมือง (Mine Development
Master Plan) ในระยะยาว โดยในปั จจุบนั งานในส่วนของการโยกย้ าย จัดสรร และพัฒนาชุมชน ได้ ดําเนินการ
แล้ วเสร็จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
3.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นต่างประเทศ ได้ แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เครื อรัฐออสเตรเลีย และประเทศมองโกเลีย ทําให้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
และนโยบายภายในของแต่ละประเทศนันๆ
้ ที่เกิดขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
และนโยบายภายในประเทศดังกล่าวหลายเรื่ อง อาทิ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 ตาม Mine Ministerial Decree No. 24/2012 ซึง่ เป็ นกฎหมายลูกออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการทําเหมืองแร่
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009) บริษัทฯ มีหน้ าที่ในการ
ดําเนินการสกัดถ่านหิน จัดหาอุปกรณ์การทําเหมือง และจัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้ วยตนเอง จาก
กฎหมายหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงจัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ยง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการขุดถ่านหินโดยการเช่า การจัดเตรี ยมหลักสูตรฝึ กอบรมบุคลากร และ การจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
วางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินการผลิตถ่านหินได้ ตามแผน
 ตามระเบียบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานและทรัพยากร เรื่ อง Benchmark Pricing ฉบับที่ 17/2010 (Minister of
Energy and Resources Regulation: Benchmark Pricing PerMen17/2010) ซึง่ เป็ นกฎหมายลูกออกตามความใน
กฎหมายว่าด้ วยการทําเหมืองแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009)
บริ ษัทฯ ต้ องกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินโดยอ้ างอิงตามราคามาตรฐาน (Benchmark Price) สําหรับการขายใน
ประเทศ การส่งออกต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงการส่งออกไปยังบริษัทในเครื อ
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 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรมีการทําข้ อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงป่ าไม้ (Ministry of Forestry)
กระทรวงก่อสร้ างและขนส่งสาธารณะ (Ministry of Public Works) ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการออกใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้ องให้ แก่บริษัทฯ เช่น ใบอนุญาตป่ าไม้ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทําแผนบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้ มีการวาง
้
นและระยะยาว
้
และมีระบบการติดตามผลการขอใบอนุญาต
แผนการขอใบอนุญาตที่สําคัญไว้ ลว่ งหน้ าทังระยะสั
อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ รับใบอนุญาตทันตามแผนการผลิตที่วางไว้
 ตามระเบียบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อง การส่งออกถ่านหินเละผลิตภัณฑ์ถ่านหิน ฉบับที่ 39/2014
(Ministry of Trade Regulation : Provisions on Exports of Coal and Coal Products PerMen 39/2014) ผู้
ส่งออกถ่านหินจากสาธารณรัฐอินโดนิเซียต้ องดําเนินการขอใบอนุญาตส่งออกถ่านหิน (ET Batubara) ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ อยูใ่ นระหว่างดําเนินการขอใบอนุญาตเพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบดังกล่าว
และสามารถส่งออกถ่านหินได้ ตามแผน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 เพื่อให้ การควบคุมด้ านความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินเป็ นไปอย่างเข้ มงวดและต่อเนื่อง
การมีผลบังคับใช้ ของ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินมีดงั นี ้
1) การปิ ดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ ที่มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 90,000 ตันต่อปี
2) ไม่อนุมตั ิให้ เปิ ดเหมืองใหม่สําหรับเหมืองที่มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 300,000 ตันต่อปี และเหมืองที่มี
ปริมาณแก๊ สมากที่มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 900,000 ตันต่อปี
3) นอกจากนี ้ไม่อนุญาตให้ ขยายกําลังการผลิตสําหรับเหมืองที่มีความเสี่ยงอย่างมากในการผลิต และ
4) ตังเป
้ ้ าที่จะปิ ดเหมืองเล็กอีกอย่างน้ อย 2,000 แห่ง ภายในสิ ้นปี 2558
 เพื่อการควบคุมการลดมลภาวะทางอากาศอย่างเข้ มงวด และเพื่อให้ การบริหารจัดการคุณภาพถ่านหินเชิงพาณิชย์
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน
(NDRC) ได้ ประกาศใช้ ข้อกําหนดใหม่โดยตัดการจําหน่ายและนําเข้ าถ่านหิน ที่มีปริมาณขี ้เถ้ า (Ash) สูงเกินกว่าร้ อย
ละ 40 และปริมาณกํามะถัน (Sulfur) สูงเกินกว่าร้ อยละ 3 โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากถ่านหินที่ผลิตในเหมืองอินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริษัทฯ
มีปริมาณขี ้เถ้ าร้ อยละ 4 ถึง 6 และร้ อยละ 15 ถึง 24 ตามลําดับ สําหรับปริมาณกํามะถันในถ่านหินที่ผลิตจากเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริษัทฯ อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 0.5 ถึง 2 และร้ อยละ 0.3 ถึง 0.6 ตามลําดับเช่นกัน
 นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรี จีนได้ ประกาศแผนและเป้าหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2557 โดยจะตัดการพึง่ พาพลังงานจากถ่านหินให้ ลดลงเหลือ 4.2 พันล้ านตันในปี 2563 จากปั จจุบนั ที่จีนพึง่ พา
้ ้ กระทรวงป้องกันมลภาวะสิง่ แวดล้ อมได้ ปรับแผนควบคุมมลพิษทางอากาศ
พลังงานจากถ่านหินถึงร้ อยละ 70 ทังนี
ของปั กกิ่ง เทียนจิน มณฑลเหอเป่ ยและมณฑลซานตง โดยภายในสิ ้นปี 2563 ให้ ลดการใช้ ถ่านหินลง 100 ล้ านตัน
จากปี 2555 ที่มีปริมาณการใช้ ถ่านหินอยูท่ ี่ประมาณ 791 ล้ านตัน
 การประกาศใช้ การจัดเก็บภาษี ทรัพยากรที่ปฏิรูปใหม่ เพื่อลดภาระต้ นทุนของผู้ประกอบการเหมืองถ่านหิน โดยปฏิรูป
การจัดเก็บภาษี ทรัพยากรจากเดิมที่จดั เก็บต่อหน่วยการผลิต เปลี่ยนเป็ นการจัดเก็บเป็ นร้ อยละของราคาขายถ่านหิน
โดยมีผลนับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ซึง่ ฝ่ ายบริ หารภาษี ของรัฐได้ ออกกฏระเบียบเกียวกับการปฎิรูปภาษี ทรัพยากร
้ ร้อยละ 2 ถึง 10 ของราคาขาย โดยแต่ละมณฑลจะเป็ นผู้กําหนดอัตราจัดเก็บเองตามความ
ถ่านหินไว้ เป็ นช่วงตังแต่
เหมาะสมของแต่ละมณฑล โดยมณฑลซานซีจะจัดเก็บที่ร้อยละ 8 และมณฑลเหอหนานจะจัดเก็บที่ร้อยละ 2
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ขณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้ เป็ นการเพิ่มภาระให้ กบั เหมืองถ่านหินในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รัฐบาลท้ องถิ่นในแต่ละ
มณฑลได้ ทําการยกเลิกการจัดเก็บภาษี และกองทุนที่จดั เก็บซับซ้ อน ซึง่ โดยรวมแล้ วไม่มีผลกระทบกับต้ นทุนการผลิต
ถ่านหิน
 การมีผลบังคับใช้ ของมาตรการการจัดเก็บภาษี นําเข้ าถ่านหิน เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศและลดแรงกดดัน
จากภาวะถ่านหินล้ นตลาดในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลจีนต้ องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ที่ชะลอตัวลดลงในรอบปี
2557 ที่ผา่ นมา โดยอัตราภาษี ดงั กล่าว ได้ จําแนกตามค่าความร้ อนถ่านหินอยูท่ ี่ร้อยละ 3 ถึง 6 และมีผลนับจากวันที่
15 ตุลาคม 2557 อย่างไรก็ตาม เหมืองในประเทศอินโดนิเซียไม่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการนี ้ เพราะข้ อตกลง
การค้ าเสรี ระหว่างจีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็ นผลให้ การนําเข้ าถ่านหินจาก
ประเทศอินโดนิเซียไม่ต้องเสียภาษี นบั ตังแต่
้ ต้นปี 2555 อย่างไรก็ดี มาตรการจัดเก็บภาษี นําเข้ าร้ อยละ 6 สําหรับการ
นําเข้ าถ่านหิน Thermal จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียนัน้ บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อย จากปริมาณการ
ส่งออกถ่านหินไปจีนประมาน 6,500 ตันในปี 2555 และ 20,000 ตันในปี 2556 นอกจากนี ้ ตามข้ อตกลงการค้ าเสรี
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเครื อรัฐออสเตรเลียที่เพิ่งลงนามไปเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผา่ นมานัน้ จะมี
ผลให้ ภาษี นําเข้ าถ่านโค๊ กลดเป็ นร้ อยละ 0 ทันที ส่วนภาษี นําเข้ าถ่าน Thermal ลดจากร้ อยละ 6 เหลือร้ อยละ 4 และ
จะเป็ นร้ อยละ 0 ภายในสองปี นับจากวันลงนามในสัญญา
เครื อรัฐออสเตรเลีย
ในปี ที่ 2557 ที่ผา่ นมารัฐบาลออสเตรเลียอนุมตั ิให้ ยกเลิกกฎหมายภาษี การทําเหมืองถ่านหินและสินแร่ในเครื อรัฐ
ออสเตรเลีย (Mineral Resource Rent Tax : MRRT) เพื่อลดแรงกดดันจากจากภาระค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มของภาคธุรกิจที่
ต้ องเผชิญและเพื่อฟื น้ ฟูความเชื่อมัน่ ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของภาคธุรกิจและนักลงทุน ส่งผลให้ บริษัท
ย่อยในประเทศออสเตรเลียต้ องตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับภาษี ดงั กล่าว จํานวน 24 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกกฎหมายนี ้ส่งผลให้ บริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียไม่ต้องมีภาระภาษี ที่
จะต้ องจ่ายในอนาคตต่อไป
มองโกเลีย
ในปี 2557 รัฐสภาได้ อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยการทําเหมืองแร่ในมองโกเลีย เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการ
ลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงกฎหมายการลงทุนที่สง่ เสริมให้ มีให้ ข้อมูลที่โปร่งใส เพื่อช่วยฟื น้ ฟูความ
างประเทศอย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบต่อโครงการ
เชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุนทังในและต่
้
ของบริ ษัท เนื่องจากยังอยูใ่ นระยะของการดําเนินการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทังเครื
้ ่ องมือต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯลงทุน เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น โดยกําหนดให้ ผ้ บู ริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบียบ
และนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ ชิด ทังระดั
้ บรัฐบาลกลางและท้ องถิ่น รวมถึงได้ วา่ จ้ างบริ ษัทที่ปรึกษา
ด้ านกฎหมายท้ องถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ การดําเนินการเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
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3.6 ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในเรื่ องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อมเป็ นอย่างมาก ซึง่ นับได้
ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Policy) เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมโดยได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลและ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมภายในองค์กร และมอบหมายให้ หน่วยงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้ อม และพัฒนาชุมชน (Health, Safety, Environment and Community Development :
HSEC) มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ ประสานงาน และให้ การสนับสนุนแก่หน่วยงานและหน่วย
ธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริษัท เพื่อให้ การดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
และสอดคล้ องกับนโยบายที่ได้ วางเอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้ มงุ่ มัน่ นําเอามาตรฐานสากล ได้ แก่ ระบบการจัดการด้ าน
คุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้ อม (ISO 14001) มาประยุกต์ใช้ ในหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีเหมืองและ
โรงไฟฟ้าในกลุม่ บริษัทได้ รับการรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐานต่างๆ ข้ างต้ น เพิ่มเติมจากปี ที่ผา่ นมา ได้ แก
มาตรฐานระบบการจัดการด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม แบบบูรณาการ (Integrated Management
System of QMS-ISO 9001, EMS-ISO 14001 and OHSMS-OHSAS 18001) สําหรับการดําเนินงานเหมืองบารินโต ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ก) ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ วยลักษณะของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ซึง่ มีกิจกรรมที่ใช้ เครื่ องจักรและยานพาหนะจํานวนมาก จึง
ทําให้ มีความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักรและยานพาหนะมากด้ วยเช่นกัน
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามนโยบายส่งเสริ มและรณรงค์การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับ
พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ หลักการ “3 ZEROs” อันประกอบด้ วย
1) Zero Incident : โดยการป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรม และสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย
2) Zero Repeat : โดยการทําทุกอย่างที่จําเป็ นในการแก้ ไขที่สาเหตุ เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุซํ ้าในกรณีเดิม
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดย
ไม่มีข้อต่อรอง
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการทํางาน
ดังนี ้
 การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุม HSEC Summit (Health, Safety, Environment and Community Summit)
ในปี 2557 นับเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน เพื่อแบ่งปั นผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็น
จากผู้บริหารระดับสูงของกลุม่ บริษัททัว่ ทุกภูมิภาค เพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานด้ านความ
ปลอดภัยตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนการถ่ายทอดภาวะผู้นําด้ านความปลอดภัย (Safety Leadership) ให้
เกิดขึ ้นกับพนักงานในทุกระดับชัน้ และในทุกๆ หน่วยธุรกิจ ให้ มีความตระหนักและให้ ความสําคัญในเรื่ อง
ดังกล่าว
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 การปรับปรุงมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
ในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ มีการจัดทํามาตรฐานการจัดการความปลอดภัยใหม่ 2 ฉบับ ได้ แก่ เรื่ องระบบ
การรายงานและการสอบสวนอุบตั ิเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซํ ้าของอุบตั ิเหตุ และการป้องกันการเกิดขึ ้นของ
แนวโน้ มอุบตั ิเหตุในระยะยาว และเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อให้ การใช้ พลังงานของกลุม่ บริษัทในเครื อ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 การปรับปรุงระบบการบริ หารผู้รับเหมา
ภายใต้ กระบวนการทํางานร่วมกับผู้รับเหมาจํานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหาร
ผู้รับเหมา (Contractor Management System: CMS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถบริหารจัดการและควบคุม
ผู้รับเหมาให้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้ อม และมีความ
ปลอดภัยสูงสุด โดยกําหนดให้ มีระบบที่สามารถคัดเลือก ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้
อย่างชัดเจนและใกล้ ชิด ในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ ทําการทบทวนระบบการจัดการผู้รับเหมาด้ านความ
ปลอดภัย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยของผู้รับเหมาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
 การเตรี ยมความพร้ อมรองรับเหตุฉกุ เฉิน
บริษัทฯ ได้ นําเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มา
ประยุกต์ใช้ ภายในองค์กรในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เพื่อให้ เกิดความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินในระดับที่
จะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเหตุฉกุ เฉิน หรื อเหตุการณ์วิกฤตทัง้
อุบตั ิเหตุ (ทางด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม) ภัยธรรมชาติ หรื อวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นโดยมนุษย์ ที่
อาจจะทําให้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้ องหยุดชะงักได้ เช่น อัคคีภยั สารเคมีหกรั่วไหล อุทกภัย แผ่นดินไหว
โรคระบาด และเหตุประท้ วง หรื อจลาจล เป็ นต้ น โดยบริษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan) มีการจัดเตรี ยมทรัพยากรที่จําเป็ น และมีการซักซ้ อมการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อ
เหตุฉกุ เฉินในระดับปฏิบตั ิการและระดับบริหารเป็ นประจําทุกปี ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เริ่มนําระบบการจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน ISO 22301 มาดําเนินการที่สํานักงานใหญ่กรุงเทพ และ
จะขยายผลการดําเนินงานสูห่ น่วยธุรกิจอื่นๆ ในกลุม่ บริษัทต่อไปในอนาคต
ข) ความเสี่ยงด้ านสิง่ แวดล้ อม
บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Compliance) ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด และมุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็ นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมด้ านสิง่ แวดล้ อมจากการใช้ ทรัพยากร เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็ นต้ น


การปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Compliance)

บริษัทฯ
ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมที่
บังคับใช้ และข้ อกําหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม และมาตรการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่กําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้ าน
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สิง่ แวดล้ อม โดยในปี ที่ผา่ นมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้ องตามข้ อกําหนดมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมใน
เกณฑ์ดีและมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมุ่งเน้ นการจัดการปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึง่ ประกอบด้ วย
 การจัดการปั ญหาการชะล้ างหน้ าดิน และตะกอนดินในนํ ้า บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกัน โดยทําการ
ถมดินกลับในบ่อเหมืองให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ และหากจําเป็ นต้ องทําการทิ ้งดินภายนอกบ่อเหมือง
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ดําเนินการฟื น้ ฟูสภาพกองดินโดยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ ยืนต้ นโตเร็วในพื ้นที่ที่
เสร็จสิ ้นกิจกรรมการถมและปรับหน้ าดินแล้ ว เพื่อลดการชะล้ างพังทลายของดิน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการ
สร้ างบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เพื่อดักตะกอนดินที่เป็ นผลจากการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน
โดยบึงประดิษฐ์ ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบบําบัดนํ ้าแบบชีวภาพด้ วยหินปูนไร้ อากาศ (Successive
Alkalinity Producing : SAP) ที่เหมืองลําพูน ซึง่ ได้ รับรางวัล ASEAN Coal Awards 2013 จากจากศูนย์
พลังงานแห่งอาเซียน (ASEAN Centre for Energy)
 การจัดการคุณภาพของนํ ้าที่ปล่อยจากพื ้นที่เหมืองสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ โดยมีการกําหนดดัชนีคณ
ุ ภาพนํ ้า
คือ สภาพความเป็ นกรดด่าง และความขุ่นข้ นของตะกอนดิน สําหรับสภาพความเป็ นกรดด่าง บริษัทฯ
จัดทํามาตรการป้องกันและแก้ ไขการเกิดนํ ้าที่เป็ นกรดจากการทําเหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้ น
การจัดการตังแต่
้ ขนตอนการสํ
ั้
ารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพื ้นที่จนถึงการฟื น้ ฟูสภาพของพื ้นที่
ภายหลังเสร็จสิ ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation) มีการใช้ ระบบบําบัดนํ ้าแบบชีวภาพด้ วย
หินปูนไร้ อากาศ (Successive Alkalinity Producing : SAP) เพื่อบําบัดสภาพความเป็ นกรดของนํ ้าจากการ
ทําเหมือง ซึง่ ได้ รับรางวัล ASEAN Coal Awards 2013 และในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ เริ่มขยายผล
ริเริ่มนําระบบ SAP ไปประยุกต์ใช้ ในเหมืองที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 การจัดการคุณภาพนํ ้าหล่อเย็นที่ใช้ ในโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้ ระบบนํ ้าหล่อเย็นกึง่ ปิ ดที่โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพื่อ
ลดการแลกเปลี่ยนนํ ้ากับสิง่ แวดล้ อมภายนอก และนํ ้าที่จะปล่อยออกสูภ่ ายนอก มีการออกแบบทางนํ ้าเพิ่ม
ระยะทางให้ สมั ผัสอากาศนานที่สดุ เพื่อลดอุณหภูมินํ ้าที่จะปล่อยออกสูภ่ ายนอกให้ อยูใ่ นระดับที่กฎหมาย
กําหนด
 การจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่ รรยากาศ โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดดัชนีชี ้วัด
คุณภาพอากาศหลักได้ แก่ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึง่ บริษัทฯ ได้ นําเอา
้ ่อยูใ่ นประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ ามาประยุกต์ใช้ กบั โรงไฟฟ้าทังที
ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหวั เผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้
หม้ อไอนํ ้าเผาไหม้ แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน(Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกําจัดฝุ่ นละอองขี ้เถ้ าลอย (Fly-ash) โดยการใช้ เครื่ องดักจับฝุ่ น
แบบใช้ ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้ เทคโนโลยีดกั จับซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Flue
Gas Desulfurization : FGD) แบบกึง่ แห้ ง (Semi-dry) รวมทังมี
้ ระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง
้ ่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้
(Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทังที
แน่ใจว่า ค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
บริษัทได้ ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดอากาศที่มีอยูเ่ ดิมให้ มีประสิทธิภาพในการบําบัด
อากาศได้ ดียิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับข้ อกําหนดกฎหมายท้ องถิ่นที่เพิ่งมีการประกาศออกมาใหม่ โดยโครงการ
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ดังกล่าวเริ่ มดําเนินการตังแต่
้ ปี 2555 และในปี 2557 มีการลงทุนดําเนินการในโครงการนี ้มากกว่า 400
ล้ านบาท
 การจัดการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคุณภาพของถ่าน
หิน และขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ มีการใช้ มาตรการที่หลากหลาย เพื่อมุง่ เน้ นการจัดการอย่างเหมาะสมสําหรับ
แต่ละพื ้นที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้ นไม้ สร้ างแนวกันลมในพื ้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิด
ฝุ่ น การจํากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื ้นที่เหมืองเพื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภัยในการทํางาน
้
การหมัน่ พรมนํ ้าบนถนนที่มีพื ้นผิวเป็ นดิน เป็ นต้ นนอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นทังใน
บริเวณพื ้นที่เหมือง และบริเวณชุมชนข้ างเคียงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่ นละอองที่
เกิดจากการทําเหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดการของเสียอันตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ บริษัทมีมาตรการในการคัดแยกและการกําจัดขยะ
ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ แน่ใจว่า ขยะเหล่านันจะไม่
้
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิง่ แวดล้ อม โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึง่ จัดให้ มีการจัดการเพื่อการกําจัดที่ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับ
ข้ อกําหนดของกฎหมาย ตามที่มีกําหนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ่น


การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)
การใช้ ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพนันเป็
้ นการเพิ่มต้ นทุนการผลิต ทําให้ เกิดความขัดแย้ งจากการแก่งแย่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด บริ ษัทฯ จึงมุง่ เน้ นการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรใน 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่
การใช้ ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการและใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยการวางแผนการทําเหมืองอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ให้ น้อยที่สดุ โดย
กําหนดให้ มีการวางแผนการฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Mine Rehabilitation Planning) ตังแต่
้ เริ่มโครงการซึง่ สามารถ
นํามาใช้ ในการฟื น้ ฟูพื ้นที่และจัดการโครงการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัท PT. Indo TambangrayaMegahTbk
(ITM) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบ้ านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ เปอร์ โวดาดี
(Purwodadi Botanical Gardens) ริเริ่มให้ มีโครงการศึกษาและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่
เหมืองบารินโต ที่อยูบ่ นเกาะกาลิมนั ตัน ตังแต่
้ ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ ขยาย
ขอบเขตของงานมายังพื ้นที่เหมืองอินโดมินโค ซึง่ มีความก้ าวหน้ าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และการขยายการสํารวจพื ้นที่เพิ่มเติมจากที่เคยทําไว้ ก่อนหน้ า
เพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการทําแบบ
จําลองของการฟื น้ ฟูสภาพพื ้นที่และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต โดยล่าสุดในปี 2557 บริษัทฯ
ประสบความสําเร็จในโครงการ ศึกษาและเพาะพันธุ์พืชท้ องถิ่นโตเร็วเพื่อนํามาใช้ ในการฟื น้ ฟูพื ้นที่ ในพื ้นที่
เหมืองทรูบ้าอินโด โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็ นการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชท้ องถิ่น และช่วยให้ การฟื น้ ฟูพื ้นที่
เหมืองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้นแล้ ว ยังส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยการสร้ างอาชีพให้ ชาวบ้ าน
เป็ นผู้เพาะพันธุ์พืชดังกล่าวส่งจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทอีกด้ วยในด้ านการใช้ พลังงาน บริษัทฯ มีความตระหนักใน
ความสําคัญของการใช้ พลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า บริษัทฯ จึงได้ ดําเนินโครงการอนุรักษ์ พลังงานสําหรับสํานักงาน
เหมืองถ่านหินรวมถึงโรงไฟฟ้าทุกแห่ง เช่น บริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจริเริ่มโครงการศึกษาการนํา
ก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ข้างเคียง มาใช้ กบั รถบรรทุกหน้ าดินและ
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รถบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้ พลังงานจากนํ ้ามันดีเซลซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานหลักในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้การใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลว มีข้อดีทงในด้
ั ้ านการสร้ างเสถียรภาพทางพลังงาน ช่วยลดต้ นทุนเชื ้อเพลิง และยัง
ช่วยลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และฝุ่ นที่มีขนาดเล็กซึง่ เกิดจากการเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์เมื่อเทียบกับการ
ใช้ นํ ้ามันดีเซลอีกด้ วย นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนการสร้ างโรงผลิตแก๊ สชีวมวลชุมชน ในโครงการพัฒนาชุมชนใกล้
พื ้นที่เหมืองเอมบาลุท (Embalut) เพื่อให้ ประชาชนได้ เรี ยนรู้การสร้ างแหล่งพลังงานเพื่อใช้ ประโยชน์ในชุมชน
จนกลายเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้สําหรับผู้ที่สนใจ และได้ รับรางวัลด้ านสิง่ แวดล้ อมจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ในปี 2557
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการช่วยกันยับยังปั
้ ญหาการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยากาศ
ั้
จึง
ได้ ริเริ่มที่จะเข้ าร่วม "โครงการเปิ ดเผยข้ อมูลคาร์ บอนต่อสาธารณะ" (Carbon Disclosure Project; CDP) ซึง่
เป็ นโครงการรายงานข้ อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และกลยุทธ์ การจัดการก๊ าซเรื อนกระจก เพื่อ
เปิ ดเผยให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและผู้ลงทุนได้ รับทราบ ตังแต่
้ ปี 2549 โดยได้ ดําเนินการศึกษาและพัฒนาการ
จัดทําฐานข้ อมูล การเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นรูปธรรม และดําเนินการรายงานข้ อมูลปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกต่อโครงการ CDP อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557 นอกจากนี ้ ในปี 2557 บริษัทยังได้ บรรจุแผนการจัดการ
ก๊ าซเรื อนกระจก ไว้ ในแผนกลยุทธ์ของบริษัทสําหรับปี 2559 - 2563 เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการลด
การปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก อย่างเป็ นรูปธรรมในอนาคต
7. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อชุมชน ทังด้
้ านสิง่ แวดล้ อม ด้ านความ
ปลอดภัย รวมถึงผลกระทบด้ านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี ้
1. ฝ่ ายพัฒนาชุมชนได้ ร่วมทํางานอย่างใกล้ ชิดกับฝ่ ายอื่นๆ ภายในบริษัทฯ ตังแต่
้ การประชุมวางแผน การติดตามงาน
การประเมินผลกระทบ รวมถึงการป้องกันแก้ ไข เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยเฉพาะด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย ทําให้ การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ผ่านช่องทางของฝ่ าย
พัฒนาชุมชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้ แก่ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสื่อมวลชนอย่างใกล้ ชิด ซึง่ นอกจากจะทํางานร่วมกันแล้ ว บริ ษัทฯ ยังสามารถทราบ
ถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นและหาทางแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที
2. การมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้ านพัฒนาชุมชน (Community Development Standard Operation Procedure) ที่
ครอบคลุมด้ านการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน

สําหรับใช้ งานในระดับเหมือง

ทําให้

ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ มีแนวปฎิบตั ิที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ิได้ ในมาตรฐานเดียวกันทุกพื ้นที่
ทํางาน
3. การจัดประชุมประจําปี ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC)
ที่ประกอบด้ วยตัวแทนจากชุมชน รัฐบาลท้ องถิ่น และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื ้นที่
แบบมีสว่ นร่วม ทําให้ โครงการต่างๆ มีความเหมาะสม ตรงกับความต้ องการของชุมชน สอดคล้ องกับแผนการพัฒนา
ของภาครัฐ และได้ รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะมีการทบทวนและประเมิน
ความก้ าวหน้ าของงานที่ผา่ นมา รวมถึงปั ญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ ไข เพื่อการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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4. การดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่มงุ่ ตอบสนองความต้ องการและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนแต่ละแห่ง

โดยเน้ น

กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพื่อจะนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยะยาว กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บริ ษัทฯ
ให้ การสนับสนุนประกอบด้ วย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมด้ านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการส่งเสริ มด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ ทําให้ ประชาชนในพื ้นที่รอบเหมืองมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เกิดความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
บริษัทฯ มากขึ ้น
5. การดําเนินงานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้ อง บริษัทฯ ได้ นําผลจากการสํารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้ อง (Stakeholder Perception Survey) ซึง่ ได้ จดั ทําไปก่อนหน้ านี ้ มาปรับปรุง
การดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจ
6. การจัดให้ มีพนักงานพัฒนาชุมชน (Community Development Officer: CDO) ของแต่ละพื ้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อ
เป็ นกลไกหลักในการสื่อสารระหว่างชุมชนและบริษัทฯ
และร่วมกันทํางานกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้ เป็ นไปตามแผนงาน
7. การติดตามงานของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่รัดกุม สร้ าง
ผลประโยชน์ให้ กบั ชุมชน ทังไม่
้ สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อชุมชนและสังคม
3.8 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตังที
้ มทํางานที่
ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร เพื่อติดตามความคืบหน้ าการดําเนินการของฝ่ ายกฎหมาย และวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างใกล้ ชิด
โดยจัดให้ มีการรายงานความคืบหน้ าของสถานการณ์แก่ผ้ บู ริหารและคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังมุ
้ ง่ เน้ นทําความเข้ าใจและความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้ อา่ นคํา
พิพากษาอุทธรณ์ ให้ ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจําเลยได้ กระทําการโดยสุจริตทังก่
้ อนและหลังเข้ าทําสัญญาร่วมพัฒนา
โครงการ และจําเลยไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจําเลยไม่ต้องคืน
เอกสาร 13 ฉบับซึง่ เป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหงสาแก่โจทก์ ขณะนี ้ฝ่ ายโจทก์ได้ ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกาแล้ ว ส่วนฝ่ ายจําเลยอยูใ่ นระหว่างการใช้ สทิ ธิในการทําคําแก้ ฎีกา ผู้บริหารบริษัทเชื่อมัน่ ในการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ในโครงการหงสา โดยคาดว่า คดีนี ้จะเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาในชันฎี
้ กาในปี 2558 และ
คาดว่าจะใช้ เวลาการพิจารณาคดีอีกประมาณ 3-5 ปี
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรั พย์ ถาวร
ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชี ของสินทรั พย์ แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ ประโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ สํานักงาน
รถยนต์
อุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
-

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรื อ 5 ถึง 20 ปี แล้ วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า
2 ถึง 20 ปี
4 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

รายละเอียดของที่ดินของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
ผู้ถือครอง

ขนาด (ไร่)

ประเภทถือสิทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

BP

345-3-74*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (BP-1)

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
1,179,130.28

2. อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

BP

209-3-62*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (LP-2)

74,036.13

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมือง

62,820.01

ที่ตงั ้

3. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

รวม

1,315,986.42

หมายเหตุ : * ขนาดของพื ้นที่ที่ใช้ ในการทําเหมือง
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- รายละเอียดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการ

บริ ษัท

1. อาคารโรงงานและสํานักงาน
จ.พะเยา
2. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Jorong, Indonesia
3. ท่าเรื อ, เหมือง Jorong, Indonesia

CMMC
Jorong
Jorong

4. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Indominco, Indonesia

Indominco

5. ท่าเรื อ, เหมือง Indominco, Indonesia

Indominco

6. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Kitadin, Indonesia
7. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Trubaindo, Indonesia
8. ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน,
เหมือง Trubaindo
9. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Bharinto Mining

Kitadin
Trubaindo
Trubaindo
Bharinto

รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
บริ ษัท CMMC
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Jorong
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Jorong
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท
Indominco
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท
Indominco
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Kitadin
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Bharinto
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
0.40

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

26,979.79

ไม่มีภาระผูกพัน

127,157.83

ไม่มีภาระผูกพัน

16,453,280.67

ไม่มีภาระผูกพัน

39,577,335.99

ไม่มีภาระผูกพัน

3,660,737.02

ไม่มีภาระผูกพัน

4,834,594.04

ไม่มีภาระผูกพัน

468,285.87

ไม่มีภาระผูกพัน

719,952.01

ไม่มีภาระผูกพัน

65,868,323.62
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- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริษัทในประเทศออสเตรเลีย
รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน

Airly Coal Pty

2. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Airly Coal Pty

บริ ษัท Airly Coal Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัท Airly Coal Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัท Charbon Coal Pty
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Charbon Coal Pty
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Clarence Coal Pty
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Clarence Coal Pty
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Fassifern Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Fassifern Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Hartley Valley
Coal Company Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัท Centennial Coal
Infrastructure Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Inglenook Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Inglenook Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Ivanhoe Coal Pty
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Ivanhoe Coal Pty
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Mandalong Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Mannering Pty เป็ น
เจ้ าของ
บริ ษัท Centennial Myuna
Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Northern Coal Service
Pty เป็ นเจ้ าของ

3. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
4. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
5. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
6. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
7. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
8. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
9. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
10. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
11. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
12. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
13. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
14. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
15. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Charbon Coal
Pty
Charbon Coal
Pty
Clarence Coal
Pty
Clarence Coal
Pty
Centennial
Fassifern Pty
Centennial
Fassifern Pty
Hartley Valley
Coal Company
Pty
Centennial Coal
Infrastructure
Pty
Centennial
Inglenook Pty
Centennial
Inglenook Pty
Ivanhoe Coal
Pty
Ivanhoe Coal
Pty
Centennial
Mandalong Pty

16. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Centennial
Mannering Pty

17. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Centennial
Myuna Pty
Centennial
Northern Coal
Service Pty

18. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย)
2.3

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

129.8

ไม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไม่มีภาระผูกพัน

5.7

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

97.2

ไม่มีภาระผูกพัน

49.0

ไม่มีภาระผูกพัน

20.0

ไม่มีภาระผูกพัน

0.04

ไม่มีภาระผูกพัน

39.2

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.2

ไม่มีภาระผูกพัน

10.1

ไม่มีภาระผูกพัน

49.4

ไม่มีภาระผูกพัน

272.8

ไม่มีภาระผูกพัน

7.3

ไม่มีภาระผูกพัน

57.8

ไม่มีภาระผูกพัน

43.5

ไม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

19. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

ลักษณะกรรมสิทธิ

Centennial
Newstan Pty
20. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
Centennial
Springvale Pty
21. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
Centennial
Springvale Pty
22. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง Centennial Coal
Company
23. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
Centennial
Drilling Pty
Limited
รวม

บริ ษัท Centennial
Newstan Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial Coal
Company เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท Centennial Drilling
Pty Limited เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย)
71.0

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

1.4

ไม่มีภาระผูกพัน

161.0

ไม่มีภาระผูกพัน

3.5

ไม่มีภาระผูกพัน

2.8

ไม่มีภาระผูกพัน

1,034.34

ข้ อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ์ ในการประกอบธุรกิจ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริษัทร่วม
ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

จังหวัด

DONFAI 27564/14974

แม่ทะ

ลําปาง

181-2-10

16/11/63 บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

โครงการ

เนื ้อที่
หมดอายุ
ไร่ -งาน-ตรว.

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ
แจ้ งหยุด
การทําเหมือง

LP-2

24414/14475 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

200-3-74

22/12/59 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) หยุดการผลิต

LP-2

27423/14663 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

237-2-28

23/06/59 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) หยุดการผลิต

LP-2

27436/14665 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

209-3-07

23/06/58 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) หยุดการผลิต

LP-2

27501/15020 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

297-3-80

30/06/59 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) หยุดการผลิต

BP-2
25982/16074
Expansion

ลี ้

ลําพูน

285-3-12

16/01/67 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ยังไม่ดําเนิน
การผลิต

BP-2
25983/16075
Expansion

ลี ้

ลําพูน

296-0-45

16/01/67 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ยังไม่ดําเนิน
การผลิต

หมายเหตุ :
- ประทานบัตรที่แจ้ งหยุดการทําเหมือง เป็ นประทานบัตรที่ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ทําการผลิต หาก บริ ษัทฯ ต้ องการทําเหมือง บริษัท
สามารถทําเรื่ องขอเปิ ดดําเนินการใหม่ภายใต้ ประทานบัตรเดิมได้ ทนั ที หากประทานบัตรดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
- หยุดการผลิต ประทานบัตรทุกแปลงใน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ได้ หยุดการผลิต แต่พื ้นที่ประทานบัตรเป็ นพื ้นที่ร่วมโครงการ
ทําเหมืองเดียวกันกับ บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
- ยังไม่ดําเนินการผลิต เนื่องจากอยูร่ ะหว่างขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องก่อนเปิ ดการทําเหมืองในปี 2558
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 รายละเอียดประทานบัตรของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โครงการ
IndonesiaKalimantan

ประทานบัตร
เลขที่
05PB0318

เนื ้อที่
ไร่ -งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
4,137
Kalimantan Hectares
อําเภอ

จังหวัด

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

9 Dec 2029

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

7,341
Hectares
Indominco

01PB0435

Kitadin KTN 2003 0006
(Embalut)
OP

Production Stage

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8 May 2028

PT. Indominco Mandiri

Production Stage

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

2,973.3
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitadin

Production Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitadin

Production Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

Bharinto

CCOW-BEK
20Nov1997

Barito Utara & Central &
Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

20 Nov 2027

PT. Bharinto Ekatama

Production Stage
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 รายละเอียดประทานบัตรของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย

โครงการ
AIRLY

ANGUS
PLACE
ANGUS
PLACE
ANGUS
PLACE
BLUE
MOUNTAINS

ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที่
ML1331 AIRLY, COCO,
MORUNDUREY
& BANDAMORA
ML1424 WOLGAN, COX,
COOK &
MARANGAROO
CCL704 COX &
LIDSDALE
ML1699 COOK

NSW

เนื ้อที่
เฮกตาร์
2,745

11 Oct 2035

CENTENNIAL AIRLY
PTY LIMITED

Production

NSW

7,735

18 Aug 2024

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Production

NSW

2,541

14 Jan 2023

Production

NSW

30.6

26 June 2035

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
HARTLEY VALLEY
COAL COMPANY PTY
LIMITED
HARTLEY VALLEY
COAL COMPANY PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED
CHARBON COAL PTY
LIMITED

Production

รัฐ

หมดอายุ

CCL738

LETT

NSW

1,116

28 Sep 2025

BLUE
MOUNTAINS

ML1457

LETT &
MARANGAROO

NSW

185.1

3 Nov 2020

CHARBON

MPL505

CLANDULLA

NSW

0.4097

11 Aug 2026

CHARBON

MPL526

NSW

7.106

14 Dec 2024

CHARBON

MPL499

WELLS,
CLANDULLA &
RYLSTONE
CLANDULLA

NSW

0.7917

28 May 2026

CHARBON

ML1318

CLANDULLA

NSW

983

28 Jun 2026

CHARBON

ML1384

CLANDULLA

NSW

195.5

19 Jan 2017

CHARBON

ML1501

CLANDULLA

NSW

13

21 Dec 2022

CHARBON

ML1545

CLANDULLA

NSW

204.65

9 Jan 2025

CHARBON

CCL732

CLANDULLA

NSW

1024

2 Dec 2025

CHARBON

MPL670

NSW

9.92

26 Mar 2024

CHARBON

ML1524

RYLSTONE &
CLANDULLA
CLANDULLA

NSW

20.26

28 Oct 2023

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

Production
Closed

Closed

Production
Production

Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
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โครงการ
CHARBON

ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที่
MPL964 CLANDULLA

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

NSW

เนื ้อที่
เฮกตาร์
4.932

20 Nov 2023

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

Production

IVANHOE COAL PTY
LTD
IVANHOE COAL PTY
LTD

Closed

IVANHOE COAL PTY
LTD

Closed

IVANHOE COAL PTY
LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Closed

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Production

รัฐ

CHARBON

MPL270

CLANDULLA

NSW

266

28 Apr 2026

CHARBON

ML1647

CLANDULLA

NSW

570.9

17 Dec 2031

CHARBON

ML1663

CLANDULLA

NSW

52.5

9 Jan 2033

CLARENCE

CCL705

CLWYDD,
MARANGAROO
& ROCK HILL

NSW

3,210

20 Dec 2026

CLARENCE

ML1354

CLWYDD &
COOK

NSW

155.3

21 Jul 2015

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, COOK
& ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2015

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

IVANHOE

ML1627

NSW

79.78

2 Feb 2030

IVANHOE

CCL712

NSW

1,601

IVANHOE

ML1301

CLWYDD,
MARANGAROO,
LETT
CULLEN
BULLEN
CULLEN
BULLEN, COX &
FALNASH
COX

NSW

5.131

IVANHOE

MPL348

COX

NSW

9.45

12 Nov 2006
Renewal
pending
29 Sep 2013
Renewal
Pending
24 May 2025

MANDALONG

ML1443

NSW

3,648

1 Mar 2020

MANDALONG

ML1543

MORISSET,
DORA &
MANDOLONG
MANDOLONG

NSW

172.5

25 Nov 2024

MANDALONG

ML1431

MORISSET

NSW

2.093

27 May 2019

Production
Production
Production
Production

Production

Production

Production

Closed

Production

Production
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ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที่
MANDALONG MPL191 COORUMBUNG

NSW

เนื ้อที่
เฮกตาร์
0.5615

MANDALONG

MPL329

COORUMBUNG

NSW

1.79

MANDALONG

CCL762

NSW

2,940

MANDALONG

ML1553

DORA, AWABA,
MANDOLONG,
MORISSET &
WALLARAH
MORISSET

5 Aug 2015
Not to be
renewed
13 Oct 2022

NSW

64.32

7 Sep 2025

MANNERING

CCL721

MORISSET &
WALLARAH

NSW

3,526

29 Jul 2026

MANNERING

CCL719

WALLARAH

NSW

1,803.5

22 Sep 2009
Renewal
Pending

MUNMORAH

CCL720

NSW

3,735

MUNMORAH

CCL722

MUNMORAH

MPL307

WALLARAH &
MUNMORAH
MORISSET,
WALLARAH,
MUNMORAH &
TUGGERAH
WALLARAH

NSW

0.1035

MUNMORAH

MPL308

WALLARAH

NSW

3.797

MUNMORAH

MPL306

WALLARAH

NSW

0.2079

MYUNA

MPL334

AWABA

NSW

33.3

25 Mar 2014
Not to be
renewed
25 Mar 2014
Not to be
renewed
25 Mar 2014
Not to be
renewed
19 Oct 2015

MYUNA

ML1370

WALLARAH

NSW

635

2 Dec 2016

โครงการ

รัฐ

NSW

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

25 Feb 2023

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Production

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD

Production

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD

Production

CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD

22 Apr 2006
CENTENNIAL
Renewal Pending MUNMORAH PTY LTD
5,140
5 Jul 2019
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Production

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

CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Closed

CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Closed

CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Closed

CENTENNIAL MYUNA
PTY LTD
CENTENNIAL MYUNA
PTY LTD

Production
Production

หน้ า 72

โครงการ
MYUNA

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที่
ML1632 AWABA,
COORUMBUNG,
WALLARAH &
MORISSET
CCL756 COX
CCL746

NSW

เนื ้อที่
เฮกตาร์
7,426

13 Oct 2022

CENTENNIAL MYUNA
PTY LTD

Production

NSW

101

6 Dec 2024

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

Project

รัฐ

หมดอายุ

NEWSTAN

CCL764

NEWSTAN

CCL763

AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

3,400

31 Dec 2028

NSW

108.8

18 May 2021

NSW

190.1

9 Jun 2022

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

20.23

24 Aug 2017

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

3

23 Oct 2027

NEWSTAN

ML1586

NSW

449.1

13 Oct 2022

NEWSTAN

ML1452

NSW

1587

6 Jul 2020

NEWSTAN

CCL727

NSW

2,205

12 Aug 2027

NEWSTAN

MPL328

AWABA &
COORUMBUNG
AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA
&AWABA
AWABA

NSW

0.397

5 Aug 2015

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

78

18 Sep 2016

NEWSTAN

MPL304

AWABA

NSW

0.07

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

0.4047

25 Mar 2014
Renewal
Pending
25 Mar 2035

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

14.49

20 Jul 2023

NEWSTAN

MPL327

AWABA

NSW

1.041

5 Aug 2015

SPRINGVALE

ML1303

NSW

713

15 Dec 2034

SPRINGVALE

ML1588

LIDSDALE &
MARANGAROO
COOK &
CLWYDD

NSW

976

19 Oct 2027

โดยบริ ษัท

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

หมายเหตุ

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Production
Production
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ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที่
SPRINGVALE CL377
LIDSDALE &
MARANGAROO
SPRINGVALE MPL314 LIDSDALE

NSW

เนื ้อที่
เฮกตาร์
1,105

9 Mar 2025

NSW

95.97

3 Aug 2035

SPRINGVALE

ML1323

LIDSDALE &
MARANGAROO

NSW

30.24

MARANGAROO

NSW

4.125

3 Aug 2014
Renewal
Pending
16 Jun 2024

SPRINGVALE

ML1537

SPRINGVALE

ML1326

NSW

2157

18 Aug 2024

NSW

8.16

23 Jun 2015

SPRINGVALE

CLWYDD, COOK ,
COX
&MARANAGROO
ML1352 COX &
LIDSDALE
ML1448 LIDSDALE

NSW

95.16

31 May 2020

SPRINGVALE

ML1670

COOK

NSW

0.3

17 Feb 2033

WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN

CL361

LIDSDALE

NSW

14.26

16 Jul 2032

PLL133

LIDSDALE

NSW

16.51

10 Aug 2024

ML204

NSW

10.12

27 May 2033

CL394

LIDSDALE &
COOK
LIDSDALE

NSW

17

27 May 2034

ML564

LIDSDALE

NSW

19.75

2 May 2023

CCL733

COX &
LIDSDALE
COX

NSW

723.5

3 Jul 2027

NSW

5.69

5 Jul 2035

โครงการ

SPRINGVALE

ML1319

รัฐ

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

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

Production

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Production

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

Production

Production
Production

Production

Production
Production
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

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

หน้ า 74

 รายละเอียดประทานบัตรของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
อําเภอ

จังหวัด

เนื ้อที่
ตร.กม.

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

Gaohe Mine C100000201010
1110077581

Changzhi
County,
Changzhi
City

Shanxi

65.4

14 Oct 2040

Shanxi Gaohe Energy
Company Ltd.

Production Stage

Hebi Mine

Hebi City,

Henan

23.4825

โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

1000000520080

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

ข้ อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิ ยาและปริมาณแร่ สาํ รอง
1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถ่านหิน (Reserves)
ปริ มาณสํารองถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ดําเนินการเหมืองถ่านหินในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย โดยข้ อมูลจากการประเมินจะถูกนํามาใช้ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาเหมือง
ถ่านหินของบริษัทในอนาคต สําหรับรายงานปริ มาณสํารองถ่านหินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นและตรวจสอบรับรองโดย บริษัทที่ปรึกษา
3 บริ ษัท ได้ แก่ บริษัท SRK Consulting (UK) บริษัท บริษัท Runge Limited (Australia) และ บริษัท Marshall Miller &
Associates (USA)
ผลการประเมินได้ แบ่งประเภทปริมาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal
Reports Standards ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั มาตรฐานการจัดทํารายงานของ The Australasian Code for Reporting
Mineral Resources and Ore Reserves หรื อที่เรี ยกว่า “JORC Code”
ในการศึกษาปริ มาณสํารองถ่านหิน ส่วนที่เป็ น Coal Resources หมายถึงปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ประเมินได้ ตามวิธีการ
สํารวจ
ปริ มาณสํารองถ่านหินนี ้คิดเฉพาะปริมาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล ส่วนปริ มาณสํารองถ่านหินที่เป็ น Marketable Coal Reserves ได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้
มีการศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
้ การประเมินปริมาณสํารองถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคํานึงถึง
ปั จจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปริมาณสํารองถ่านหิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านตัน
Source
1. อินโดนีเซีย
1.1 Jorong
1.2 Indominco
1.3 Kitadin
1.4 Trubaindo
1.5 Bharinto
2. ออสเตรเลีย
2.1 Airly
2.2 Angus Place
2.3 Charbon
2.4 Clarence
2.5 Mandalong
2.6 Mannering
2.7 Springavale
2.8 Newstan
3. จีน
3.1 Gaohe
3.2 Hebi Zhongtai
รวม

ปริมาณสํารองถ่านหิน
ปริมาณถ่านหินสํารอง ปริมาณการขาย ปริมาณถ่านหินสํารอง
ณ 31 ธ.ค. 2556
ม.ค. – ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2557
316.70
28.97
287.72
3.80
1.23
2.55
109.40
15.27
94.13
11.80
3.10
8.70
65.10
6.92
58.18
126.60
2.45
124.16
394.82
18.23
376.59
33.00
0.47
32.53
76.90
3.41
73.49
1.80
0.93
0.87
48.80
2.47
46.33
101.02
5.91
95.11
35.50
1.87
33.63
41.10
2.70
38.40
56.70
0.47
56.23
201.82
9.53
192.29
178.52
8.33
170.19
23.30
1.20
22.10
913.34
56.73
856.59
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2.

คําศัพท์สําคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับธรณีวิทยา และคําศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการทําเหมืองถ่านหิน

คําศัพท์เกี่ยวกับถ่านหิน (เรี ยงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ)
หมวด B
Barge

คําแปล
เรื อท้ องแบนสําหรับขนส่งสัมภาระหนักไปตามแม่นํ ้า โดยมีขนาดระวางบรรทุกสินค้ า
ได้ ประมาณ 8,000 – 10,000 ตันต่อลําต่อเที่ยว

Belt Conveyor

สายพานลําเลียงถ่านหิน

Coal Blending

การผสมถ่านหินคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพถ่านหินตามที่ลกู ค้ าต้ องการ

Boom Stacker

เครื่ องโปรยกองถ่านหิน ใช้ ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็ นกองๆ บนลานเก็บกอง

หมวด C
Clean Coal Technology

คําแปล
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้ นขึ ้นเพื่อการใช้ ถ่านหินที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น รวมทังช่
้ วยปกป้องสิง่ แวดล้ อม อาทิเช่น การ
กําจัดสิง่ เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ถ่านหิน
และลดมลพิษที่เกิดระหว่างการเผาไหม้ ตลอดจนการกําจัดมลพิษที่เกิดจากการเผา
ไหม้ และป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

Coking Coal (หรื อ
Metallurgical Coal)

ถ่านหินที่ใช้ ในการถลุงเหล็ก

Coal Gasification

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้ เป็ นก๊ าซ

Coal Reserve

ปริมาณถ่านหินสํารอง ได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ Coal Resources ซึง่ ได้ มี
การศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
้ การประเมินปริ มาณถ่านหินสํารองที่คาดว่า
จะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคํานึงถึงปั จจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว

Coal Resource

ปริมาณถ่านหินทังหมดที
้
่ประเมินได้ ตามวิธีการสํารวจ ปริมาณสํารองถ่านหินนี ้คิด
เฉพาะปริมาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล

Coal Washing

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

คําแปล
ผู้ขายรับภาระในค่าสินค้ าที่ได้ รวมค่าขนส่งซึง่ จะขนส่ง สินค้ าไปจนถึงท่าเรื อของผู้ซื ้อ
และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้ าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงต่อความเสียหายหรื อ
สูญเสียของสินค้ าในระหว่างการขนส่งด้ วย

Crusher

เครื่ องโม่ถ่านหิน เพื่อย่อยถ่านหินให้ ได้ ขนาดก่อนลําเลียงไปตามสายพาน

หมวด D
Demurrage Charges

คําแปล
ค่าเสียเวลาของเรื อ หรื อค่าเสียเวลาของตู้สนิ ค้ าที่ไม่สามารถนําออกจากท่าได้ ตาม
เวลาที่กําหนด (ภายในเขตท่าเรื อ)

Dumping Area

บริเวณสําหรับทิ ้งดิน

หมวด F
Finished Coal (หรื อ FC)

คําแปล
ถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการบดจนได้ ขนาด

Free On Board Loading
Port (หรื อ FOB)

ผู้ขายส่งมอบสินค้ า ข้ ามกาบเรื อลงในระวางเรื อ ค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากนี ้และความ
เสี่ยงต่างๆ เป็ นของผู้ซื ้อ

หมวด H
Hauling Road

คําแปล
เส้ นทางขนส่งถ่านหิน

Heating Value

ค่าความร้ อนของถ่านหิน หน่วยเป็ นกิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม (kcal/kg)

หมวด L
Longwall Mining:

คําแปล
การทําเหมืองแบบกําแพงยาว เป็ นเทคนิคการทําเหมืองใต้ ดินแบบหนึง่ ที่มีการใช้
เครื่ องจักรหลัก คือ หัวตัดถ่านหิน (Shearer) และระบบคํ ้ายันไฮดรอลิค (Hydraulic
Jacks) เพื่อขุดถ่านหินทีละส่วน เป็ นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตัวของชันถ่
้ าน
หิน
คําแปล
ความชื ้นของถ่านหิน

หมวด M
Moisture
Mt
ย่อมาจาก Million Tonne

ปริมาณล้ านตัน
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หมวด M
Mtpa
ย่อมาจาก Million Tonne
per Annum
หมวด O
Open–Cut
(หรื อ Open-Pit)

คําแปล
เป็ นการวัดปริ มาณถ่านหินที่ขดุ ได้ ในหน่วยล้ านตันต่อปี

Overburden

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

หมวด P
Port Stockyard

คําแปล
ลานกองเก็บถ่านหิน

หมวด R
Run-of-Mine Coal
(หรื อ ROM)

คําแปล
ถ่านหินที่ขดุ ขึ ้นมาจากเหมือง

หมวด S
Seam (หรื อ Bed):

คําแปล
ชันถ่
้ านหิน

Ship Loader:

ระบบอุปกรณ์ลําเลียงถ่านหินลงเรื อเดินสมุทร

Stripping Ratio:

อัตราการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน

Sulfur:

ค่าซัลเฟอร์ ในถ่านหิน

หมวด T
Thermal Coal
(หรื อ Steam Coal):

คําแปล
เป็ นถ่านหินประเภทเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน

tph
ย่อมาจาก tonne per hour

เป็ นหน่วยวัดอัตราการลําเลียงหรื อขนถ่ายสิง่ ของ โดยวัดเป็ นตันต่อชัว่ โมง

คําแปล
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ดหน้ าดิน
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หมวด V
Vessel

คําแปล
เรื อขนส่ง สินค้ าโดยการบรรทุกสิน ค้ าลงในระวางเรื อใหญ่ ส่วนใหญ่ ใ ช้ ในการขน
สินค้ าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเส้ นทางเดินเรื อแบบจากเมืองท่าต้ นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทุกสินค้ าได้ ประมาณ 10,000 –
100,000 ตันต่อลําต่อเที่ยว

หมวด W
Washed Coal

คําแปล
ถ่านล้ าง คือถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการล้ างถ่านหินแล้ ว

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทฯ ได้ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็ นหลัก เช่น การลงทุนในเหมือง
ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เอื ้ออํานวยและเป็ นประโยชน์ตอ่ การทําธุรกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย และประเทศญี่ปนุ่
ปี 2557 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิต 29.1 ล้ านตัน ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลิต 15.2 ล้ านตัน บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจในด้ านการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การขนส่ง การ
จัดจําหน่าย และการพัฒนาฐานการตลาดด้ วยมาตรฐานที่ทดั เทียมผู้ผลิตถ่านหินและบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับสากล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า โดยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่ารวม 562.03 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 18,526.39 ล้ านบาทหรื อมีสดั ส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 8 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่ นได้ เสีย และมีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยมูลค่ารวม 373.59 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 12,314.7 ล้ านบาท หรื อมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้ า) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนประมาณร้ อยละ 40 ใน
โครงการโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ได้ ตงงบลงทุ
ั้
นสําหรับโครงการหงสาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบ้ านปูฯ จํานวน 378 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ โดยจะใช้ งบดังกล่าวในปี 2558 – ปี 2559
ในส่วนของการบริ หารบริษัทย่อย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไป
้ และใช้ นโยบาย
เป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยในจํานวนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยนันๆ
การบริหารงานเช่นเดียวกับของบริ ษัทฯ เป็ นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้
ควบคุมดูแลโดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริหารเข้ าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึง่ ผู้เป็ นกรรมการจะต้ องผลักดัน
ให้ บริษัทร่วมนันๆ
้ ดําเนินการให้ เป็ นผลสําเร็จในเรื่ องสําคัญๆ เช่น ให้ ได้ ผลตามเป้าหมาย ให้ มีการบริ หารงานที่โปร่งใส
และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจํานวนที่ได้ รับ
อนุมตั ิ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
1) ในระหว่างปี

2550

บุคคลและกลุม่ บริ ษัท

(“โจทก์”)

ซึง่ เคยเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ ยื่นฟ้องบริษัทฯ และบริ ษัท บ้ านปูอินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด และ บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa
Power Company Limited เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหารของกลุม่ บริษัท 3 คนเป็ นจําเลยต่อศาลแพ่งโดยกล่าวหาว่า จําเลยหลอกลวง
โจทก์โดยเข้ าร่วมทําสัญญาร่วมพัฒนาโครงการเพื่อประสงค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสาและใช้ สทิ ธิไม่สจุ ริตทําให้ รัฐบาล
ลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ ทําให้ โจทก์เสียหายเป็ นค่าข้ อมูลโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้ านบาท ค่า
ลงทุนในการศึกษาและค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการที่ถกู รัฐบาลลาว
้ ้น 63,500 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ย
ยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาอีกจํานวน 59,500 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าเสียหายทังสิ
ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้ มีคําพิพากษาว่าจําเลยไม่ได้ ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญา
ร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จําเลยกระทําละเมิดด้ วยการนําเอาข้ อมูลโครงการหงสาของโจทก์ไปใช้

และพิพากษาให้

จําเลยเฉพาะบริ ษัทฯ และบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัดต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นค่าข้ อมูลจํานวน 2,000 ล้ าน
บาทและค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้ านบาท รวมเป็ นเงิน 4,000ล้ านบาทพร้ อม
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จสิ ้น และชดใช้ คา่ เสียหายอันได้ แก่ค่าขาดประโยชน์ในอนาคตที่
จะได้ รับจากการพัฒนาโครงการเป็ นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปี ละ 860 ล้ านบาท และ ปี 2571 ถึง 2582 ปี ละ 1,380 ล้ าน
บาทชําระทุกสิ ้นปี เป็ นจํานวนรวม 27,740 ล้ านบาทรวมค่าเสียหายทังสิ
้ ้น 31,740 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ศาลแพ่งได้ ยกฟ้องบริษัท
บ้ านปูอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และผู้บริหารของกลุม่ บริษัท
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริษัท บ้ านปูอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ได้ ยื่น
อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และต่อมาในวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลแพ่งได้ อ่านคําพิพากษาอุทธรณ์ซงึ่ มี
คําพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์ โดยให้ เหตุผลว่าจําเลยได้ กระทําการโดยสุจริตทังก่
้ อนและหลังเข้ าทําสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
และจําเลยไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ และจําเลยไม่ต้องคืนเอกสาร 13
ฉบับ ซึง่ เป็ นเอกสารข้ อมูลโครงการหงสาแก่โจทก์
ขณะนี ้ฝ่ ายโจทก์ได้ ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา

ส่วนฝ่ ายจําเลยอยูใ่ นระหว่างจัดทําคําแก้ ฎีกา

โดย

ผู้บริ หารมัน่ ใจในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ในโครงการหงสาว่าได้ กระทําการด้ วยความ
สุจริต

และคาดว่าคดีจะเข้ าสูก่ ระบวนการพิจารณาในชันฎี
้ กาในปี 2558

และคาดว่าใช้ เวลาการพิจารณาของศาลฎีกา

ประมาณ 3-5 ปี
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2) ในระหว่างปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ถกู บริ ษัทผู้ยื่นประมูลงานรับจ้ างขุดขนดินและถ่านหิน (contract D) ในโครงการเหมืองถ่าน
หินและโรงไฟฟ้า (โครงการหงสา) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟ้องเป็ นคดีตอ่ ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลาง เรี ยกค่าเสียหาย 200,000,000 บาท โดยกล่าวหาบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัทใน Hongsa
Power Company Limited ร่ วมกันหรื อแทนกัน จัดประมูลงานโดยไม่โปร่งใสและไม่เป็ นธรรม บริ ษัทได้ ยื่นคําให้ การต่อสู้
คดีในปั ญหาข้ อเท็จจริ งว่าข้ ออ้ างในคําฟ้องไม่เป็ นความจริ งและในปั ญหาข้ อกฎหมายว่าเป็ นการฟ้องผิดศาล ซึ่งศาล
ทรั พ ย์ สิน ฯ เห็น ด้ ว ยในปั ญ หาข้ อกฎหมายจึง ได้ ส่ง สํา นวนคดี นี ใ้ ห้ ป ระธานศาลฎี กาเป็ นผู้วินิ จฉัย ชี ข้ าดในปั ญ หาข้ อ
กฎหมาย คดีจงึ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของประธานศาลฎีกา
ผู้บริหารพิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ ออ้ างในคําฟ้องคดีของบริษัทผู้ยื่นประมูลงานรับจ้ างขุดขนดินและถ่านหิน (contract D) ใน
โครงการหงสาดังกล่าวข้ างต้ น ไม่เป็ นความจริ งและเป็ นการใช้ สิทธิ โดยไม่สุจริ ตทําให้ บริ ษัทเสียชื่ อเสียงและเสียหาย
บริ ษัทจึงได้ ฟ้องกลับบริษัทผู้ยื่นประมูลงานฯ ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นคดีละเมิดต่อศาลแพ่ง ในข้ อหาใช้ สิทธิโดยไม่สจุ ริ ตทําให้
บริ ษัทเสียชื่อเสียงและเสียหาย เรี ยกให้ ชดใช้ ค่าเสียหายจํานวน 50,000,000 บาท และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลแพ่ง
3) บริ ษั ท ย่อ ยแห่ง หนึ่ง ในสาธารณรั ฐอินโดนี เซี ยถูกฟ้ องเพื่ อ เรี ย กร้ องค่า ชดเชยการใช้ ที่ ดิ น เป็ นเงิ น จํ า นวน 1,020 ล้ า น
อินโดนีเซียนรู เปี ยะห์ และค่าชดเชยรายเดือนเดือนละ 51 ล้ านอินโดนีเซียนรู เปี ยะห์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 ศาล
อุทธรณ์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่มีความผิด แต่โจทก์ได้ ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้ านคําตัดสินของ
ศาลอุทธรณ์ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวต้ องรับผิดชอบค่าชดเชย ดังนันบริ
้ ษัทย่อยจึงไม่ได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวในงบการเงิน
4) บริษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง (“จําเลย”) จํานวน 1.40
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สําหรับการผิดสัญญาชําระหนี ้ตามสัญญาคํ ้าประกัน โดยมีมลู เหตุจากการที่บริ ษัทประกันภัยดังกล่าว
ออกหนังสือคํ ้าประกันการทํางานของผู้รับเหมารายหนึ่ง แต่ผ้ รู ับเหมารายดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา ในเดือน
สิงหาคม 2552 ศาลชันต้
้ นได้ พิพากษาให้ จําเลยชําระค่าเสียหายแก่บริ ษัทย่อยเป็ นเงิน 1.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ต่อมาจําเลยได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซึง่ ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริ ษัทย่อยและจําเลยได้ เจรจาประนีประนอมยอม
ความกันโดยตกลงให้ จําเลยชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงิน 840,000 เหรี ยญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2554
ศาลอุทธรณ์กลับมีคําพิพากษาว่าคําฟ้องของบริษัทย่อยไม่มีมลู บริ ษัทย่อยได้ ยื่นฏีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฏี
กา คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
5) ผู้รับจ้ างรายหนึง่ ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 1.42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระบวนการขออนุญาโตตุลาการยังไม่มีความคืบหน้ า
แต่อย่างใดนอกเหนือจากการส่งหนังสือถึงบริ ษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากผู้รับจ้ างรายดังกล่าวไม่ได้ ชําระค่าธรรมเนียม
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อนุญาโตตุลาการเพื่อให้ ดําเนินการต่อไป ฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษัทเชื่อว่าผลการเรี ยกร้ องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
6) ในปี 2553 หน่วยงานทางภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax - DGT”) แจ้ งผล
การประเมินภาษี สําหรับปี 2551 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 16.30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โดยผู้บริหารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับผลการประเมินและได้ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อศาลภาษี อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ศาลภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ พิพากษาให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่ต้องจ่าย
ภาษี ที่ประเมินโดย DGT จํานวนเงิน 6.90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หากจะต้ องจ่ายสําหรับภาษี ที่ประเมินจํานวน 9.40 ล้ าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่อ ยได้ ข อให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายพิ จ ารณาคํ า พิ พ ากษา ซึ่ง ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ ใ ห้
ความเห็นทางกฎหมายยืนยันถึงความมัน่ ใจในข้ อต่อสู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาแล้ ว
7) ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2556 DGT แจ้ งผลการประเมินภาษี สําหรับปี 2554 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวนเงิน 37.68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับหลักการและ
ผลประเมิน โดยผู้บริ หารเชื่ อว่าสามารถชี แ้ จงกับ DGT ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้บริ หารยื่ นหนังสือคัดค้ าน

การประเมินไปยัง DGT แล้ ว
8) ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31

ธันวาคม 2556 DGT แจ้ งผลการประเมินภาษี สําหรั บปี 2552 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ในสาธารณรั ฐอินโดนี เซี ยเป็ นจํ านวนเงิน 29.60 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทย่อยดังกล่าวใช้ หลักเกณฑ์
เดียวกับภาษี ที่ประเมินเพิ่มจํานวน 29.60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จะมีผลให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวจ่ายภาษี เงินได้ สําหรับปี 2551
เกินไปเป็ นจํานวน 21.00 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ DGT เข้ ามาตรวจ
ภาษี เงินได้ สําหรับปี 2551 เพื่อที่จะขอคืนภาษี เงินได้ ที่จ่ายเกินไปดังกล่าว ในระหว่างเดือนธันวาคม 2556 DGT ได้ มี
หนังสือตอบปฏิเสธการเข้ าตรวจสอบภาษี เงินได้ สําหรับปี 2551 ผู้บริ หารจะยื่นหนังสือคัดค้ านการปฏิเสธดังกล่าวไปยัง DGT
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

อื่นๆ
บริ ษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนี เซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางภาษี ซึ่งบริ ษัทย่อยทัง้ สี่แห่งยังไม่ได้ ผลของการ
ตรวจสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าผลการตรวจสอบทางภาษี จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้น
ราคาพาร์
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

:

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
3,404,904,790 บาท**
2,581,878,550 บาท**
2,581,878,550 หุ้น**
1 บาท*
ชัน้ 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท์ 0-2694-6825
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6744
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th

หมายเหตุ :
* เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น
3,540,504,790 หุ้น และ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550
หุ้น บริษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
** เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็ น
2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนของบริษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 135,600,000 บาท หลังจดทะเบียนลดทุนแล้ วบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ ว จํานวน
2,581,878,550 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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2. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของนิตบิ ุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

1

บริษัท บ้ านปู
จํากัด (มหาชน)

พลังงาน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

บาท
3,404,904,790

บาท
2,581,878,550

2,581,878,550

1

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์

0 2694 6600

บริษัทย่ อย
ประเทศไทย
2

บริษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย
ถ่านหิน

บาท
3,200,000,000

บาท
3,200,000,000

3,200,000

1,000

3

บริษัท บ้ านปู เอ็น
จิเนียริ่ง เซอร์ วิส
เซส จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
197,000,000

บาท
197,000,000

19,700,000

10

4

บริษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
6,021,995,000

บาท
6,021,995,000

602,199,500

10

5

บริษัท บีโอจี
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
30,000,000

บาท
15,000,000

300,000

100

6

บริษัท ศิลามณี
จํากัด

ค้ าถ่านหิน

บาท
75,000,000

บาท
75,000,000

7,500,000

10

99.99% 58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1
ถ.ยันตรกิจโกศล
ม.1 ต.ทุ่งกวาว
อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
ประเทศไทย
99.99% ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
99.99% ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
99.99% ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
99.99% ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600

0 2694 6600
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

7

บริษัท บ้ านปู
อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

บาท
250,000,000

บาท
250,000,000

25,000,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
10

8

บริษัท เหมืองเชียง
ม่วน จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย ถ่าน
หิน

บาท
231,350,000

บาท
231,350,000

23,135,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

9

บริษัท ศิลามณีหิน
อ่อน จํากัด

ค้ าถ่านหิน

บาท
50,000,000

บาท
50,000,000

500,000

100

99.96%

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

10

บริษัท ไบโอฟูเอล
เดเวลอปเมนท์
โฮลดิ ้งส์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
76,000,000

บาท
76,000,000

7,600,000

10

99.99%

0 2694 6600

11

บริษัท ประจวบ
พลังงานลม จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
10,000,000

บาท
10,000,000

1,000,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

12

บริษัท บ้ านปู รี นิว
เอเบิล เอนเนอร์ จี
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
960,000,000

บาท
247,500,000

96,000,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
(%)
99.99%

ที่ตัง้ สํานักงาน
ใหญ่

โทรศัพท์

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

0 2694 6600
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

13

บริษัท บ้ านปู
เอนเนอร์ จี
เซอร์ วสิ เซส (ไทย
แลนด์) จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
10,000,000

บาท
2,500,000

1,000,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
10

14

บริษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

บาท
5,921,587,160

บาท
5,921,587,160

592,158,716

10

99.99%

500

65.00% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok
Indah Kav. V-TA,
Jakarta 12310,
Indonesia

6221
29328100

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
(%)
99.99%

ที่ตัง้ สํานักงาน
ใหญ่

โทรศัพท์

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

0 2694 6600

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
15

PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

16

PT. Indominco
Mandiri

17

PT. Jorong
Barutama
Greston

Mining,
Construction,
Transportation,
Workshop,
Plantation,
General Trading,
Industry,
Services in
Indonesia
Coal Mining in
Indonesia

IDR
IDR
1,129,925,000
1,500,000,000,000 564,962,500,000

IDR
20,000,000,000

IDR
12,500,000,000

12,500

1,000,000 99.99% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok
Indah Kav. V-TA,
Jakarta 12310,
Indonesia

6221
29328100

Coal Mining in
Indonesia

IDR
318,855,000,000

IDR
318,855,000,000

21,257

15,000,000 99.67% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl.
Sultan Iskandar
Muda, Pondok
Indah Kav. V-TA,
Jakarta 12310,
Indonesia

6221
29328100
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

IDR
63,500,000,000

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
หุ้น
นการ
ใหญ่
ต่ อ
ถือหุ้น
หน่ วย
(%)
1,000,000 99.99% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
2,000,000 99.99% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
1,000,000 99.00% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia
1,000,000 99.99% Pondok Indah
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

โทรศัพท์

6221
29328100

18

PT. Trubaindo
Coal Mining

Coal Mining in
Indonesia

IDR
100,000,000,000

19

PT. Kitadin

Mining,
Contractor &
Trading in
Indonesia

IDR
IDR
1,000,000,000,000 377,890,000,000

188,945

20

PT. Bharinto
Ekatama

Coal Mining in
Indonesia

IDR
68,000,000,000

IDR
17,000,000,000

17,000

21

PT. ITM
Indonesia

IDR
Coal trading
inclouding coal 40,000,000,000
agent and coal
blending

IDR
11,000,000,000

11,000

22

PT. Tambang
Raya Usaha
Tama

Mining services IDR
500,000,000,000

IDR
125,000,000,000

12,500

6222
1,000,000 99.99% Pondok Indah
29328100
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

23

PT. ITM Energi
Utama

Energy
business

IDR
11,000,000,000

11,000

6223
1,000,000 99.99% Pondok Indah
29328100
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

IDR
40,000,000,000

63,500

6221
29328100

6221
29328100

6221
29328100
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

24

PT. ITM
Batubara Utama

Coal mining
business

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

IDR
40,000,000,000

IDR
11,000,000,000

11,000

มูลค่ า
สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
โทรศัพท์
หุ้น
นการ
ใหญ่
ต่ อ
ถือหุ้น
หน่ วย
(%)
6224
1,000,000 99.99% Pondok Indah
29328100
Office Tower 3,
3rd floor, Jl. Sultan
Iskandar Muda,
Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

สาธารณรัฐประชาชนจีน
25

Shijiazhuang
Chengfeng
Cogen Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอนํ ้า

USD
30,516,000

USD
30,516,000

NA

NA

26

Banpu Power
Investment
(China) Co.,
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

USD
30,000,000

USD
30,000,000

NA

NA

27

Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอนํ ้า

USD
47,504,000

USD
47,504,000

NA

NA

28

Zouping Peak
CHP Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอนํ ้า

RMB
261,800,000

RMB
261,800,000

NA

NA

AUD
2,428,021,000

AUD
2,428,021,000

2,428,021,000

1

100.00% North Beiguan,
Zhengding
County,Shijiazhua
ng City 050800,
Hebei Province,
PRC
100.00% 9A, 9th Floor,
Tower B, Gateway
Plaza, No. 18 Xia
Guang Li, North
Road of East Third
Ring, Chaoyang
District, Beijing,
PRC 100027
100.00% West of Gujiaying
Villiage, Bensi
Road, Luannan
County, Tangshan
City 063500,
Hebei Province,
PRC
70.00% Xiwang Industrial
Region, Handian
Town, Zouping
County, Binzhou
City 256209,
Shandong
Province, PRC

(86311)
85176918

100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia

61 2 9266
2700

(8610) 5758
0388

(86315)
4168274

(86543)
4615655

ประเทศออสเตรเลีย
29

Banpu Australia
Co. Pty Ltd

Investment in
coal mining
in Australia
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

30

Centennial Coal
Company Ltd

Coal Mining
and Marketing

AUD
444,039,896

AUD
444,039,896

444,039,896

1

31

Centennial
Northern Coal
Services Pty Ltd

Employer
Company for
Newstan
Washery

AUD
1

AUD
1

1

1

32

Berrima Coal
Pty Ltd

Dormant

AUD
2

AUD
2

2

1

33

Centennial Airly
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

34

Centennial
Angus Place Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

35

Centennial Coal
Infrastructure
Pty Ltd

Coal exporting
logistics and
infrastructure

AUD
2

AUD
2

2

1

36

Centennial Coal
Sales and
Marketing Pty
Ltd

Coal Marketing

AUD
1

AUD
1

1

Centennial
Fassifern Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

Centennial
Northern Mining
Services Pty Ltd

Employer
Company for
Newstan

AUD
1

AUD
1

37

38

1

1

1
1

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower , 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia

โทรศัพท์

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

39

Centennial
Inglenook Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

40

Centennial
Mandalong Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

41

Centennial
Mannering Pty
Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

42

Centennial
Munmorah Pty
Ltd

Coal Mining
(now Dormant)

AUD
1

AUD
1

1

1

43

Centennial
Myuna Pty Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

44

Centennial
Newstan Pty Ltd

Coal Mining

AUD
1

AUD
1

1

1

45

Charbon Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

46

Coalex Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
7,500,000

AUD
7,500,000

750,000

10

47

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

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia

โทรศัพท์

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

48

Clarence
Colliery Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
10,000

AUD
10,000

10,000

1

49

Clarence Coal
Pty Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
2

AUD
2

2

1

50

Centennial
Clarence Pty
Ltd

Coal Mining Clarence JV

AUD
8,800,000

AUD
8,800,000

8,800,000

1

51

Powercoal Pty
Ltd

Dormant
Holding
company

AUD
4,590,001

AUD
4,590,001

4,590,001

1

52

Powercoal
Superannuation
Pty Ltd

Superannuatio
n Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

53

Collieries
Superannuation
Pty Ltd

Superannuatio
n Company
(Dormant)

AUD
2

AUD
2

2

1

54

Elcom Collieries
Pty Ltd

Dormant

AUD
1,500,000

AUD
1,500,000

750,000

2

55

Huntley Colliery
Pty Ltd

Dormant

AUD
354,000

AUD
354,000

177,000

2

56

Mandalong
Pastoral
Management
Pty Ltd

Dormant

AUD
2,736,028

AUD
2,736,028.00

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

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia

โทรศัพท์

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

หน้ า 92

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

57

Powercoal
Employee Trust
Company
Employees
Entitlements
Ex Powercoal
Company Pty Ltd

AUD
2

AUD
2

2

1

58

Hartley Valley
Coal Co Pty Ltd

Dormant

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

59

Ivanhoe Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2

AUD
2

2

1

60

Centennial
Drilling Services
Pty Ltd

Drilling
Services

AUD
1,250,000

AUD
1,250,000.00

61

Coal Mining
Centennial
Springvale
Holdings Pty Ltd

62

Centennial
Springvale Pty
Ltd

63

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

AUD
1

AUD
1

Coal Mining

AUD
1,000,000

AUD
1,000,000

1,000,000

1

Springvale Coal
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
2,000,000

AUD
2,000,000

2,000,000

1

64

Springvale Coal
Sales Pty Ltd

Coal Marketing

AUD
2

AUD
2

2

1

65

Boulder Mining
Pty Ltd

Coal Mining

AUD
1,000

AUD
1,000

1,000

1

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
50.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia

โทรศัพท์

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

66

Banpu
Resources Pty
Limited

Dormant

AUD
2

AUD
2

67

AFE Investments
Pty Limited

Mining
Investment

AUD
2

AUD
2

2

1

68

Banpu Australia
Resources Pty
Ltd

Investment in
coal mining

AUD
2

AUD
2

2

1

69

Hunnu Coal Pty
Ltd

Coal mining
and trading

AUD
213,771,706

AUD
213,771,706

347,501,242

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

2

1

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia
100.00% Level 18, BT
Tower, 1 Market
Street, Sydney
NSW 2000,
Australia

โทรศัพท์

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

61 2 9266
2700

ประเทศมองโกเลีย
70

Banpu Coal LLC

Investment in
coal mining

MNT
4,602,708,000

MNT
4,602,708,000

3,300,000

1394.76

71

Hunnu Altai LLC

Foreign Trade ,
Minerals
Mining

MNT
93,142,351,744

MNT
93,142,351,744

672,557

138,490

72

Munkh Sumber
Uul LLC

Foreign Trade

MNT
1,457,620,000

MNT
1,457,620,000

145,762

10,000

100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia
100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia
100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

หน้ า 94

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

73

Golden Gobi
Mining LLC

Foreign Trade ,
Mineral
exploration

MNT
8,455,000,000

MNT
8,455,000,000

845,500

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
10,000

74

Great East
Minerals LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

MNT
1,000,000

MNT
1,000,000

100

10,000

70.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

75

Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

MNT
10,000,000

MNT
10,000,000

1,000

10,000

100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

76

Hunnu Power
LLC

Foreign Trade

MNT
1,000,000

MNT
1,000,000

100

10,000

100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

(976)
75551221,
(976)
75551551

77

Borganchan
LLC

Foreign Trade

MNT
11,586,000

MNT
11,586,000

11,586

1,000

(976)
75551221,
(976)
75551551

78

Munkhnoyon
Suvraga LLC

Foreign Trade,
Minerals
mining,
Tourism, and
Construction

MNT
1,000,000

MNT
1,000,000

1,000

1,000

100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia
90.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

โทรศัพท์

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

หน้ า 95

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

79

Hunnu Gobi
Altai LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration,
Mining

MNT
155,000,000

MNT
155,000,000

155,000

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
1,000

80

Hunnu Altai
Minerals LLC

Foreign Trade,
Minerals
Exploraiton

MNT
145,000,000

MNT
145,000,000

145,000

1,000

81

Hunnu
Resources LLC

Foreign Trade

MNT
203,533,279,528

MNT
203,533,279,528

129,998,679

1,566

SGD
17,670,002
USD
11,000,000
USD
5,000,000

SGD
17,670,002
USD
11,000,000
USD
5,000,000

17,670,002
11,000,000

USD
84,177,391

USD
84,177,391

77,132,663

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*
ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*
ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

SGD
1,500,000
USD
300,000,000
SGD 100
USD
34,708,188.82

SGD
1,500,000
USD
300,000,000
SGD 100
USD
34,708,188.82

1,500,000
300,000,000

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
80.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia
100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia
100.00% Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th
khoroo, Khan-Uul
district,
Ulaanbaatar
17011, Mongolia

โทรศัพท์

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

(976)
75551221,
(976)
75551551

ประเทศสิงคโปร์
82

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน
ในต่างประเทศ

83

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

84

Banpu Power
Investment Co.,
Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending
ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

85

Banpu
Singapore Pte.
Ltd.

ค้ าถ่านหิน

86

Hunnu
Investments Pte.
Ltd.

Foreign Trade

5,000,000

100
34,708,188

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*
ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

100.00% One Marina
Boulevard,
#28-00 Singapore
018989
100.00% One Marina
Boulevard,
#28-00 Singapore
018989
100.00% 8 Marina
Boulevard #0502, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore
018981
100.00% One Marina
Boulevard,
#28-00 Singapore
018989
100.00% One Marina
Boulevard,
#28-00 Singapore
018989

65 6890
7188

65 6890
7188

65 6338
1888

65 6890
7188

65 6890
7188
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

SGD
2

SGD
2

2

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

ทุนจดทะเบียน

87

Zouping Peak
Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
100.00% 8 Marina
Boulevard #0502, Marina Bay
Financial Centre,
Singapore
018981

โทรศัพท์

100.00% 4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius
100.00% 4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius
100.00% 4th Floor, Ebene
Skies,Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius
100.00% 4th Floor, Ebene
Skies, Rue de L'
Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius

230 404
8000

100.00% Geneva Place,
2nd Floor, #333
Waterfront Drive,
Road Town,
Tortola, British
Virgin Islands
100.00% P.O. Box 957,
Offshore
Incorporations
Centre, Road
Town, Tortola,
British Virgin
Islands

284 494
4388

65 6338
1888

สาธารณรัฐมอริเชียส
88

Banpu Coal
Investment
Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

USD
11,050,500

USD
11,050,500

11,050,500

1

89

BP Overseas
Development
Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

USD
15,533,002

USD
15,533,002

15,533,002

1

90

Banpu Power
International
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

USD
63,050,000

USD
63,050,000

63,050,000

1

91

Banpu
Renewable
Energy
International Ltd.

Investment in
solar and other
renewable
energy
business

USD
100

USD
100

100

1

230 404
8000

230 404
8000

230 404
8000

บริตชิ เวอร์ จนิ ไอส์ แลนด์
92

Asian American
Coal, Inc.

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

USD
50,000,000

USD
40,917,026

40,917,026

1

93

AACI SAADEC
(BVI) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

USD
50,000

USD
1

1

1

284 494
2233
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

สัดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
(%)

ที่ตัง้ สํานักงาน
ใหญ่

โทรศัพท์

1 345 949
8066

เคย์ แมนไอส์ แลนด์
94

Pan-Western
Energy
Corporation LLC

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

USD
100,000

USD
100,000

10,000,000

0.01

100.00% PO Box 309,
Ugland House,
Grand Cayman,
KY1-1104
Cayman Islands

JPY
100

1

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

100.00% 1-1 Marunouchi 3- 81 3 5219
chome,Chiyo-ku, 8777
Tokyo

50.00% 9 ถนนไอ-แปด
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมือง
จังหวัดระยอง
ประเทศไทย
30.00% 2 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
60.00% ชั ้น 26-28 อาคาร
ธนภูมิ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น
95

Banpu Energy
Services Japan
Co., Ltd.

JPY
Cosultancy
services to the
1,000,000
operator of
power generation
in Japan

บริษัทร่ วม
ประเทศไทย
96

BLCP Power
Ltd.

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บาท
12,010,000,000

บาท
12,010,000,000

120,100,000

100

97

บริษัท ราชสีมา
กรี น เอ็นเนอร์ ยี
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

บาท
250,000,000

บาท
250,000,000

25,000,000

10

98

บริษัท ไบรท์
อิเลคตรอนส์
จํากัด

บริการให้
คําปรึกษาทาง
ธุรกิจพลังงาน

บาท
4,000,000

บาท
1,000,000

400,000

10

RMB
1,519,860,000

RMB
1,519,860,000

NA

NA

038 925100

0 2794 1000

0 2694 6600

สาธารณรัฐประชาชนจีน
99

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

45.00% Changzhi County, (8610) 5820
3663
Changzhi City,
Shanxi, P.R.
China
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

RMB
783,330,000

RMB
783,330,000

NA

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย
NA

Shiploading
Coal Port

AUD
600,000

AUD
600,000

600,000

1

16.66% Port Kembla
Road, Inner
Harbour ,
Wollongong NSW
2520, Australia

61 2 4228
0288

75.00% 8 Marina
Boulevard #05-02
Marina Bay
Financial Centre,
Singapore
018981
50.54% 8 Marina
Boulevard #05-02
Marina Bay
Financial Centre,
Singapore
018981

65 6338
1888

60.00% 9th Floor, York
House, The
Landmark,
15 Queen’s Road,
Central,
Hong Kong
60.00% 9th Floor, York
House, The
Landmark,
15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong
60.00% 9th Floor, York
House, The
Landmark,
15 Queen’s Road,
Central, Hong Kong

852 2522
8101

ทุนจดทะเบียน

100

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
40.00% No. 98, Hongqi
Street, Hebi,
Henan Province,
the PRC

โทรศัพท์

(86) 392 291
7401-2

ประเทศออสเตรเลีย
101

Port Kembla
Coal Terminal
Limited

ประเทศสิงคโปร์
102

Aizu Energy Pte.
Ltd.

Investment in
solar energy
business

USD
100

USD
100

100

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

103

Aura Land
Development
Pte. Ltd.

Investment in
property for
solar energy
business

USD
3,840,989.20

USD
3,840,989.20

3,840,988

ไม่มีการ
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

65 6338
1888

ฮ่ องกง
104

Akira Energy
Limited

Investment in
solar energy
business

HKD
62,017,100

HKD
62,017,100

62,017,100

1

105

Akira Energy
(South) Limited

Investment in
solar energy
business

HKD
14,469,043

HKD
14,469,043

14,469,043

1

106

Akira Hokkaido
Limited

Investment in
solar energy
business

HKD
500

HKD
500

500

1

852 2522
8101

852 2522
8101
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

107

Japan Solar
Estate Limited

Investment in
solar energy
business

HKD
500

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น
ต่ อ
หน่ วย

HKD
500

500

1

สัดส่ ว
ที่ตัง้ สํานักงาน
โทรศัพท์
นการ
ใหญ่
ถือหุ้น
(%)
852 2522
60.00% 9th Floor, York
8101
House, The
Landmark,
15 Queen’s Road,
Central,
Hong Kong

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
108

Hongsa Power
Company
Limited

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

USD
76,000,000

USD
76,000,000

7,600,000

10

40.00% Souphanouvong 865(0)21222
Road, Sithanneau 482
Village,
Sikhottabong
District, Vientiane
Capital, Lao PDR

109

Phu Fai Mining
Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

USD
50,000

USD
50,000

5,000

10

37.50% Souphanouvong 865(0)21222
Road, Sithanneau 483
Village,
Sikhottabong
District, Vientiane
Capital, Lao PDR

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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800

2) นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1111
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1893

3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

4) ผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 9999, 0 2344 1000
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5) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่มี--

6) ที่ปรึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการ

บริ ษัทฯ ไม่ได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาและหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการ
จัดการ เป็ นการประจําถาวร แต่จะมีการว่าจ้ างที่ปรึกษา (เช่น ที่
ปรึกษาทางการเงิน) เป็ นการเฉพาะเรื่ องเฉพาะกรณีตามความ
จําเป็ นในการดําเนินงานเป็ นครัง้ คราว การบริหารงานบริษัทฯ
จะดําเนินการภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็ น
สําคัญ

7) สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็ นประจํา

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศ
ประมาณ 30 แห่ง
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
(1) ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริ ษัท
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ชื่อในการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์:
ประกอบธุรกิจหลัก
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว

:

จํานวนหุ้น
ราคาพาร์

:
:

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
3,404,904,790 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 3,404,904,790 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท**
2,581,878,550 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 2,581,878,550 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท**
2,581,878,550 หุ้น
1 บาท (หนึง่ บาท)*

หมายเหตุ :
* เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวนหุ้นสามัญที่ออก
และเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
** เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็ น 2,581,878,550 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนของบริ ษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 135,600,000 บาท หลังจดทะเบียน
ลดทุนแล้ วบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ ว จํานวน 2,581,878,550 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (Thai NVDR) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ออก NVDR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 183,685,324 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
้ ้ผู้ถือ NVDR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่นําไปอ้ างอิง
7.11 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ วันดังกล่าว ทังนี
ั้ ้
ทุกประการ จึงไม่สามารถใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทงนี
ในทางปฏิบตั ิ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ ของผู้ถือ NVDR
้
การเปลี่ยนแปลง ซึง่ บริษัทฯ จะไม่สามารถ
ทังนี
้ ้จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ลู งทุนเข้ ามาลงทุนใน NVDR นันอาจมี
กําหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นที่เป็ น NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้ อยละ 18.05 ของทุนชําระแล้ ว
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7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ

1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท ซิตี ้ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด
บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
4. GIC PRIVATE LIMITED - C
5. นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
7. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
8. UBS AG SINGAPORE BRANCH
9. CHASE NOMINEES LIMITED 28
10. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
รวม

267,186,360
144,064,080
62,116,000
37,600,000
17,794,450
15,209,650
7,453,500
6,819,050
6,606,110
6,152,000
4,800,000
183,685,324
87,075,696
49,008,900
38,059,300
37,061,419
35,710,000
34,988,000
31,116,350
20,550,000
1,093,056,189

10.35
5.58
2.41
1.46
0.69
0.59
0.29
0.26
0.25
0.24
0.18
7.11
3.37
1.90
1.47
1.44
1.38
1.36
1.21
0.80
42.34

หมายเหตุ :
- บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ ว
- บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วยดังนี ้
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 54.23 ของทุนชําระแล้ ว
2. บริษัท ยูฟินเวส จํากัด
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 15.23 ของทุนชําระแล้ ว
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- บริษัท ซิตี ้ โฮลดิ ้ง จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.56
ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อย
ละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว
- บริษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ ว
- บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99
ของทุนชําระแล้ ว
- บริษัท ยูฟินเวส จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100.00 ของทุนชําระ
แล้ ว
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้น
อยูร่ ้ อยละ 51.04 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
99.99 ของทุนชําระแล้ ว
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7.2 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
(1) หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้ (หุ้นกู้)
รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2548
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2552
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู

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

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

2,500
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,100
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

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

4,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี

2,500,000 หน่วย
1,000 บาท
2,500
ล้ านบาท
8.00%

2,100,000 หน่วย
1,000 บาท
2,100
ล้ านบาท
4.90%

อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

10 ปี
16 พฤศจิกายน 2548
16 พฤศจิกายน 2558
-ไม่มี-

7 ปี
14 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2559
-ไม่มี-

5,500,000 หน่วย
1,000 บาท
5,500
ล้ านบาท
4.00% ในปี ที่ 1-4
5.00% ในปี ที่ 5-7
7 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2561
-ไม่มี-

4,000,000 หน่วย
1,000 บาท
4,000
ล้ านบาท
4.30% ในปี ที่ 1-5
5.30% ในปี ที่ 6-10
10 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2564
-ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+
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รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู
3,500
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 4
บมจ. บ้ านปู
2,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู
3,000
ล้ านบาท
ระบุช่ือผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู
3,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,500,000 หน่วย
1,000 บาท
3,500
ล้ านบาท
4.98%
12 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2566
-ไม่มี-

2,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,000
ล้ านบาท
5.09%
15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่มี-

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้ านบาท
4.73%
7 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2562
-ไม่มี-

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้ านบาท
4.94%
10 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2565
-ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้
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รายละเอียดหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

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

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

150
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,300
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

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

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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 2/2557
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู

2,100
3,000
5,000
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ระบุชื่อผู้ถือ
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ ไม่มีหลักประกันและ ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
15,000 หน่วย
2,300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
10,000 เหรี ยญสหรัฐ
1,000 บาท
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
150
2,300
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
3.99%
4.65%
อายุห้ นุ กู้
10 ปี
7 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้
4 เมษายน 2556
10 กรกฏาคม 2556
วันครบกําหนดไถ่ถอน
4 เมษายน 2566
10 กรกฏาคม 2563
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
-ไม่มี-ไม่มีกําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

2,100,000 หน่วย
1,000 บาท
2,100
ล้ านบาท
4.95%
12 ปี
10 กรกฏาคม 2556
10 กรกฏาคม 2558
-ไม่มี-

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

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

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

10,000 เหรี ยญสหรัฐ

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+

-ไม่มีA+
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอื่นๆ
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้ องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ที่ผา่ นมาของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้

ปี
2553
2554
2555
2556
2557

อัตรากําไร
สุทธิตอ่ หุ้น
(บาทต่อหุ้น)
91.56
73.82
34.19
1.22*
1.038

เงินปั นผลพิเศษ
(บาทต่อหุ้น)

เงินปั นผลประจําปี
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาทต่อหุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั น
ผลต่อกําไรสุทธิ (%)

5.00
3.00
-

16.00
18.00
18.00
1.20
1.20

21.00
21.00
18.00
1.20**
1.20

23%
28%
53%
98%
116%

หมายเหตุ:
* ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10
บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวน
หุ้นสามัญทีอ่ อกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็ น 2,581,878,550
บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนของบริ ษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 135,600,000 บาท
หลังจดทะเบียนลดทุนแล้ วบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ ว จํานวน 2,581,878,550 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
** เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.20
บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 (ซึง่ ได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 0.50 บาท ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั น
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
และผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดย
จ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2558
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกอบด้ วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 3 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นจํานวน
ครึ่งหนึง่ ของกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จํานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)
จํานวน 4 คน และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) จํานวน 3 คน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
2. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
3. นายรัตน์

พานิชพันธ์

4. นายตีรณ

พงศ์มฆพัฒน์

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

เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
Prasetio
ว่องกุศลกิจ
เอื ้ออภิญญกุล
ว่องกุศลกิจ
เอื ้ออภิญญกุล
คอศิริ
ว่องกุศลกิจ

นายสุทศั น์
Mr.Sudiarso
นายบรรเทิง
นายเมธี
นายชนินท์
นายองอาจ
นายระวิ
นายวีระเจตน์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ :

- นายวิ ฑูรย์ ว่องกุศลกิ จ นายสมเกี ยรติ เจริ ญกุล และนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท และที ่
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจํ าปี 2557 มี มติ แต่งตัง้ นายบรรเทิ ง ว่องกุศลกิ จ ทดแทนตําแหน่งนายวิ ฑูรย์ ว่องกุศลกิ จ
Mr.Sudiarso Prasetio ทดแทนตําแหน่งนายสมเกี ยรติ เจริ ญกุล และนายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้าง ทดแทนตําแหน่งนายมนตรี
มงคลสวัสดิ์ โดยมี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 4 เมษายน 2557
- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้ วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรื อ นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล หรื อ
นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล หรื อ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ หรื อนายระวิ คอศิริ โดยสองในห้ าคนลงนามร่วมกันและ
ประทับตราของบริษัท
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแล
ให้ การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
้ จจุบนั
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังในปั
และในระยะยาว ทังนี
้ ้ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ ฝ่ายบริหารรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน
นอกจากนันคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบ
ทานความถูกต้ องของการดําเนินงานด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั ิงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนด “แนวปฏิบตั ิ บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วย
คณะกรรมการบริษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย คํานิยามที่
เกี่ยวข้ อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหน่ง
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้ มีการปรับปรุง แก้ ไขเพิ่มเติม แนวทางปฏิบตั ิฯดังกล่าว เมื่อปี 2554 ปี
2555 และปี 2557 ตามลําดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2557
แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริษัท เป็ นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้ าที่
ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทที่มีการปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
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ข้ อ 1. แนวปฏิบตั ินี ้เรี ยกว่า “แนวปฏิบตั ิบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2. ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ินี ้ตังแต่
้ วนั ที่ประธานกรรมการบริ ษัทลงนามเป็ นต้ นไป โดยให้ ยกเลิกแนวปฏิบตั ิ พ.ศ.2552
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2554 และปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2555
ข้ อ 3. นิยามของคําที่สําคัญ ในแนวปฏิบตั ินี ้
3.1. “บริษัท” หมายความว่า บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท
3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.6. “ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริ ษัทที่บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมเกิน
กว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริษัทนัน้
3.8. “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริษัทนัน้
้
3.9. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 และ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ข้ อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท
่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.1. มีกรรมการบริ ษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตังโดยที
้
4.2. มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่
4.3. มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริงจากฝ่ ายบริ หารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททังหมด
้
และต้ องไม่ตํ่ากว่า 3 คน
4.4. กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
4.5. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง
4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
4.7. ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
4.8. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
4.9. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้ ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ
บริษัทคนใดเป็ นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็ นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก
ไม่ได้
4.10. เลขานุการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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ข้ อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กําหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของผู้ที่จะเป็ นกรรมการบริษัท โดยกําหนด
คุณสมบัติที่ใช้ พิจารณา 3 ประการคือ
5.1. คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(2) ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท
(3) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ศาลให้ ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(5) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัท ได้ อย่างเพียงพอ และเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริ ษัท
(6) มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
(7) ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
(8) มีวฒ
ุ ิภาวะ ความมัน่ คง กล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
(9) ยึดมัน่ ในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
(10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
5.2. ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้ แก่ ด้ านบัญชี
และการเงิน ด้ านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด และอื่นๆ
ุ สมบัติ
5.3. กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ าน และต้ องมีคณ
“กรรมการอิสระ” ตามที่กําหนดไว้ ในแนวปฏิบตั ินี ้
ข้ อ 6. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากตําแหน่ง
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 9 ปี หรื อ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ให้ กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง่ ในสามของ
จํานวนกรรมการบริษัททังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
6.4. กรรมการบริษัทซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
6.5. กรรมการบริษัทเกษี ยณอายุเมื่อมีอายุ 72 ปี โดยมีผลตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประชุมสามัญประจําปี ซึง่ มีขึ ้น
หลังจากที่กรรมการบริษัทผู้นนมี
ั ้ อายุครบ 72 ปี บริ บรู ณ์
6.6. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริษัทพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกจากตําแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 7. อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดําเนินการอื่นใดเพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ ว คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้ เรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
และแนวโน้ มในระยะต่อไปของปี
7.3. การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500 ล้ านบาท
7.4. การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้ าน
บาท
7.5. การซื ้อและจําหน่ายสินทรัพย์
การซื ้อกิจการและเข้ าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดั กับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่า
เกินกว่าที่มอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
7.6. การทําธุรกรรมหรื อการกระทําใดๆ
ที่มีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะทางการเงิน
ภาระหนี ้สิน
ยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
7.7. การทําสัญญาใดๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ
และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มี
ความสําคัญ
7.8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1
7.10. การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
7.11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้ านบาท
7.12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการเก็บ
รักษาเงิน
7.13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
7.14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และเจ้ าหน้ าที่บริหาร
7.15. การแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หาร เจ้ าหน้ าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ ผู้ช่วยประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร-การเงิน
7.16. อนุมตั ิโครงสร้ างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรื อสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู้บริ หารและพนักงาน
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7.17. การเสนอแต่งตังและการสิ
้
้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริ ษัท หรื อเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
7.18. การมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรื อกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการมอบอํานาจดังกล่าว
7.19. การแต่งตังและกํ
้
าหนดอํานาจหน้ าที่แก่คณะกรรมการย่อย
7.20. การจัดให้ มีและกํากับดูแลให้ มีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
7.21. การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทหรื อผู้บริหารไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครื อ
7.22. การจดทะเบียนตังบริ
้ ษัทใหม่ และแจ้ งเลิกบริษัท
7.23. การทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ อย่างน้ อยทุก 5 ปี
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น โดย
กําหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้
- ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบัญชี ได้ แก่ รายงานผลการดําเนินงานและ
งบการเงิน และรายงานประจําปี กรรมการพึงละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์บริ ษัท ไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
-

ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดําเนินงานของบริษัท ได้ แก่ การได้ มา/จําหน่าย
ไปซึ่งสินทรั พย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่ วม/ยกเลิกการร่ วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออก
หลักทรัพย์ใหม่ การซื ้อหุ้นคืน การจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปั นผล หรื อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคา
หุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้ นการซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ บริ ษัท ในช่วงเวลาตัง้ แต่ไ ด้ รับทราบข้ อมูล
จนถึงวันที่บริษัท เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ

7.25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท ตามข้ อ 7.1 – 7.24
ข้ อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง
8.1. กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรื อมอบหมายให้ ผ้ ใู ดกระทําแทนก็ได้
8.3. ประธานกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรื อผู้ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม
8.5. ต้ องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการบริษัททังหมดจึ
้
งจะนับเป็ น
องค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้ องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
8.6. ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยูใ่ นที่ประชุม
ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการบริ ษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
8.7. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม
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8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่
8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ ให้ มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริ ษัทฯ มีตอ่ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชม
หน่วยปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้ างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั กรรมการทุกคนทังในด้
้ านการกํากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ ารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และสถาบัน
ที่มีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ าย
บริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้
ผู้บริหารที่ไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ
ด้ านพลังงานได้ มีโอกาสแบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ให้ กบั กรรมการด้ วย นอกจากนันได้
้ จดั ให้ กรรมการติดตามความคืบหน้ าของโครงการที่สําคัญของบริ ษัท
และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบตั ิงานในท้ องที่หา่ งไกลเพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจเป็ นระยะ ในปี 2557 มีกรรมการที่เข้ ารับการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

รายชื่อหลักสูตร

สถาบัน

Director Certification Program Update
(DCPU) รุ่นที่ 2/2014
Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 194/2014

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน วพน. รุ่น 5

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริหารเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อให้ มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่ องที่
สนใจอย่างอิสระ และเลขานุการบริษัททํารายงานสรุปให้ กรรมการทุกคนได้ ทราบ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีการทําการปรึกษาหารื อทัว่ ไปของคณะกรรการหรื อ Board Retreat อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ กรรมการทุกคนมีโอกาสนําเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรื อ
ข้ อเสนอแนะ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประโยชน์สําหรับแนว
ทางการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารและแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้ วย
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
และเริ่มให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป รวมทัง้
การประเมินความเป็ นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้ กําหนดแบบการประเมินให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้ นรายละเอียดตามบทบาทและหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในกฎ
บัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้ แบบประเมินเป็ นส่วนหนึง่ ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ต้อง
้ ปี 2555
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี การประเมินตนเองดังกล่าวดําเนินการมาตังแต่
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทังหมด
้
15 ครัง้ จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการบริ ษัทแต่ละคนมี
ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์

ตําแหน่ง
ประธาน

2. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ *

รองประธาน
กรรมการอิสระ

3. นายรัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการอิสระ

4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ

5. นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง *

กรรมการอิสระ

6. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

7. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

8. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

9. นายระวิ คอศิริ

กรรมการ

10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ง
เม.ย. 2554 – วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2557 – วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2556 – วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2557– วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2556 – วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2557– วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เม.ย. 2555– วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2556 – วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2555– วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

การเข้ าร่วมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

11

3

14/15

12

3

15/15

12

3

15/15

12

3

15/15

8

-

8/9

12

3

15/15

12

2

14/15

12

3

15/15

12

3

15/15

12

3

15/15
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รายชื่อ
11. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ *
12. Mr.Sudiarso Prasetio *
13. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ *
14. นายสมเกียรติ เจริญกุล *
15. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ *

ตําแหน่ง

วาระการดํารงตําแหน่ง

เม.ย. 2555– วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2556– วันประชุมสามัญ
กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2555 – วันประชุมสามัญ
รองประธาน
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2553 – วันประชุมสามัญ
กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เม.ย. 2554 – วันประชุมสามัญ
กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
กรรมการ

การเข้ าร่วมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

6

-

6/9

9

-

9/9

3

2

5/5

3

2

5/5

3

2

5/5

หมายเหตุ - นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ และนายสมเกียรติ เจริ ญกุล ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 3
เมษายน 2557 โดยนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง และ Mr.Sudiarso Prasetio ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท แทนวาระที่เหลือของนายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ และนายสมเกียรติ เจริ ญกุล ตามลําดับ
- นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษายน 2557
- นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ลาพักรักษาตัวเป็ นเวลา 3 เดือน เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุ

8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหาร* ประกอบด้ วย
1. นายชนินท์
2. นายสมยศ
3. นายวรวุฒิ
4. นางสมฤดี
5. นายสถิตพงษ์
6. นายอัครพงษ์
7. นางอุดมลักษณ์

ว่องกุศลกิจ
รุจิรวัฒน์
ลีนานนท์
ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - บริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์

หมายเหตุ:
* ผูบ้ ริ หาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร เป็ นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษัททีป่ ระกาศใช้เมือ่ วันที ่ 1
มกราคม 2552 และปรับปรุงในปี 2556 ได้แก่รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิ บตั ิ การ และผูท้ ีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ทําหน้าทีบ่ ริ หารจัดการ หน่วยธุรกิ จถ่านหิ น หน่วยธุรกิ จไฟฟ้ า การเงิ น บริ หารและพัฒนาองค์กร แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิ จ และองค์กรสัมพันธ์
- ข้อมูลและประวัติของผูบ้ ริ หารในเอกสารแนบ 1
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อํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบตั ิการ 1 ปี อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบดําเนินการรวมที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว
2. การอนุมตั ิการใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมไม่เกินร้ อยละ 10 และอนุมตั ิการใช้ งบ
ลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมไม่เกินร้ อยละ 10
3. การอนุมตั ิงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ ตงงบประมาณไว้
ั้
อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่อรายการ
4. การอนุมตั ิงบดําเนินการโดยรวมที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปรับปรุงอัตราส่วนเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน (Stripping
Ratio S/R) อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้ านบาท
5. การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่ารวมของโครงการในวงเงิน 1,500 ล้ านบาท
6. กลัน่ กรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ
ของพนักงาน
7. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาซื ้อ สัญญาเช่า หรื อสัญญาบริการ ดังนี ้
7.1. การทําสัญญาบริการเปิ ดหน้ าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.2. การทําสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.3. การทําสัญญาบริการขนส่งระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท
7.4. การทําสัญญาจัดซื ้อ จัดจ้ าง บริการ เช่า/เช่าซื ้อ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้ านบาท
7.5. การอนุมตั ิทําสัญญาซื ้อขายถ่านหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
8. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
9. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
10. การกู้ยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไว้ ในงบประมาณหรื อที่ประมาณการประจําปี ไว้
อนุมตั ิได้ ไม่เกิน
1,000 ล้ านบาทในเวลา 1 ปี
11. การทําสัญญาหลักซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่เกิน 300 ล้ านบาท (เช่นสัญญาซื ้อเครื่ องจักรสําหรับธุรกิจถ่านหิน
และธุรกิจไฟฟ้า)
12. การจัดซื ้อที่ดินหรื อทรัพย์สนิ เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ไม่เกิน 300 ล้ านบาทและไม่ได้ ตงั ้
งบประมาณไว้
13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ระดับผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารลงไป
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทังระยะสั
้
นและระยะปานกลางตาม
้
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ มีการตังเป
้ ้ าหมายการปฏิบตั ิงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นประจําทุกปี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ์ แผนงานประจําปี และเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
และมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
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ผังการบริหาร บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน)
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8.3 เลขานุนุการบริษัท
คณะกกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางงบุญศิริ จารุ ศิริิ ทําหน้ าที่เลขขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอํานาาจหน้ าที่ตามทีกํ่ าหนดไว้ ใน
พระราาชบัญญัติหลักทรั
ท พย์และตลาดหลักทรัพย์ พพ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ
ไ ่มเติม (ฉบั
บับที่ 4) พ.ศ. 22551 เพื่อรับผิดชอบการจั
ด
ด
ประชุมมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่ชวยดูแลให้ มีการปฏิ
า บตั ิตามมมติดงั กล่าว ดูแลและให้
คําแนะะนําแก่คณะกรรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
บ
ตา่ ง ๆ ที่ต้องปฏิบติตั ิ การจัดทําแลละเก็บรักษาทะะเบียนกรรมการร หนังสือนัด
ประชุมมคณะกรรมการ รายงานการปประชุมคณะกรรรมการและรายยงานประจําปี ของบริ
ข ษัท หนังงสือนัดประชุมผูผ้้ ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาานการมีสว่ นได้ด้ เสียที่รายงานโโดยกรรมการหรื ือผู้บริ หาร แและดําเนินการอือื่นๆ ตามที่
ห กทรัพย์และะตลาดหลักทรัพพย์ คณะกรรมมการกํากับตลาาดทุน และตลลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
คณะกกรรมการกํากับหลั
ไทยปรระกาศกําหนด
นาางบุญศิริ จารุ ศิศริ ิ สําเร็จปริญญาตรี
ญ
วิทยาศาาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ
ณ์มหาวิทยาลัย ปริ ญญาโท
Geoloogical Sciencee, Queen’s University, Cannada และปริญญาโท
ญ
Execuutive Master oof Business (EMBA) จาก
Sasin Graduate Insstitute of Businness Administtration นางบุญศิ
ญ ริผา่ นการฝึ กอบรมหลั
ก
กสูตรรเลขานุการบริษัท ที่จดั โดย
สมาคมมส่งเสริ มสถาบับันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอือื่น ที่เกี่ยวข้ องจจากตลาดหลักททรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดดยทําหน้ าที่เลขขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั
หมายเเหตุ : ข้อมูลแลละประวัติของเลลขานุการบริ ษัททในเอกสารแนบ 2
า
8.4 ค่ าตอบบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะะกรรมการกําหหนดค่าตอบแทนนเป็ นผู้พิจารณ
ณาทบทวนโครงสสร้ าง
ระะบบการจ่าย
ค่าตอบบแทนและอัตราค่าตอบแทนทีที่เหมาะสมสําหหรับกรรมการแลละผู้บริ หารระดัดับสูงของบริ ษัททฯ โดยกําหนดเป็ นนโยบาย
ว่าค่าตตอบแทนจะต้ องอยูใ่ นลักษณะะที่เหมาะสมโดดยคํานึงถึงภาระะ หน้ าที่ คววามรับผิดชอบ และสามารถถแข่งขันได้ ใน
ตลาดแแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเชืชื่อมโยงกับผลปปฏิบตั ิงานของผ้ผู้บริ หารแต่ละคคน (Performance-based)
เพื่อสร้ร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิสิทธิภาพ
ค่าตอบบแทนของกรรมมการประกอบด้ด้ วย 2 ส่วนคืคือ ค่าตอบแทนประจําเป็ นราายเดือน และคค่าตอบแทนจากกการเข้ าร่วม
ประชุมมแต่ละครัง้ ส่วนบํ
ว าเหน็จกรรมมการประจําปี จจะเชื่อมโยงกับการพิ
ก จารณาเงิงินปั นผลที่จ่ายใให้ กบั ผู้ถือหุ้น และการจ่าย
ค่าตอบบแทนกรรมการรจะต้ องได้ รับการพิ
ก จารณาอนุนุมตั ิจากที่ประชชุมผู้ถือหุ้น
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ในปี 22557 ที่ประชุมผู
ม ้ ถือหุ้นได้ กําหนดค่
ห าตอบแททนกรรมการคณ
ณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาาค่าตอบแทนคณ
ณะกรรมการ
แต่ละคคณะเปรี ยบเทียบค่
ย าตอบแทนนกรรมการในกลลุม่ ธุรกิจประเภภทต่างๆ ซึง่ ค่าตอบแทนประ
า
ะจําปี 2557 มีอัอตราที่ลดลง
จากปี 2556 ในอัตราาร้ อยละ 33 โดยยมีรายละเอียดดดังนี ้
รายละเอี
ร
ยด
1.

ประธาน
ป

รอองประธาน กรรมการ
ก

ค่าตอบแทนนคณะกรรมการรบริ ษัท
1.1 ค่าตอบบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)

52,000

46,000

40,000

1.2 เบี ้ยปรระชุมคณะกรรมมการบริ ษัท โดยยจ่ายเป็ นรายคครัง้
เฉพาะเมื่อเข้ าร่วมประชุม(บาท/ครัง้ )

26,000

23,000

20,000

2.

คณะกรรมกการตรวจสอบ โดยจ่
โ ายเป็ นรายยครัง้ เฉพาะเมือเข้
่อ าร่วม
ประชุม (บาท/ครัง้ )

31,200

-

24,000

3.

คณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหา
า
แและคณะกรรมกการ
กําหนดค่าตอบแทน
ต
โดยจ่ายเป็
า นรายครัง้ เฉพาะเมื่อเข้ าร่รวม
ประชุม (บาท/ครัง้ )

26,000

-

20,000
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1. ค่ าาตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สําหรั
ห บปี สิน้ สุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ค่าาตอบแทนรวมทีที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมกาารบริ ษัทในรูปของเบี ้ยประชุมและบํ
แ าเหน็จกรรรมการ เป็ นจํานวนเงิ
า
นรวม
ทังงสิ
้ ้น 41,668,9904.00 บาท ราายละเอียดดังนีน ้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

เบี ้ยประชุม (บาท)
(
คณ
ณะกรรมกา
รบริ
ร ษัท

คณ
ณะกรรมการ คณ
ณะกรรมการ คณะกรรมการ
ค
บํ าเหน็จกรรมการ ค่าตอบแทนรววม
ตตรวจสอบ
บรรษั
บ ทภิบาล
กําหนด
(บาท)
(บาท)
และสรรหา
ค่าตอบแทน

1. นายเกริ กไกร จีระแพทย์
ประธานกรรรมการ/ กรรมการอิสระ 1,1118,000.00
3,132,530.00 4,250,530.00
2.
2 นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
รองประธานนกรรมการ/กรรมมการ
อิสระ/ ประธธานกรรมการบรรรษัท
9665,000.00
ภิบาลและสรรหา
130,000.00
1
2,409,639.00 3,504,639.00
3.
3 นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสสระ/
ประธานกรรรมการตรวจสอบบ/
กรรมการกําาหนดค่าตอบแททน
8990,000.00 2664,000.00
80,000.00 2,409,639.00 3,643,639.00
4.
4 นายรัตน์ พาานิชพันธ์
กรรมการอิสสระ/ประธานกรรรมการ
กําหนดค่าตตอบแทน/ กรรมกการ
ตรวจสอบ
8990,000.00 1220,000.00
182,000.00 2,409,639.00 3,601,639.00
5.
5 Mr.Sudiarsso Prasetio
กรรมการอิสสระ/ กรรมการบรรษัท
5440,000.00
ภิบาลและสรรหา
40,000.00
580,000.00
6.
6 นายสุทศั น์ เเศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
กรรมการอิสสระ / กรรมการตตรวจสอบ 5220,000.00
72,000.00
592,000.00
7.
7 นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/ กกรรมการบรรษัทภิบาล
8990,000.00
และสรรหา
100,000.00
22,409,639.00 3,399,639.00
8.
8 นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กกรรมการกําหนดด
ค่าตอบแทนน
4880,000.00
40,000.00
520,000.00
9.
9 นายเมธี เอืออภิ
้อ ญญกุล
กรรมการ
8770,000.00
2,409,639.00 3,279,639.00
10. นายชนินท์ วว่องกุศลกิจ
กรรมการ
5440,000.00
2,409,639.00 2,949,639.00
11. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
5440,000.00
2,409,639.00 2,949,639.00
12. นายวีระเจตตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กกรรมการบรรษัทภิ
ท บาล
8990,000.00
และสรรหา
100,000.00
1
2,409,639.00 3,399,639.00
รวม
32,670,642.00
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กรรมการที่คครบวาระและลาาออกระหว่างปีปี 2557 ที่ได้ รับ ค่าตอบแทน มีดังนี ้
เบี ้ยประชุม (บบาท)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ คณะะกรรมการ
บริ
บ ษัท
ตรรวจสอบ

1. นายวิฑรู ย์ ว่อองกุศลกิจ
รองประธานกกรรมการ/
กรรมการกําหหนดค่าตอบแทนน
2. นายสมเกียรติติ เจริ ญกุล
กรรมการอิสรระ/
ประธานกรรมมการตรวจสอบ
3. นายมนตรี มงงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสรระ/กรรมการตรววจสอบ/
กรรมการกําหหนดค่าตอบแทนน

379,500.00

-

330,000.00 1400,400.00

คณ
ณะกรรมการ คณะกรรมการ
ค
บรรรษัทภิบาล
กําหนด
และสรรหา
แ
ค่าตอบแทน

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

ค่าตอบแทนรววม
(บาท)

-

60,000.00

2,771,084.00

3,210,584.00

-

-

2,409,639.00

2,880,039.00

60,000.00
รวม

2,409,639.00

2,907,639.00
8,998,262.00

330,000.00 1088,000.00

หมายเหตุ
- นายวิ ฑูรยย์ ว่องกุศลกิ จ นายสมเกี ยรติ เจริ ญกุ
ญ ล และนายมนตตรี มงคลสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็
ล
ปนคณะกรรมการบบริ ษัท และทีป่ ระชชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําาปี 2557 มีมติ แต่ตงตัง้ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิ จ ทดแแทนตําแหน่งนายยวิ ฑูรย์ ว่องกุศลกิกิ จ Mr.Sudiarsoo Prasetio ทดแทนตําแหน่งนาย
สมเกี ยรติต เจริ ญกุล และนาายสุทศั น์ เศรษฐ์บุบญสร้าง ทดแทนนตําแหน่งนายมนตตรี มงคลสวัสดิ์ โดยมี
โ ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 4 เมษายน 25557

(ข) ค่าาตอบแทนที่เป็ นตั
น วเงินของผู้บริิหารของบริ ษัททฯ ในรูปของงเงินเดือนและโโบนัส ผู้บริ หาารได้ รับค่าตอบแทนเป็ นราย
เดืออนและโบนัส ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดาเนินกการของบริ ษัท ตามระบบ Keey Performancce Indicators และผลงาน
ขอองแต่ละบุคคล
หน่วย
ว : บาท

จํานวนราาย

ปี 2557

จํานวนราย

ปี 2556
2

เงินเดือนรววม

7

73,221,420
7

7

70,4437,000

โบนัสรวม

7

17,747,248
1

7

36.7745,813

รวม

90,968,668
9

107,182,813

หมายเหตุ: - ผู้บริ หาร 7 คน ได้ด้ แก่ นายชนินท์ วว่องกุศลกิจ นายสสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนนท์ นางสมฤดี ชัยมงคล
ย
นายสถิตพงษ์ วัฒ
ั นานุชิต นายอัคั รพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลัลักษณ์ โอฬาร

(2) ค่ าาตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกอองทุนสํารองเลี ้ยงชี
้ พ
บริ ษัทฯ ได้ สมทบเงิ
ส
นเข้ ากอองทุนสํารองเลี ้ย้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริิหารของบริ ษทฯ
ัท ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

จจํานวนราย

ปี 2557

จํานวนนราย

ปี 2556
2

เงินสมทบบกองทุนสํารองงเลี ้ยงชีพ

6

3,045,024

6

2,9007,756

หมายเหตุ: : - ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายสมยศศ รุจิรวัฒน์ นายวรรวุฒิ ลีนานนท์ นางสมฤดี
น
ชัยมงคคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
ไ
และนนางอุดมลักษณ์ โออฬาร
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คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทจะรายงานนการถือครองหลลักทรัพย์บริ ษทั บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ของงตนเอง และคูสมรส
่ส รวมทัง้
บุตตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรรมการบริ ษัทในการประชุ
ใ
มครั
ค ง้ ถัดไปหลังจาากกรรมการบริรษัท ท่านนัน้
ได้ด้ รับการเลือกตังให้
ง้ เป็ นกรรมกาารบริ ษัท หลังจจากนันหากกรร
้
รมการบริ ษัท รวมทั
ร งคู
้ ส่ มรส และบุตรทียั่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาาวะ มีการทําธุรกรรมการซื
ร
้อขายหลักทรัพย์ขของบริ ษัท บ้ านปู
น จํากัด (มหาาชน) กรรมกการท่านนันก็
้ จะรายงานการ
ะ
ซือขายหลั
้อ
กทรัพย์ยนนต่
ั ้ อที่ประชุมคณะกรรมกาารบริ ษัทครัง้ ถัดไปทุ
ด กครัง้ การรถือครองหุ้นขอองคณะกรรมกาารบริ ษัทและ
ผู้บบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2 เป็ นดังนี ้
หุ้นสามั
ส ญ (หุ้น)
ชื่อ – นามสกุล
31 ธ.ค. 25557
31
3 ธ.ค. 2557
31 ธ.คค. 2557
1. นายเกริ กไกรร จีระแพทย์

-

-

-

คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
22. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

3330,000

NN/A

-

คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ

-

-

-

33. นายระวิ คอศิศิริ
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ

6000,000

600,0 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000
1

NN/A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,4335,420

14,435,4220

-

3,2444,290

3,244,2 90

-

3,4008,000

3,408,0 00

-

3110,000

250,0 00

60,000

4,7334,250

4,442,2 50

292,000

1,6880,000

1,650,0 00

30,000

-

-

-

-

-

-

44. นาย Sudiarsso Prasetio
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
55. นายตีรณ พงงศ์มฆพัฒน์
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
66. นายสุทศั น์ เศศรษฐบุญสร้ าง
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
77. นายรัตน์ พาานิชพันธ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
88. นายอโนทัย เตชะมนตรี
เ
กลุ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
99. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
10. นายเมธี เอื ้ออภิ
้อ ญญกุล
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
11. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
12. นายวีระเจตตน์ ว่องกุศลกิจ
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
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หุ้นสามั
ส ญ (หุ้น)

ชื่อ – นามสกุล

31 ธ.ค. 25557

13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรรลุนิติภาวะ
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรรลุนิติภาวะ
15. นางสมฤดี ชัชยมงคล
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
16. นายสถิตพงงษ์ วัฒนานุชติ
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรลลุนิติภาวะ
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรรลุนิติภาวะ
18. นางอุดมลักษณ์
ก โอฬาร

31
3 ธ.ค. 2556
-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000
1

11,0 00

-

1,4331,790

1,431,7 90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,000
5

54,0 00

-

1110,000

คูส่ มรสและบบุตรที่ยงั ไม่บรรรลุนิติภาวะ

เพิ่ม (ลด)

-

-

-

110,0 00

-

-

-

8.5 บุคลากกร
(1) จําานวนพนักงานททังหมดของบริ
้
ษัษทฯ และบริ ษัททย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25557
พนันักงานในประเเทศ
ประเทศไททย

จํานวนพนั ักงาน (คน)
308

สาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย

3, 247

สาธารณรัรัฐประชาชนจีน

905

ประเทศอออสเตรเลีย

1, 563

ประเทศมองโกเลีย

141

สาธารณรัรัฐประชาธิปไตยยประชาชนลาวว
ประเทศสิงคโปร์
ง

3
18

รวม

6, 185
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(2) ค่าาตอบแทนของพพนักงาน
2.1 ในปี 2557 ค่าตอบแทนทีเป็
้ ประเทศไทย ในนสาธารณรัฐ
่เ นตัวเงินของพพนักงานของบริิษัทฯ และบริษัษทย่อย ทังในป
ฐ นโดนีเซีย ประเทศออสเตตรเลีย ประเททศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิ
ป
ปไตย
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอิ
ประชาชนลาาว
และใในประเทศสิงคโโปร์
ประะกอบด้ วยเงินเดืดือนและโบนัส
เป็ นเงินจํจานวนทังสิ
้ ้น
6,977,570,6651.35 บาท
ห วย : บาท
หน่

ปี 2557

ปี 22556

เงินเดือน

5,539,104,8334.99

6,182,5443,331.24

โบนัส

1,438,465,816.36

1,514,7003,132.93

6,977,570,6551.35

7,785,4554,195.21

รวม

2.22 ค่าตอบแทนนอื่น
เงินสมทบกอองทุนสํารองเลี ้ยงชี
้ พ ปี 2557 พนักงานของบบริ ษัทฯ และบริรษัทย่อย ทังในป
้ นประเทศไทย ในนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอิ
ฐ นโดนีเซีย ประเทศออสเตตรเลีย ประเททศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิ
ป
ปไตย
ประชาชนลาาว และในประะเทศสิงคโปร์ โดดยบริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุ
ก นสํารองเลีลี ้ยงชีพให้ แก่พนันกงาน เป็ น
จํานวนทังสิ
้ ้น 37,390,675.85 บาท
ห วย : บาท
หน่
เงินสมททบกองทุนเลี ้ยงชีพ

ปี 2557

37,390,675.85

ปี 22556
36,7110,273.03

(3) ข้ ออพิพาทด้ านแรงงงานที่สําคัญในนรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาา
- ไไม่มี –
า คคลากรขอองบริ ษัท
(4) ปรัรัชญาการบริ หารบุ
บริริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบบริ หารงานด้ านบบุคลากรของบริิษัท ด้ วยหลัก 3 ประการ คืออหลักความเท่าเทียมกันของ
พนนักงาน (Equall Opportunity)) หลักการบริ หหารด้ วยผลงาน (Performancee Base) และ หลักการบริ หารและพั
า
ฒนา
สมมรรถนะ ขีดความสามารถ (Competencyy Base)นอกจากนี ้บริ ษัทยังเน้ นความสําคัญ
ั ในการทํางานนร่วมกันของ
พนนักงาน ภายใต้ ความหลากหลลาย (Diversity)) ไม่วา่ จะเป็ นความหลากหลา
ค
ายในด้ าน เชื ้อชชาติ ภาษา วัฒนธรรม
ฒ
อายุ
แลละพื ้นที่ปฎิบตั งาน
งิ ฯลฯ ซึง่ คววามหลากหลายยนี ้ก่อให้ เกิดกาารเรี ยนรู้ พลังร่วม
ว และนวัตกรรรม ซึง่ ส่งผลดีให้
ใ แก่บริ ษัทฯ
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(5) นโโยบายการพัฒนาบุ
น คลากร
บริ ษัทฯ ให้ห้ การส่งเสริ มแลละสนับสนุนบุคคลากรทุกระดับให้
บ ได้ รับการพัฒนาในทุ
ฒ
กด้ าน ทังเรื
้ ่ องการบบริ หาร การ
จัดการ (M
Management) เทคนิคในกการปฏิบตั ิงาน (Technical) เทคโนโลยีสสารสนเทศ (Information
(
Technologyy) ระบบคุณภาพ
ภ (Quality) สิง่ แวดล้ อม (EEnvironment) ความปลอดภัยั และอาชีวอนาามัย (Safety
and Healthh) เพื่อให้ บคุ ลากรของบริ
ล
ษัททฯ มีความรู้ ความสามารถใน
ค
นการปฏิบตั ิงานนให้ เกิดประสิทธิ
ท ภาพสูงสุด
อันจะส่งผลใให้ บคุ ลากรของงบริ ษัทฯ
ก้ าวสูค่ วามเป็ นมื
น ออาชีพ (Professionaal)
และก้ าวสูค่ วามเป็ น
มาตรฐานสาากล (International Standardd)
ม
บสนุนนการพัฒนาบุคลากรในด้
ค
านต่างๆ ดังนี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ การส่งเสริมและสนั
1. จัดสรรงงบประมาณกาารพัฒนาบุคลา กร เป็ นเงิน 5%
% ของเงินเดือนรวมทังบริ
้ ษัททฯ ซึง่ เป็ นงบปรระมาณทังใน
้
เรื่ องกาารส่งพนักงานไปปศึกษาต่อ ศึกึ ษาดูงานต่างประเทศ การรฝึ ึ กอบรมภายใในบริ ษัทฯ แลละการพัฒนา
ภายในนหน่วยงาน
2. จัดให้ มการอบรมพั
มี
ฒนา
น ตลอดจนมี กิจกรรมต่อเนื่องเพื
อ ่อส่งเสริ มให้
ใ บคุ ลากรแสดดงออกซึง่ ค่านิยมร่
ย วมบ้ านปู
(
Spiritt) ซึง่ ประกอบดด้ วย Innovatioon, Synergy, Inntegrity, and CCare
สปิ ริ ต (BANPU
3. ดําเนินการสํ
ก ารวจ Em
mployee Enggagement ขอองพนักงาน เพือพั
่ ฒนาและปปรับปรุงงานในสส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื
อ ่อเพิ่มระดับั Employee EEngagement
4. จัดทําแผนและดํ
แ
าเนินการพั
น ฒนาผู้บริ หารในทุกระดัดับในลักษณะโปปรแกรมต่อเนื่อองรวมทังการพั
้
ฒ
ั นา
ผู้บริ หารด้ วยวิธี One--on-One Coaaching เพื่อเตรีรี ยมพร้ อมกับความต้ องการขอองธุรกิจตามแผผนการเติบโต
ของบริ ษัษทฯ
5. จัดทําแผนเตรี
แ
ยมความมพร้ อมผู้บริ หาารระดับสูงและรระดับกลางด้ วย Succession Planning เพือดํ
่อ าเนินธุรกิจ
ได้ อย่างต่
ง อเนื่อง
6. จัดให้ มี Competencyy Profile ในแต่ต่ละตําแหน่งงานน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒ
ฒนาบุคลากรขอองบริ ษัทฯ ให้
มีขีดคววามสามารถในการปฏิบตั ิงานนตามที่คาดหวัง
7. จัดทําแผนพั
แ ฒนารายบบุคคล (Individdual Developm
ment Plan: IDPP) ให้ กบั ผู้บริ หหารระดับกลางขึขึ ้นไป
8. จัดให้ มี Career Maanagement SSystem เพื่อใหห้ พนักงานสามารถวางแผนกาารพัฒนาความสามารถของ
า าในหน้ าที่การงานของบุบุคลากรในองค์กรมากยิ
ก
่งขึ ้น
ตนเองไได้ ตรงกับความมต้ องการ และมีมีความเจริ ญก้ าวหน้
9. จัดให้ มการฝึ
มี กอบรมแและเผยแพร่ข่าววสารทางด้ านคุคุณภาพ สิง่ แววดล้ อม ความมปลอดภัยและออาชีวอนามัย
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมมายและข้ อบังคคับที่กําหนดไว้ และรองรับกับระบบคุณภาพ มาตรฐาน
ก
ยนรูรระบบงานบาง
้
ส่วนด้ วยตนเองง ผ่านระบบ
10. ให้ การสส่งเสริ มและสนันับสนุนบุคลากรรในบริ ษัทฯ ศึกษาและเรี
E-Trainning
11. สนับสนนุนให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน แบ่งปั นประสบบการณ์และควาามรู้ผา่ น Knowwledge Sharing Session
เพื่อเป็ นการฝึ
น กฝนศักยภาพของตั
ย
วเออง และความรู้ได้
ไ รับการถ่ายทอดไปยังผู้อื่น
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9. กาารกํากับดูแลกิ
ล จการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คคณะกรรมการบบริ ษัทยึดมัน่ ในนหลักการบริ หา รจัดการที่มีระบบบและกระบวนนการกํากับดูแลลกิจการที่ดีเป็ นปั
น จจัย
สําคัญ โดยกําหนดใหห้ มีนโยบายบรรษัทภิบาลและะคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลั
น
กษณ์อกั กษรตังแต่
้ ปี 25545 นโยบาย
บรรษัททภิบาลและคูมืม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับที่ใช้ อยูป่ปั จจุบนั เป็ นฉบับับที่ 2 ซึง่ มีการปรับปรุงในปี 2548 และปรระกาศใช้ ในปี
2549 โดยจัดทําเป็ นฉบั
ฉ บภาษาไทยย ภาษาอังกฤษษ ภาษาอินโดนีนเซีย และภาษาาจีน ในปี 25577 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
่อ มีความทันสสมัยเหมาะสมกกับ
มติอนุนมัตินโยบายบรรรษัทภิบาลและะคูม่ ือจริ ยธรรมมธุรกิจที่มีการปรับปรุงใหม่เพือให้
แลละให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ขอองตลาดหลักทรั
ท พย์แห่งประเททศไทยและสํานนักงานคณะกรรมการกํากับ
สถานกการณ์
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี
ป ่ยนแปลงไป และครอบคลุมแนวปฏิ
ม
บตั ิอนเป็
นั นสากลมากกขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อใช้
ใ อ้างอิงและ
ถือเป็ นนแนวปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพพนักงานทุกคน
บบริ ษัทฯ มีการรติดตามประเมิมินถึงประสิทธิภภาพในการนํานโยบายบรรษั
น
ทภิ
ท บาลไปปฏิบตั ิ ในองค์กร โดยใช้
โ
Key
Perforrmance Indicaator (KPI) แบบบประเมินพฤติกกรรม (Behaviooral Factor) จากหนึง่ องค์ประะกอบของวัฒนธรรมองค์
น
กร
ในส่วนนของการยึดมันในความถู
น่
กต้ อง
อ (Integrity) เป็ นตัวชี ้วัด โดยผลการประะเมินทังที
้ ่มีการรจําแนกตามระะดับพนักงาน
และจําาแนกตามสถานนที่ปฏิบตั ิการออยูใ่ นเกณฑ์ที่นา่าพอใจ
ล จการ
การจัดั ทํานโยบายกการกํากับดูแลกิ
คคณะกรรมการไได้ จดั ทํานโยบาายการกํากับดูแแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ษ ไว้ เป็ นแนวททางในการดําเนินการให้ แก่
คณะกกรรมการ ผู้บรหาร
ริ
และพนักงานของบริ
ก
ษัท โดยยึดหลักเกณฑ์
ก
การกํากับดูแลกิจการทีที่ดี และแนวปปฏิบตั ิที่ดีของ
ตลาดหหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงประกอบด้
ง่
วยหหลักการ 5 หมวด ได้ แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุห้้ น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเทท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีมสี ว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมู
อ ลและความโโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชออบของคณะกรรมการ

แ จการ
การสื่ออสารนโยบายยการกํากับดูแลกิ
บตั ิตามมนโยบายและแแนวปฏิบตั ิในเรื่องการกํากับดูแแลกิจการที่ดีและจริ
ด้ วยความมุง่ มันที
น่ ่จะดูแลให้ มการปฏิ
ี
ล ยธรรม
ธุรกิจที่กําหนดไว้ บ้ านปูฯ มีแผนนงานส่งเสริ มวัฒ
ฒนธรรมองค์กรและทั
ร
ศนคติด้านบรรษัทภิบาาล ซึง่ มุง่ เสริมสร้
ม างความรู้
ความเเข้ าใจเพื่อนําไปปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบรร
า
รษัทภิบาล แลละคูม่ ือจริ ยธรรมมธุรกิจ โดยมีกการสื่อสารไปยังั พนักงานใน
ทุกระดดับทัว่ ทังองค์
้ กรด้
ร วยกิจกรรมตต่างๆ ดังนี ้
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ใในปี 2557 บริ ษัษทฯ จัดให้ มีแผนงานส่
ผ
งเสริ มววัฒนธรรมองค์์กรและทัศนคติด้ านบรรษัทภิบบาล ซึง่ มุง่ เสริมสร้
ม างความรู้
ความเเข้ าใจเพื่อนําไปปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบรร
า
รษัทภิบาลและะคูม่ ือจริ ยธรรมธธุรกิจ โดยมีกการสื่อสารไปยังั พนักงานใน
ทุกระดดับขององค์กรด้ด้ วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
11) จัดให้ มีการอบรมหลักการกํากับดูแลกิจกการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพพนักงานใหม่ขอองบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
22) จัดกิจกรรม CG in DNA ผ่านระบบอินนทราเน็ตถึงพนักั งานทุกคน โดดยเป็ นการสื่อสสารแบบสองทาางถึงหลักการ
า
บับติที่ดี และะเปิ ดโอกาสให้ พนั
พ กงานร่ วมตออบคําถามเกี่ยววกับบรรษัทภิบาลประจํ
า
าทุก
บรรษัทภิบาลและแนวปฏิ
เดือน
33) นําเสนอบททความเกี่ยวกับแนวโน้
บ
มและทิทิศทางของบรรรษัทภิบาลของปประเทศไทยแลละประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ในชื่อคอลัมน์
ม CG of the month ในวารสสารภายใน Baanpu insight และเผยแพร่
แ
ไปปยังทุกประเทศทที่บริ ษัทฯ ได้
เข้ าไปลงทุน รายละเอียดขของบทความที่ไได้ นําเสนอ มีดงั นี ้
 แนะนนํา “Transpareency Center” ของ ITM
 ทําคววามรู้จกั “ดัชนีชชีี ้วัดภาพลักษณ
ณ์คอร์ รัปชัน่ ” Corruption
C
Peerceptions Inddex (CPI)
 CG ini DNA
 การปประเมินผลการปปฏิบตั ิงานของงคณะกรรมการรบริ ษัท
 คณะะกรรมการชุดย่ออยของบริ ษัทฯ
 ผลกาารประเมิน ASEAN CG Scorrecard ประจําปี ี 2556/57
 อินโดดนีเซียกับผลกาารประเมิน ASEEAN CG Scorrecard 2013-22014
 การตต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-Corruuption)
44) จัดงาน “CG Day” เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้น เพื่อส่สงเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานนในทุกระดับไดด้ ตระหนักถึง
น่
นหยัดออยูบ่ นความถูกต้ อง โดยปี 25557 ได้ นําเสนอแแนวความคิด “CCG in DNA”
ความสําคัคญพร้ อมยึดมันและยื
เพื่อยืนยันถึ
น งแนวปฏิบตั ทีิ ่ดีด้านบรรษัททภิบาลของบริษัษทและสนับสนุนุนให้ พนักงานปปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อ
ปฏิบตั ิที่กํกําหนดไว้ ในนโยยบายบรรษัทภิ บาลและจริ ยธรรมธุรกิจ เพืพื่อให้ บรรลุเป้าหหมายทางธุรกิจควบคู
จ
ไ่ ปกับ
การธํารงไไว้ ซงึ่ มาตรฐานทางจริ ยธรรม
55) จัดกิจกรรรม “CG Refresshment : Inwaard and Outwward Looking” เพื่อสื่อสารถึงพพนักงานในทุกระดั
ก บถึงการ
ปรับปรุงนโยบายบรรษั
น
ทภิ
ท บาลและคูม่ ืออจริ ยธรรมธุรกิจฉบับปั จจุบนั รวมถึงการใ
รให้ ความรู้เรื่ องหหลักการและ
แนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลในปั จจุบนั ทังในระดั
้
บปรระเทศและระดับั ภูมิภาค
เพื่อสร้ างความรู้และความ
เข้ าใจที่ดีให้
ใ กบั พนักงานน
ล จการ ส่ งผลลให้ บริษัทได้ รัรับรางวัลดังนี ้
จากความมุ่งมั่นในกการกํากับดูแลกิ
ใในปี 2557 บริ ษัษทฯ ได้ รับรางวัล Down Jones Sustainability Indices (D
DJSI) ดัชนีประะเมินความยัง่ ยืนที่ได้ รับการ
ยอมรับบในระดับโลก รางวัลดังกลล่าวแสดงให้ เห็นนถึงการดําเนินธุ
น รกิจโดยคํานึงถึงสังคมและสิสิ่งแวดล้ อมควบบคู่ไปกับการ
สร้ างผผลประกอบการรที่ดี อันจะส่งผลลให้ ธุรกิจสามาารถเติบโตต่อเนืนื่องได้ อย่างยัง่ ยืน
นนอกจากนัน้ บริริ ษัทฯ ได้ รับกาารจัดอันดับให้ เป็ น 1 ใน 108 บริ ษัทจดทะเบีบียนที่ได้ รับการรจัดอันดับอยูใ่ นระดั
น บดีมาก
(Very good CG Scooring) จากผลสสํารวจการกํากับั ดูแลกิจการบบริิษัทจดทะเบียนประจําปี 25557 จัดโดยตลาาดหลักทรัพย์
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แห่งปรระเทศไทย สํานั
า กงานคณะกกรรมการกํากับหหลักทรัพย์และะตลาดหลักทรัพย์
พ และสมาคคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไไทย
หมวดดที่ 1 สิทธิของงผู้ถือหุ้น
คคณะกรรมการบบริ ษัทให้ ความสสําคัญต่อสิทธิแและความเท่าเทีทียมกันของผู้ถอหุ
ื ้ น โดยระบุ ไุ ว้ ในนโยบายบบรรษัทภิบาล
อย่างชัชัดเจนที่กําหนดดให้ ผ้ ถู ือหุ้นของงบริ ษัทฯ มีสิทธิ ในการได้ รับใบบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิ ทธิในการได้ รับสารสนเทศ
ที่เพียงงพอ ทันเวลาา และในรูปแบบที่เหมาะสมมต่อการตัดสินใจ
ใ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ข้ าร่ วมประชุมและออกเสี
แ
ยง
ลงคะแแนนในที่ประชุมผู
ม ้ ถือหุ้น เพื่อตัตดสินใจในการรเปลี่ยนแปลงนนโยบายที่สําคัญของบริ
ญ
ษัทฯ สิ ทธิในการเลือกตั
ก งและถอด
้
ถอนกรรรมการ สิทธิในการให้
น
ความเหห็นชอบในการแแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ
ั ชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกํกําไร
ใในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริ ษัทมี นโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้ อมูลสารสนเททศที่ครบถ้ วน
ชัดเจนน เพียงพอ และทันเวลา คณ
ณะกรรมการบริษษัทสนับสนุนให้ห้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมและใช้
ม
สทิ ธิอออกเสียงในการประชุม หรื อ
มอบฉันั ทะให้ บคุ คลใใดบุคคลหนึง่ เข้ข้ าร่วมประชุม
หรื อกรรรมการอิสระคนใใดคนหนึง่ เป็ นผ้ผู้ออกเสียงแทนนในกรณีที่ไม่
สามารรถเข้ าร่วมประชชุมได้ รวมทังเ้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถูถืื อหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรื อตังคํ
้ าถามมได้ อย่างเท่า
เทียมกักัน
บบริ ษัทฯ จัดการรประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําาปีี 2557 เมื่อวัวนที่ 3 เมษายน 2557 เวลาา 13.00 น. ณ โรงแรมอิมพี
เรี ยลคควีนส์ปาร์ ค ห้ องแกรนด์
อ
ฮอลล์ล์ ชัน้ 2 เลขที่ 199 ซอยสุขมวิ
มุ ท 22 ถนนสสุขมุ วิท กรุงเททพมหานคร 100110 โดย
ร่
ม ในนปี 2557 บริษัษทั ฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝาากหลักทรัพย์ (ปประเทศไทย)
กรรมกการครบทัง้ 12 คนในการเข้ ารวมประชุ
จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริิษัทฯ เป็ นผู้จดัดส่งหนังสือเชิญประชุ
ญ มให้ แก่ผูผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าาและแสดงไว้ ทีท่ี
www.bbanpu.co.th/th/corporate-ggovernance/aggm-egm. ก่อนวันประชุม 30
3 วัน รายงานนการประชุมผู้ถืถอื หุ้นที่จดั ใน
ปี 25557 ได้ นําไปไว้ ที่เว็บไซต์ของบบริ ษัทฯ หลังวันนประชุม 14 วัน และให้ ผ้ ถู อหุ
ื ้ นมีโอกาสเสสนอข้ อแก้ ไขหาากเห็นว่าการ
บันทึกมติการประชุมไม่ถกู ต้ องภายใใน 30 วัน หลังั จากที่ได้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ สําหหรับการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นส่วน
จ
นวารระการประชุมแลละเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินินการโดยได้
น้ อยเสสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็
ประกาาศผ่านไปยังตลลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไททยเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถืถู ือหุ้นทราบ โดยเปิ ดรับเรื่ อองระหว่างเดือนพฤศจิ
น
กายน
ถึงเดืออนธันวาคม 2557 และลงประะกาศในเว็บไซตต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.banpuu.co.th/th/corpporate-governnance/agmegm. ระบุถงึ ขันตอน
้ นและวิธีการในการพิจารณาทีที่ ชดั เจนและโปรร่งใส ซึง่ ในการปประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปี 25557 ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นเสนนอวาระการประะชุมหรื อเสนอชืชื่อบุคคลเพื่อเป็ป็ นกรรมการแต่อย่างใด
ใในปี 2557 มีการประชุ
ก
มวิสามมัญผู้ถือหุ้นหนึนงครั
ง่ ง้ คือ การประชุมวิสามัญผู
ญ ้ ถือหุ้นประจําาครัง้ ที่ 1/25577 ในวันที่ 6
ตุลาคมม 2557 เวลา 14.00
1 น. ณ ห้ องรอยั
อ ลพารากกอนฮอล์ 3 ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าสยามพารากอน
ส
น เลขที่ 991 ถนนนพระราม 1
เขตปททุมวัน กรุงเทพมมหานคร 10330 โดยมีกรรมกการ 10 คนเข้ ารวมประชุ
ร่
ม จากกกรรมการ 12 คคน
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หมวดดที่ 2 การปฏิบับตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
คคณะกรรมการบบริ ษัทมีนโยบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในกาารตัดสินใจและะจัดการให้ ผ้ ถู ืออหุ้นได้ รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้ ววน เพียงพอ และทั
แ นเวลา เพือการตั
่
ดั งหนังสือนัดประชุ
ป มพร้ อมทังงข้
ั ้ อมูลประกอบบการประชุม
ดสินใจ บริ ษัทฯ ได้ จดส่
ตามวาาระต่างๆ ให้ ผ้ ถืถู ือหุ้นทราบล่วงหน้
ง าก่อนประชชุม โดยในแต่ละวาระมี
ล
ความเห็นของคณะกกรรมการบริ ษัทประกอบ ใน
การปรระชุมมีกรรมกาารเข้ าร่วมประชุมจํานวน 12 คคน ซึง่ รวมถึงประธานคณะกร
ป
รรมการตรวจสออบ ประธานคณ
ณะกรรมการ
บรรษัททภิบาลและสรรรหา และประธธานคณะกรรมกการกําหนดค่าตอบแทน
ต
บริ ษทฯ
ัท ได้ จดั ให้ ผ้ บู บริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชี
และผู้สสังเกตการณ์อิสระจากสํ
ส
านักงานกฎหมายเข้
ง
้ าร่วมประชุมด้ วย
ปประธานในที่ประชุ
ร มได้ เปิ ดโอกกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นททุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันั ในการตรวจสสอบการดําเนินงานของ
น
บริ ษัทฯ และสอบถามข้ อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวารระการประชุม ประธานที่ประชชุมสนับสนุนให้ห้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ย บการดําเนินงานของบริ
น
ษัททฯ นอกจาากนี ้คณะกรรมกการบริ ษัทได้ จดั ดให้ มีการจัดทํารายงานการ
า
และขออคําอธิบายเกี่ยวกั
ประชุมมให้ แล้ วเสร็จแลละเผยแพร่ ผ่านทางเว็
น
บไซต์ขอองบริ ษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุ
ป ม เพื่อให้ห้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ และะเสนอแนะการแก้ ไขได้ ภายในนภายใน 30 วัน
วันประะชุมผู้ถือหุ้น
ใในปี 2557 มีการประชุมสามัญ
ั ผู้ถือหุ้นประจจําปี 2557 ในววันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอิมพี
เรี ยลคควีนส์ปาร์ ค ห้ องแกรนด์
อ
ฮอลล์ล์ ชัน้ 2 เลขที่ 199 ซอยสุขมวิ
มุ ท 22 ถนนสสุขมุ วิท กรุงเททพมหานคร 100110 โดย
้ ้การประชุมสามั
ม ญผู้ถือหุ้นประจํ
น าปี 255 7 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุ
า มด้ วย
กรรมกการครบทัง้ 12 คนในการเข้ าร่วมประชุม ททังนี
ตนเองงจํานวน 985 ราย
ร และผู้รับมอบฉั
ม นทะ จํานนวน 1,235 ราาย รวมทังหมด
้ เป็ นจํานวน 2,,220 ราย นับจํจานวนหุ้นได้
1,057,072,712 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40.94 ของจํานนวนหุ้นที่จําหน่น่ายได้ แล้ วทังหม
้ มดจํานวน 2,5881,878,550 หุ้น
า ญผู้ถือหุ้นหนึนึง่ ครัง้ คือ การรประชุมวิสามัญผู
ญ ้ ถือหุ้นประจําครัง้ ที่ 1/25577 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
และมีกการประชุมวิสามั
เวลา 114.00 น. ณ ห้ องรอยัลพารากกอนฮอล์ 3 ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าสยามพารากอ
า
น เลขที่ 991 ถถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการ 10 คนเเข้ าร่วมประชุม จากกรรมการ 12 คน ทังนี
้ น ้ ้การประชุมวิสามั
า ญผู้ถือหุ้น
ประจําาครัง้ ที่ 1/2557 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุ
ป มด้ วยตนนเองจํานวน 818 ราย และผู้รบมอบฉั
ับ
นทะ จําานวน 825 รายย รวมทังหมด
้
เป็ นจําานวน 1,643 ราย
ร นับจํานวนนหุ้นได้ 1,051,336,941 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละะ 40.71 ของจํจํานวนหุ้นที่จําหน่
ห ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้ ดจํานวน 2,5811,878,550 หุ้น
การเยี่ยมชมกิจการแและการให้ ความมรู้แก่ผ้ ถู ือหุ้น
บบริ ษัทฯ
จัดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าเยี
า ่ยมชมกิจกาารอย่างต่อเนื่องและพบปะผู
ง
้บริ
บ หารเพื่อความมเข้ าใจในธุรกิจและติ
จ
ดตาม
ความเเป็ นไปในการดําเนินธุรกิจของงบริ ษัท ในปี 22557 มีการจัดเยี่ยมชมโรงไฟฟฟ้าบีแอลซีพี จ .ระยอง จํานวนน 80 คน ใน
วันพฤหหัสบดีที่ 8 พฤษษภาคม 2557
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หมวดดที่ 3 บทบาทขของผู้มีส่วนได้ด้ เสีย
บบริ ษัทฯ มุง่ มันั่ ที่จะสร้ างควาามเป็ นธรรมแก่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุทกฝ่ าย โดยกกําหนดเป็ นนโยยบายต่อผู้มีสว่ นได้
น เสียไว้ ใน
นโยบาายบรรษัทภิบาลล และร่วมมือระหว่
ร างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นไได้ เสีย ได้ แก่ พนั
พ กงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนีนี ้ หน่วยงาน
รัฐบาลล ชุมชนที่บริ ษัทฯ
ท ตังอยู
้ ่ ตลอดจนสังคมส่วนนรวม โดยได้ กําหนดไว้
า
ในคูม่ อจริ
ือ ยธรรมธุรกิจจเพื่อเป็ นแนวปปฏิบตั ิสําหรับ
กรรมกการ ผู้บริ หาร และพนั
แ
กงานบนนพื ้นฐานของคววามเป็ นธรรมแและความสมดุลในการประสาน
ล
นประโยชน์ร่วมกั
ม นเป็ นหลัก
มีหลักปฏิบตั ิที่สําคัญ ได้ แก่ ควาามขัดแย้ งทางผผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและกการปฏิบตั ิตอ่
แ่ งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม
น
โดยกําหนดให้
ห
เป็ นหน้ าาที่และความรับผิ
บ ดชอบของ
พนักงาาน ลูกค้ า คูค้ค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแข่
กรรมกการ ผู้บริ หาร และพนักงานนทุกคนที่จะต้ อองรับทราบ ทําความเข้
า
าใจ และปฏิบตั ิตา มแนวทางที่กําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ห้ ความมัน่ ใจว่าผู
า ้ มีสว่ นได้ เสียททุกกลุม่ ได้ รับการคุ้มครองสิทธิและได้ รับการรปฏิบตั ิด้วยดี
บบริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีช่องทางกการรับข้ อร้ องเรีรี ยนด้ านบรรษัทภิ
ท บาลและจริยธรรมธุ
ย
รกิจซึง่ ครอบคลุมผู้มส่ีสวนได้ เสียได้
ทุกกลุม่ โดยจัดให้ มีมีระบบรับข้ อร้ องเรี ยนผ่าน wwebsite ของบบริ ษัท ในหัวข้อ Corporate Governancee โดยใช้ ชื่อ
GNCSSecretariat@bbanpu.co.th โดดยมีการติดตามมและรายงานออย่างสมํ่าเสมอ
ใในปี 2557 คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ มีนโยบายการรรับข้ อร้ องเรี ยนและการให้
น
คววามคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
(Whisttleblower Policy) ซึง่ เป็ นนโยยบายในการปกกป้องผู้แจ้ งเบาาะแสในการกระะทําผิด และเปิ ดเผยถึงกระบววนการในการ
จัดการรกับเรื่ องที่มีการร้ องเรี ยนว่าอาาจเป็ นการกระททําผิด
สําหรับการเข้ าร่วมโครงการต่อต้
อ านคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ ได้ด้ เข้ าร่วมการปรระกาศเจตนารมมณ์เข้ าร่วมโครงการต่อต้ าน
คอร์ รัปปชัน่ ตังแต่
้ ปี 2553
2 และทําแบบประเมิ
แ
นตนนเองเมื่อปี 2555 ขณะนี ้อยูในขั
ใ่ นตอนการเ
้
เตรี ยมการเรื่ องนโยบายและ
แนวปฏิฏิบตั ิเพื่อกระบววนการรับรองขของคณะกรรมกการแนวร่วมปฏิฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการรต่อต้ านการทุจริ
จ ต (Private
Sector Collective Action
A
Coalition Against Corruption, CACC) ต่อไป
สสําหรับนโยบายยและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตต่อต้ านคอร์ รัปชัชน่ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนนดไว้ ในคูม่ ือจริริ ยธรรมธุรกิจ
เกี่ยวกักับการให้ และรับสิ
บ นบน รวมถึงึ การให้ ของขวัวัญและการเลียงรั
้ย บรองทางธุรกิจ โดยมีรายลละเอียดตามหัวข้
ว อที่ปรากฏ
ในคูม่ ือ ดังนี ้
33.4 การให้ และรั
ล บสินบน
(1) ห้ ามมิ
ม ให้ ผ้ บู ริ หารแและพนักงานเรี ยยกหรื อรับผลปประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหหมา ผู้จดั ส่งสินค้ า ที่ปรึกษา
และะผู้ที่บริ ษัทฯ ทําธุ
า รกิจด้ วย
(2) ห้ ามมิ
ม ให้ ผ้ บู ริ หารแและพนักงานเสสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้ าหน้
ห าที่ของรัฐ ลู กค้ า สหภาพแแรงงาน หรื อ
บุคคลภายนอกอื
ค
นใดเพื
่น ่อจูงใจให้ห้ ปฏิบตั ิในทางทีที่มิชอบ
33.5 ของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุ
บ
รกิจ
ง
กเลี่ยงการให้ หรื อรับของขวัญหรือของกํ
อ านัลใดๆๆ จากคูค่ ้ า หรืรื อผู้ที่บริ ษัทฯ
(1) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลี
ทําธุธรกิจด้ วย เว้ นแต่
แ ในเทศกาลในนมูลค่าที่เหมาะะสม และไม่เกียวข้
่ย องกับการผูผูกมัดทางธุรกิจ
(2) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลี
ง
กเลี่ ยงการให้ หรื อรับการเลี ้ยงรับรองในลั
ร
กษณะทีที่เกินกว่าปกติจากบุ
จ คคลที่
บริ ษัษทฯ ทําธุรกิจด้ วย
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พนักงงาน
บบริ ษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแหห่งความสําเร็จที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง จึงกําหนดเป็ นนนโยบายและกการปฏิบตั ิตอ่
พนักงาานไว้ ในคูม่ ือจริริ ยธรรมธุรกิจ ที่จะให้ การปปฏิบตั ิที่เป็ นธรรรมแก่พนักงานททุกชนชาติและภภาษา ทังใน
้ นด้ านโอกาส
ผลตอบบแทน การแต่งตั
ง ง้ โยกย้ าย การพัฒนาศักยภภาพ การดูแลรัรักษาสภาพแวดดล้ อมในการทําางานให้ มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตแลละทรัพย์สินของงพนักงานอยูเ่ สมอ
ส บริ ษัทฯ ดํ าเนินตามมาตตรการด้ านความมปลอดภัย อาชีชีวอนามัย และะสิง่ แวดล้ อม
อย่างเพียงพอและเหมมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสีสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ ป้องกันการบาดเจ็
น
บแลละการเจ็บป่ วยยอันเนื่องจาก
การทําางาน
บบริ ษัทฯ ได้ ประะกาศปรัชญาด้ านทรั
า พยากรบุคคล (HR Phiilosophy) ในกการบริ หารและพพัฒนาทรัพยากกรบุคคลของ
บริ ษัทฯ โดยยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) หลลักความยุติธรรรมและเท่าเทียม (Equitabilityy)
(2) หลลักผลงาน (Perrformance Baased)
(3) หลลักความสามารรถ (Competenncy Based)
จจากการเปลี่ยนแปลงของธุ
น
รกิจและเศรษฐกิ
จ
จจโลก บริ ษัทฯ จึงถือเป็ นหน้าที่ในการพัฒนนาพนักงานให้ มีมคี วามพร้ อม
และสาามารถปรับตัวต่ตอการเปลี่ยนแแปลง (Adaptaability) ด้ วยควาามยืดหยุน่ คล่องตัว (Flexibi lity) พร้ อมปฏิบับติงานในทุก
พื ้นที่แและสถานการณ์
ณ์ (Mobility) กล้
ก าแสดงความมคิดเห็นที่ถกู ต้ อง
อ สร้ างสรรค์ (Positive Creeativity) รวมถึงให้
ง เกียรติใน
ความเเป็ นมืออาชีพ (Professionalissm) ยิ่งกว่าระดดับการบังคับบัญ
ั ชา โดยสรุปคือ บริ ษัทฯ มุง่ งสร้ างให้ บคุ ลากกรของบริ ษัท
เป็ น ““ผู้ยดึ มั่นในจิตวิ
ต ญญาณบ้ านปู
น สปิ ริต” แลละเป็ น “พนักงานมื
ง ออาชีพ” โดยถือปฏิบตัติิ และให้ โอกาสสพนักงานทุก
ชนชาติติ เชื ้อชาติ ภาาษา และเพศ อย่างเสมอภาาคเท่าเทียมกัน เรามุง่ มัน่ ปฏิฏิบตั ิงานภายใต้ต้ วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายที่
ชัดเจนนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกั
ห
นเป็ นหนึง่ เดียวอย่างแข็งแรง โดยยผูกพันและยึดมัน่ กันด้ วยวัฒนนธรรมร่วม “Baanpu Spirit”
ซึง่ ได้ แแก่
1. นวัตกรรม (Innovation)
2. ยึดมัน่ ในคความถูกต้ อง (Integrity)
3. ห่วงใยและะเอาใจใส่ (Care)
4. พลังร่วม ( Synergy)
บบริ ษัทฯ มีนโยบายค่
น
าตอบแทนพนักงานทีที่สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ
ง
ษัทททังในระยะสั
้
นแ
้ และระยะยาว
และยึดดมัน่ ในการให้ ผลตอบแทนที
ผ
่เป็ นธรรมแก่พนักั งาน ทังด้
้ านเงิ
น นเดือน สวัวัสดิการ และผผลตอบแทนในนรูปแบบอื่นที่
เชื่อมโยงกับการสร้ างมู
ง ลค่าเพิ่มให้ กักบั ผู้ถือหุ้นในระะยะยาว มีการบริ
ก หารจัดการบุคลากรด้ วยยความเป็ นธรรม ควบคูก่ บั
การเปิ ดโอกาสในการรเรี ยนรู้ พัฒนาความรู้ คความสามารถขของพนักงานอยย่างเต็มศักยภาาพอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
้ ณะกรรมการปประเมินค่างาน (Job Evaaluation Committee) คคณะกรรมการพั
พัฒนาองค์กร
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังค
(Orgaanization Deevelopment Committee) และสนับสนุนคณะกรรมกาารกําหนดค่าตออบแทน (Compensation
Comm
mittee) คณะกรรมการบรรษัทภิ
ท บาลและสรรรหา (Governaance and Nom
mination Commmittee) อย่างใกล้
ง ชิด เพื่อ
ความโโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากกรของบริ ษัทฯ ไปสูอ่ นาคตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
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ลูกค้ า
บบริ ษัทฯ
มีความมุง่ มัน่ ทีจะแสวงหาวิ
่จ
ธีกการที่จะสนองความต้ องการขอองลูกค้ าให้ มีปรระสิทธิภาพและะประสิทธิผล
ยิ่งขึ ้นตตลอดเวลา โดดยกําหนดเป็ นนโยบายและกา
น
ารปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้คาไว้ ในคูม่ ือจริรยธรรมธุรกิจ ที ่จะยึดมัน่ ในกการรักษาและ
ปฏิบตติั ิตามสัญญาที่ทํทาไว้ กบั ลูกค้ าอย่
อ างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสิ
ง
นค้ าและะให้ บริ การที่มีคคุณภาพ ตรงตามความ
คาดหมมายของลูกค้ าในราคาที
ใ
่เป็ นธธรรม การให้ ขข้ อมูลข่าวสารทีที่ถกู ต้ องเพียงพพอและทันต่อเหหตุการณ์ กาารปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครั
ง ด ตลอดจนนการจัดให้ มีระบบและกระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกั
ว บคุณภาพ
ปริ มาณ
ณ ความปลอดดภัยของสินค้ าและบริ
แ การ รวมมถึงการให้ คําแนะนํ
แ าเกี่ยวกับวิธิ ีการใช้ สนิ ค้ าาและบริ การของบริ ษัทฯ ให้
มีประสิสิทธิภาพและเป็ป็ นประโยชน์กบลู
บั กค้ าสูงสุด นอกจากนี ้ ยังเน้ นถึงการรักษาความลั
ก
บขอองลูกค้ าและไมม่นําไปใช้ เพื่อ
ประโยยชน์โดยมิชอบ
คู่ค้า/เจ้ าหนี้
บบริ ษัทฯ กําหนนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่อคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้
เ าหนี ้อย่างเสมมอภาคและเป็ นนธรรม คํานึงถึ
ง งประโยชน์
สูงสุดขของบริ ษัทฯ แลละตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐฐานของการได้ด้ รับผลตอบแทนนที่เป็ นธรรมต่อทั
อ งสองฝ่
้
าย หลีลีกเลี่ยงสถานกการณ์ที่ทําให้
เกิดคววามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทั
ร งปฏิ
้ บตั ิตาามพันธะสัญญาที
ญ ่ตกลงกันไว้
คู่แข่ งทางการค้ า
สสําหรับคูแ่ ข่งทาางการค้ า บริ ษทฯ
ัท กําหนดเป็ นนนโยบายและกการปฏิบตั ิตอ่ คูแข่
่ งทางการค้ าาไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุ
ธ รกิจ ที่
จะปฏิบบัติตอ่ คูแ่ ข่งทาางการค้ าให้ สอดดคล้ องกับหลักสากล
ภายใต้
ภ กรอบแหห่งกฎหมายเกี่ยยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางกาารค้ า ไม่ละเมิดความลั
ด
บหรื อล่ลวงรู้ความลับททางการค้ าของคคูค่ ้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล
ฉ บริ ษัทฯ ยึดดมัน่ ในการดําเนินินธุรกิจด้ วย
ความเเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตามแนวปปฏิบตั ิที่กําหนดดไว้ ในจริ ยธรรมมธุรกิจอย่างเครร่ งครัด ในปี ที่ ผ่านมา บริษัษทั ฯ ไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี
เ ่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
ชุมชนนและสังคม
บบริ ษัทฯ มีนโยบายที
โ
่จะดําเนิ
เ นธุรกิจที่เป็ นนประโยชน์ตอ่ เศศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ง
มุง่ สร้ างสมดุลระหว่
ล างการ
เติบโตตทางธุรกิจ และะการพัฒนาของงชุมชน สังคมแและสิง่ แวดล้ อมไปพร้
ม อมกัน และถือเป็ นนโยบบายของบริ ษัทฯ ที่จะยึดมัน่
อ ่ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมายแล
า
ละข้ อบังคับที่เกียวข้
่ องอย่างครรบถ้ วน มุง่ มัน่ ที ่จะใช้ ความพยายามอย่าง
ปฏิบตติั ิตนเป็ นพลเมืองที
ต่อเนื่อองที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสั
ณ
งคมม ทังที
้ ่ดําเนินการเองและร่
น
วมมื
ว อกับรัฐแล ะชุมชน ตลออดจนองค์กร
พัฒนาาเอกชนต่างๆ นอกจากนี ้บริิษัทฯ ได้ ดําเนินินการตามนโยยบายการพัฒนาที
น ่ยงั่ ยืน (Suustainable Deevelopment
Policyy) เพื่อใช้ เทียบเคี
บ ยงมาตรฐานนของบริ ษัทฯ กับมาตรฐานรระดับโลก เช่น การรายงานเเรืื ่ องภาวะโลกร้ อน (Green
Housee Effect) รวมถึงการกําหนดแนวทางก
า
การปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิผลใในการดําเนินงาานตามมาตรฐาานด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามมัย และสิง่ แวดดล้ อม ซึง่ ครอบบคลุมการบริ หารจั
า ดการความเสี่ยงอันเป็ นผลลมาจากการดําเนิ
า นงานของ
พ กงาน พันธมิ
ธ ตรทางธุรกิจ สังคม สิง่ แววดล้ อม และชชุมชนที่บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู
อ ่ และเพื่อ
บริ ษัทฯ ที่จะเกิดต่อพนั
ไ ดําเนินกิจกรรรมความรับผิดชอบต่
ด
อสังคม (Corporate SSocialResponssibility) หรื อ
สนับสนุนนโยบายข้ างต้ น บริ ษัทฯ ได้
า ฯ ได้ ให้ กาารสนับสนุนกิจกรรมที
ก ่มีสว่ น
ซีเอสออาร์ (CSR) โดดยตลอดระยะเววลากว่าสามทศศวรรษในการดําเนินธุรกิจ บ้านปู
สร้ างสสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ และได้
แ จดั สรรงบบประมาณส่วนหนึ
น ง่ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ดําเนินกิ
น จกรรม ซี
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เอสอาาร์ ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดดับองค์กรอย่างงต่อเนื่อง ทังนี
้ นี ้รวมไปถึงโครงงการซีเอสอาร์ ใในประเทศที่บริษัทฯ เข้ าไป
ดําเนินนธุรกิจด้ วย เช่น ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น โดดยเน้ นการส่งเสสริิ มและพัฒนา “การเรี ยนรู้ ”
ในหลาากหลายด้ านให้ห้ แก่กลุม่ เป้าหมมายหลักของกิจจกรรมซีเอสอาร์ ของบ้ านปูฯ ซึง่ ได้ แก่ เด็กแและเยาวชน ที่จะเป็ นกําลัง
สําคัญ
ญในการพัฒนาสสังคมและประเเทศชาติให้ เติบโโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
ใ
นออกจากนี ้ บริษษัั ทฯ ได้ ดําเนินการปลู
น
กฝั ง
จิตสํานึกของพนักงานนทุกระดับให้ มความรั
ี
บผิดชออบต่อสังคมอย่างจริ
า งจังและต่อเนื
อ ่อง เพื่อใให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ตลอดไไป โดยมีเป้าหมมายสูงสุดคือใหห้ ชมุ ชนและสัง คมเติบโตอย่างยั
ง ง่ ยืน โดยใช้หลั
ห กการ “ทําด้ ววยใจ” หรื อ “Do by Heart”
บนพืนฐานของความ
้น
“จริ งใจ” “จริงจั
ง ง” และ “เต็มมใจ”
ช่ องททางในการติดต่ตอบริษัท
ผู้มีสว่ นนได้ เสียสามารรถแสดงความเหห็นผ่านช่องทางงการสื่อสารกับบริ
บ ษัทฯ ได้ ดงั นี ้
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ง
:
ชัน้ 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
1 ถนนเพชรรบุรีตดั ใหม่ แขขวงมักกะสัน
เขขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
:
โทรศัพท์
0--2694-6600
:
โทรสาร
0--2207-0696-8
m
:
Web Site
wwww.banpu.com
:
โททรศัพท์ 0-26944-6825 e-mail : bodsec@bbanpu.co.th
เลขานุการบบริ ษัท
ฝ่ ายนักลงทุทุนสัมพันธ์ :
โททรศัพท์ 0-26944-6747 e-mail : investor@bbanpu.co.th
ฝ่ ายสื่อสารรองค์กร :
โททรศัพท์ 0-26944-6923 e-mail : corp_com@@banpu.co.thh
หมวดดที่ 4 การเปิ ดเเผยข้ อมูลและะความโปร่ งใสส
1. คววามขัดแย้ งขอองผลประโยชนน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายยสําคัญที่จะไม่ใให้ กรรมการ ผู้บริ หาร แลละพนักงานใช้ โออกาสจากการเเป็ นกรรมการ
แ
ะโยชน์สว่ นตน จึงกําหนดไว้ ในคู
น ม่ ือจริ ยธรรมมธุรกิจ ถึงข้ อปฏิ
ป บตั ิสําหรับ
ผู้บริ หาาร หรื อพนักงาาน บริ ษัทฯ แสวงหาผลประ
กรรมกการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ หลี กเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโโยงกับตนเองทีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลลประโยชน์กบั บริ
บ ษัทฯ และในนกรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการดังกล่าวต้ องกรระทําโดยมีราคคาและเงื่อนไขเสสมือนการทํา
รายกาารกับบุคคลภายยนอก และกกรรมการหรื อพพนักงานที่มีสว่ นได้
น เสียในรายกการนัน้ จะต้ อองไม่มีสว่ นในกการพิจารณา
อนุมตั ิ หากรายการใดเข้ าข่ายเป็ป็ นรายการที่เกี่ยยวโยงกันภายใใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพพย์แห่งประเทศไทย จะต้ อง
ฑ์ วิธีการ และกการเปิ ดเผยข้ อมมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบบริ ษัทจดทะเบียยนอย่างเคร่งครัรัด
ปฏิบตติั ิตามหลักเกณฑ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการรยังกําหนดข้ อหห้ ามไม่ให้ ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงาานในการหาปรระโยชน์สว่ นตนน หรื อทําธุรกิจจที่แข่งขันกับบริริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้ข้อมูลภายใน
เพื่อปรระโยชน์ของตนนในการซื ้อขายห้หุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคคลอื
คุ
่นเพื่อประะโยชน์ในการซื ้อขายหุ
้อ ้ นของ
บริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ บริ
บู หารหรื อพนักงานของบริ
ก
ษัททฯ มีสว่ นร่วมใในการทํางานเฉฉพาะกิจที่เกี่ยววกับข้ อมูลที่ยงั ไม่
ไ ได้ เปิ ดเผย
่ างการเจรรจา ซึง่ งานนันนๆ
้ เข้ าข่ายกาารเก็บรักษาข้ อมูมลภายในอันอาาจมีผลต่อความเคลื่อนไหว
ต่อสาธธารณะและอยูระหว่
ของราาคาหุ้นของบริ ษัษัทฯ ผู้บริ หารและพนั
า
กงานนเหล่านันจะต้
้ องทํ
อ าสัญญาเก็บรักษาข้ อมูลภภายใน (Coonfidentiality
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Agreeement)
ไ กบั บริ ษัทฯ
ไว้
จนกว่าจะะมีการเปิ ดเผยข้ข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งงประเทศไทยแลละสํานักงาน
คณะกกรรมการกํากับหลั
ห กทรัพย์และะตลาดหลักทรัพพย์
2. กาารเปิ ดเผยข้ อมูมลกับผู้ลงทุน
คณะกรรมกการบริ ษัทดูแลใให้ มีการเปิ ดเผยยข้ อมูลและสารสนเทศทังทาง
น ่เกี่ยวกับ
้ งการเงินและไมม่ใช่ทางการเงินที
ัท ที่ตรงต่อคว ามเป็ นจริ ง ครรบถ้ วน เพียงพออ สมํ่าเสมอ ทั นเวลา และแสสดงให้ เห็นถึง
ธุรกิจแและผลประกอบบการของบริ ษทฯ
สถานภภาพของการปรระกอบการและะสถานภาพทางงการเงินที่แท้ จริิงของบริ ษัทฯ รวมทังอนาคต
้
ตของธุรกิจของงบริ ษัท โดย
จัดให้ มมีีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบี
ร ยบ และะข้ อบังคับที่เกี่ยวข้
ย องกับการเปิปิ ดเผยข้ อมูลขอองสํานักงานคณ
ณะกรรมการ
กํากับหหลักทรัพย์และะตลาดหลักทรัพย์
พ และตลาดดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโด
ง
ดยเคร่งครัด นอกเหนือจากกการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตตามข้ อกําหนดดของสํานักงานคณะกรรมการรกํากับหลักทรัพย์
พ และตลาดหลลักทรัพย์และตตลาดหลักทรัพย์ยแห่ง
ประเททศไทยแล้ ว บริ
บ ษัทฯ จัดให้ห้ มีการสื่อสารไปปยังผู้ถือหุ้นแลละนักลงทุนผ่านช่
น องทางอื่นๆ โดยมีหน่วยงงานนักลงทุน
สัมพันนธ์ (Investor Relations) ทํทาหน้ าที่สื่อสาารโดยตรงกับผู้ถืถือหุ้น นักลงททุน และนักวิเคคราะห์หลักทรัพย์
พ ทงในและ
ั้
ต่างปรระเทศ ในขณะะที่หน่วยงานสือสารองค์
่อ
กรทํา หน้ าที่เผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารขของบริ ษัทฯ ไปปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุ
ก น และ
ประชาาชนทัว่ ไปผ่านสืสื่อมวลชนและสืสื่ออื่นๆ ทังในแ
้ และต่างประเทศศเช่นเดียวกัน
ใในปี 2557 บริ
บ ษัทฯ ได้ จดั ให้
ใ มีการนําเสนนอข้ อมูลแก่นกั ลงทุ
ล นต่างประเทศ นักลงทุนสสถาบัน นักลงงทุนรายย่อย
นักวิเคคราะห์หลักทรัพย์
พ และสื่อมวลชน ดังนี ้
o นักลงทุนต่างประเทศ
า
โดยการ Road Shoow ในต่างประะเทศ

จํานวน

2

ครัง้

o นักลงทุนสถถาบันในประเทศ

จํานวน

2

ครัง้

จํานวน

4

ครัง้

จํานวน

4

ครัง้

o จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนน (Press Confeerence) เพื่อชี ้แจงผลประกอบ
้
บการจํานวน

2

ครัง้

o นักวิเคราะหห์หลักทรัพย์โดยยการจัดประชุมมแถลงผลการดํดําเนินงาน
ประจําไตรมมาสและประจําปี
า (Analyst Meeting)
o ร่วมกิจกรรมม "บริ ษัทจดทะะเบียนพบผู้ลงททุน" (Opportunnity Day)
เพื่อแถลงผลการดําเนินงาานประจําไตรมาาส

ใให้ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิ
ก เคราะห์ที่ขออพบเพื่อรับทราบสถานภาพกาารประกอบการร (Company Visit)
V จํานวน
22 ครััง้ และเผยแพร่ข่ขาวประชาสัมพัพนธ์ (Press RRelease) เป็ นประจํ
ป าทุกครัง้ ทีมี่มกี ิจกรรมการลลงทุนหรื อกิจกรรรมทางธุรกิจ
ที่สําคัญ
ั
นนอกจากนี ้ ได้ มีมีการเปิ ดเผยข้ อมู
อ ลสารสนเทศศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
บ ของบริ ษทฯ
ัท ที่ www.bannpu.com เพื่อให้
ใ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียกลุลุม่ อื่นๆ ได้ รับรู้ข้ อมูลอย่างเท่าเที
า ยมและทัว่ ถึง ผู้สนใจสาามารถติดต่อสออบถามหรื อขอขข้ อมูลต่างๆ จาากหน่วยงาน
นักลงททุนสัมพันธ์ของงบริ ษัทฯ ได้ ทีท่โทรศัพท์หมา ยเลข 02-69946747 โทรสาร 02-20070697 หรือ e-mail:
investtor_relations@
@banpu.co.th
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หมวดดที่ 5 ความรั บผิ
บ ดชอบของคคณะกรรมการร
1. ภาาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกการบริ ษัทดูแลใให้ มีการจัดทําวิ สยั ทัศน์ พันธกิ
ธ จ เป้าหมาย นโยบาย ทิศททางการดําเนินงาน
น
แผน
ัท โดยมอบหหมายให้ ฝ่ายบ ริิ หารเป็ นผู้นําเสนอ
เ
และ
กลยุทธธ์ระยะยาว แผนงานและงบบประมาณประะจําปี ของบริ ษทฯ
คณะกกรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรรายร่วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มที่
เพื่อใให้ เกิดความเห็นชอบร่
น
วมกัน
ก่อนที่จะพิจารณาอนนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษษัั ทแต่งตังประธ
้ ธานเจ้ าหน้ าที่บริ หิ ารให้ เป็ นผู้รรัั บผิดชอบในกาารพัฒนากลป บตั ิ และได้ด้ พิจารณากําหหนดบทบาท หน้น้ าที่ และความรับผิดชอบที่ชดั ดเจนระหว่างคณ
ณะกรรมการ
ยุทธ์แลละนํากลยุทธ์ไปปฏิ
บริ ษัท คณะกรรมการรย่อย และฝ่ ายบริ หาร
ในปี 25557
ฝ่ ายบริหารโดยการนําาของประธานเจ้จ้ าหน้ าที่บริ หารรได้ นําเสนอแผนนกลยุทธ์และแแนวทางธุรกิจ
( 2558 – ปี 2563) เพื่ออให้ แผนกลยุทธ์ สามารถตอบสสนองต่อการเปลีลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็
า
วของ
สําหรับบแผน 5 ปี (ปี
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และเพื่อให้
ใ มีการประเมิ นความเสี่ยงแลละเตรี ยมความพร้ อมของบริษษัั ทฯ ในการดําเนิ
า นแนวทาง
้ ภายใต้ สถานการณ์
ถ
ต่างๆๆ ที่จะเกิดขึ ้นในนอนาคต โดยยคณะกรรมการรบริ ษัทได้ เข้ าร่ววมในการให้ ความคิดเห็นใน
ธุรกิจนันๆ
การปรัรับปรุงแผนกลยยุทธ์และแนวทาางธุรกิจสําหรับบบริ ษัทฯ และคณะกรรมกาารบริ ษัทได้ พิจาารณาอนุมตั ิในหหลักการแผน
กลยุทธธ์ของบริ ษัทฯ ในการประชุ
ใ
มคณะกรรมการบบริิ ษัทครัง้ ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2557
2. จริริยธรรมธุรกิจ
นอกจากการยึยึดมัน่ ในหลักการการกํ
ก
ากับดูแลกิจการที่ดีแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทมีนนโยบายที่จะให้ห้ มีการดําเนิน
ญ ่ องเป้าหมมายและวิธีการรเพื่อให้ ได้ มา
ธุรกิจใให้ เกิดผลประโยยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถืถู อื หุ้นอย่างเป็ นนรูปธรรม โดยยให้ ความสําคัญในเรื
ซึง่ ควาามสําเร็ จนัน้ ในคูม่ ือจริ ยธรรรมธุรกิจมีการกกําหนดเป้าหมายไว้ ใน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมกาารณ์ ค่านิยม
หลักกาารและนโยบายยบรรษัทภิบาล และข้ อพึงปฏิบบัติเพื่อให้ เกิดความชั
ค
ดเจน สะดวกแก่กรรมกการ ผู้บริ หาร และพนั
แ
กงาน
ของบริริ ษัทฯ ให้ รับทราบถึ
ท งมาตรฐานการปฏิบตั ิททีี ่บริ ษัทฯ คาดดหวัง และยึดถื
ด อเป็ นแนวทาางในการปฏิบตั งาน
ิ
ที่ต้อง
เกี่ยวข้ข้ องกับพนักงานน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งขันทางกาารค้ า และ สังคมส่
ค วนรวม
บริ ษัทฯ กําหนดให้
ห
เป็ นหน้ าที
า ่และความรับบผิดชอบของกรรรมการ ผู้บริหาร
ห และพนักงงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ
ม ้แจง จัดทํา
ทําควาามเข้ าใจ และปปฏิบตั ิตามนโยบบายและข้ อปฏิฏิบตั ิตามที่กําหนนดไว้ ในคูม่ ือจริริ ยธรรมธุรกิจ มี การจัดประชุมชี
สื่อเผยยแพร่ประชาสัมพั
ม นธ์ และทํากิจกรรมเพื่อสร้ าางความเข้ าใจออย่างต่อเนื่อง เพื
เ ่อให้ พนักงานนของบริ ษัทฯ ทัทงในประเทศ
้
และต่าางประเทศรับทราบและเข้ าใจถึงความสําคัญ
ญของการปฏิบติตั ติ ามคูม่ ือจริ ยธรรม
ธ
บบริ ษัทฯ กําหนนดให้ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสสายงานในองค์ค์กรต้ องดูแลรับผิดชอบให้ พนักกงานภายใต้ สายบั
า งคับบัญชาของตนทราบเข้ข้ าใจ และส่งเสสริ มให้ ปฏิบตั ิ
ตามคูม่มืือจริ ยธรรมธุรกิ
ร จอย่างจริ งจัง และพนักงา นทุกระดับต้ องปฏิ
ง บตั ิตนเป็ นตัตวอย่างที่ดี นนอกเหนือจากมมาตรฐานการ
ประพฤฤติปฏิบตั ิที่กําหนดไว้
ห ในคู่มือจริ
จ ยธรรมธุรกิจแแล้ ว บริ ษัทฯ มีโครงการสร้ างค่
ง านิยมร่วมองงค์กร (Corporrate Shared
Valuess) สําหรับพนั
พ กงานเพื่อเสริิมสร้ างค่านิยมมและวัฒนธรรมมองค์กรที่ดีร่วมกั
ม น โดยกําาหนดเป็ นคําแนนะนําสําหรับ
พนักงาานที่ชดั เจนว่าสิง่ ใดควรปฏิบติตั ิ สิง่ ใดควรรละเว้ นการปฏิบัติ ซึง่ สอดดคล้ องกับแนวนนโยบายที่กําหนนดไว้ ในคูม่ ือ
จริ ยธรรรมธุรกิจ ซึง่ ทําให้
า เกิดการปฏิบับติที่เป็ นรูปธรรรมมากยิ่งขึ ้น
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3. กาารถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่มเป็ นผู้บริหารร
คณะกรรมกาารบริ ษัทได้ จดั ใหห้ มีจํานวนกรรมมการที่เหมาะสสมกับขนาดของงกิจการบริ ษัทฯ โดยปั จจุบนั มีจํานวน
กรรมกการ 12 คน ปรระกอบด้ วยกรรรมการที่เป็ นผู้บบริ หารจํานวน 3 คน กรรมการรที่ไม่เป็ นผู้บริ หหาร 3 คน แลละมีกรรมการ
อิสระจํจํานวน 6 คน
้
ในปี ที่ผา่ นมาา คณะกรรมกาารบรรษัทภิบาลลและสรรหาได้้ พิจารณาทบทววนองค์ประกอบบของคณะกรรมการ ทังใน
ส ว เห็นว่าสั
า ดส่วนกรรมกการที่ไม่เป็ นผู้บริิหารมีความ
ด้ านสัดั ส่วนของกรรมมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรรมการที่เป็ นอิสระแล้
เหมาะะสมแล้ ว
4. กาารรวมหรื อแยยกตําแหน่ ง
คณะกรรมกาารบริ ษัทกําหนดดให้ ประธานกรรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกั
ค
บประธานเจ้
บ
าหนน้ าที่บริ หาร โดยมี
โ บทบาท
แ งแยกออกจาากกันอย่างชัดเเจน เพื่อสร้ างดดุลยภาพระหว่างการบริ
า
หารแลละการกํากับดูแลกิ
แ จการที่ดี
อํานาจจ และหน้ าที่ที่แบ่
ซึง่ ประะธานกรรมการคคนปั จจุบนั เป็ นกรรมการอิ
น
สระะ

5. กาารประชุมคณะะกรรมการ
คณะกรรมกาารบริ ษัทกําหนดดให้ มีการประชุชุมอย่างน้ อยเดือนละ
อ
1 ครัง้ ซึง่ กําหนดไว้ ลล่วงหน้ าในทุกวันพุธสุดท้ าย
า
รประชุมที่ชดั เจน มีเอกสาร
ของเดือน และมีการรประชุมพิเศษเพพิ่มตามความจํจําเป็ น ในการปประชุมมีการกําหนดวาระการ
ใ กบั คณะกรรมมการล่วงหน้ าออย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
ประกออบการประชุมที่ถกู ต้ อง ครบบถ้ วน เพียงพออ และจัดส่งให้
คณะกกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาาข้ อมูลอย่างเพีพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาาระการประชุมภายหลังการ
จัดส่งเเอกสารจะทําได้ด้ เฉพาะเรื่ องทีมี่มเี หตุผลความจํจําเป็ นมากเท่านันน้
และตต้ องได้ รับการออนุมตั ิจากประธธานกรรมการ
บริ ษัท การประชุมแตต่ละครัง้ ใช้ เวลาาประมาณสามมชัว่ โมงครึ่ง กรรรมการทุกคนมีมีโอกาสอภิปราายและแสดงคววามเห็นอย่าง
เปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริริ ษัทเป็ นผู้ประมมวลความเห็นและข้
แ อสรุปที่ได้ จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมมการผู้มีสว่ น
้
ได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในเรื่ องที่กําลัลงพิจารณาต้ อองออกจากการปประชุมระหว่างการพิจารณาเรืรื่ องนันๆ
การบันทึกการประชุมจัดทําเป็ นลายลักษณ
ณ์อกั ษร และหลลังจากที่ผา่ นกาารรับรองจากที่ปประชุมแล้ วจะมีการลงนาม
ฉ บโดยประธาานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมก
ก
การบริ ษัท เอกสารที่จดั เก็บ
รับรองงความถูกต้ องขของเอกสารทุกฉบั
จะมีทงงบั
ั ้ นทึกการประะชุมซึง่ ถูกจัดเก็ก็บอยูใ่ นรูปแบบบแฟ้มเอกสารทีที่เป็ นต้ นฉบับ และการสแกกนต้ นฉบับเพื่อความสะดวก
ค
สําหรับบกรรมการและะผู้ที่เกี่ยวข้ องตรรวจสอบอ้ างอิงงได้ และการรจัดเก็บเป็ นแฟฟมอิ
้ เล็กทรอนิก ส์ ซึง่ จะรวมมถึงเอกสารที่
ประกออบวาระการประชุมด้ วย บันทึกการประชุมแและเอกสารประะกอบการประชุชุมสามารถอ้ าง อิิ งย้ อนหลังได้ อย่
อ างน้ อย 5
ปี และะมีระบบการจัดเก็
ด บที่ปลอดภัยจากการเปลี
ย
่ยนแปลงเนื ้อหาขข้ อมูล และควาามเสี่ยงจากภัยยพิบตั ิตา่ งๆ
ณะกรรมการ
6. ราายงานของคณ
คณะกรรมกาารบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในรา ยงานงบการเงินรวมของบริ
น
ษทฯ
ัท และบริ ษษัทย่อย แลละสารสนเทศ
้น
นการบัญชีที่รบรองทั
ับ ว่ ไปใน
ทางกาารเงินที่ปรากฏใในรายงานประะจําปี รายงาานงบการเงินดังั กล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐาน
ประเททศไทย โดยเลือกใช้
อ นโยบายบบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติตั สิ มํ่าเสมอ ซึงคณะกรรมการ
ง่
รตรวจสอบและะผู้สอบบัญชี
จะร่วมมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยยบายบัญชีที่ถือปฏิ
อ บตั ิอยูเ่ ป็ นประจํ
น า ในกการจัดทํารายงาานงบการเงิน
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คณะกกรรมการบริ ษัทเน้ นยํ ้าให้ ผ้ จู ดั ทํทามีการใช้ ดลุ ยยพินิจอย่างระมัมัดระวังในการจจัดทํา รวมทังงมี
ั ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ
อย่างเพียงพอในหมาายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรรมการบริ ษัทไดด้ มอบหมายให้ห้ คณะกรรมกาารตรวจสอบเป็ปนผู้รับผิดชอบบดูแลเกี่ยวกับคุคณภาพของ
รายงาานทางการเงินและระบบควบบคุมภายใน แลละความเห็นขอองคณะกรรมกการตรวจสอบเกีกี่ยวกับเรื่ องนีไ้ ด้ ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในนรายงานประจําปี
า นี ้แล้ ว
คณะกรรมกาารบริ ษัทมีความเห็นว่า รายง านงบการเงินของบริ
ข
ษัทฯ แลละบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
น
2557
เป็ นราายงานที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และเชื่อถื อได้

7. ระะบบการควบคุคุมและการตรวจสอบภายในน
คณะกรรมกาารบริ ษัทจัดให้ มีมรี ะบบการควบบคุมภายในที่ครอบคลุ
ร
มทุกด้ าน ทังด้
้ านบัญ
ั ชีและการเงิน ด้ านการ
บริ หารรการดูแลทรัพย์สนิ การปฏิบติตั งิ าน การดําเนินินการให้ เป็ นไปปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบีบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีกลไก
การตรรวจสอบถ่วงดุลที
ล ่มีประสิทธิภาพเพี
า ยงพอในกการปกป้องรักษาผู
ษ ้ มีสว่ นได้ เสีย ดูแลเงินทุนนของผู้ถือหุ้น ทรั
ท พย์สนิ ของ
บริ ษัทฯ กํากับดูแลให้ห้ สํานักงานตรววจสอบภายในมีมีความเป็ นอิสระ
ร โดยให้ รายงานตรงต่อคณะะกรรมการตรวจจสอบ มัน่ ใจ
ได้ วา่ ระบบการควบคุคุมภายในและตตรวจสอบภายใในเป็ นกลไกสําคัคญในการขับเคคลื่อนธุรกิจที่เติ บโตและยัง่ ยืน สํานักงาน
ห าที่สอบทานนการควบคุมภาายในของกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบง านสําคัญ
ครอบคลุม
ตรวจสสอบภายในทําหน้
หน่วยงงานธุรกิจและหหน่วยงานสนับสนุ
ส น ให้ คําปปรึกษาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกกับระบบการคววบคุมภายใน การบริ หาร
ความเเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการ
น
รปฏิบตั ิงานของงบริ ษัทฯ ไปสูคู่ วามเป็ นเลิศ ให้ สอดคล้ องกกับการเติบโตขของธุรกิจและ
เศรษฐฐกิจที่เปลี่ยนแปปลงรวดเร็ว
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9.2 คณะกกรรมการชุดยอย
ย่
โครงสร้้ างกรรมการบบริิ ษัท ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 2 557 ประกอบดด้ วย คณะกรรมมการและผู้บริ หหาร ส่วนของคณ
ณะกรรมการ
ประกออบด้ วยกรรมกาารอิสระ กรรมมการที่ไม่เป็ นผู้บบริ หาร และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดยมีมีกรรมการอิสระเป็ นจํานวน
ครึ่งหนึนึง่ ของกรรมการทังคณะ
้
คณะกกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการย่
ณ
ออย 3 คณะ ได้ด้ แก่ คณะกรรมมการตรวจสอบ คณะกรรมกการบรรษัทภิ
บาลแลละสรรหา และคณะกรรมการกกําหนดค่าตอบบแทน
คณะกกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการบบริ ษัท ประธานนกรรมการตรวจจสอบ ประธานก
นกรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
สรรหาา ประธานกรรมมการกําหนดค่าตอบแทน
า
และะกรรมการทุกคนในคณะกรรมมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการอิอิสระ
(1) คณ
ณะกรรมการตตรวจสอบ
คณ
ณะกรรมการตรรวจสอบประกออบด้ วยกรรมกาารอิสระ 3 คน ดัดงนี ้
1. นายตีรณ พงศ์มฆพั
ฆ ฒน์
ประธานคณะะกรรมการตรวจสอบ
พานิชพัพนธ์
กรรมการ
2. นายรัตน์
ุ สร้ าง
กรรมการ
3. นายสุทัทศั น์ เศรษฐ์์ บญ
ณะกรรมการตรรวจสอบมีวาระะการดํารงตําแหหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 25556 และจะสินสุ
้น ดวาระการ
คณ
ดําารงตําแหน่งในววันประชุมสามัญ
ั ผู้ถือหุ้นประจจําปี 2559
ว ้ และประสสบการณ์ ด้านกการบัญชีและกการเงิน สามารถถทําหน้ าที่ในกการสอบทาน
โดดยมีกรรมการตตรวจสอบที่มีความรู
คววามน่าเชื่อถือของรายงานทางงการเงินของบริริ ษัท
ในการประชุชุมคณะกรรมการตรวจสอบค รัง้ ที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 6 ตุตลาคม 2550 ได้ แต่งตังนา
้ งสาววิยะดา
ณะกรรมการ
วิบบููลย์ศิริชยั ให้ ดํดารงตําแหน่งหัวหน้ างานสํานักงานตรวจสออบภายในของบบริ ษัทฯ และเป็ นนเลขานุการคณ
ตรรวจสอบ มีผลตัตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุตลาคม 2550 โโดยมีประสบกาารณ์ กว่า 14 ปี ในการบริ หาารและปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
า
ภาายในอย่างมื ออาชี พ และได้ มาตรฐานสาก
ม
ล เป็ นผู้สอบบบัญ ชี รับอนุญาตแห่
า งประเทศศไทย Certifiedd Public
Acccountant: CPPA ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญ
ญาตสากล Cerrtified Internal Auditor: CIAA มีวฒ
ุ ิบตั รสากกล Certified
Coontrol Self Assessment:CCSA แและเข้ ารั บการอบรมในหลักสูสตรที่เกี่ ยวข้ องงกับการบริ หาร Executive
Deevelopment Program
P
และการตรวจสอบภ ายในได้ แก่การรบริ หารหน่วยงงานตรวจสอบภภายในอย่างมีประสิ
ป ทธิภาพ
กาารเพิ่มมูลค่าในงานตรวจสอบภภายใน และเป็ นนผู้ที่มีความเข้ าใจในกิ
า
จกรรมและการดําเนินนงานของบริ ษทฯ
ัท เป็ นอย่าง
ดี
ออํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมก
อ
ารตรวจสอบ
คณะกรรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิ ดชอบการสอบบทานรายงานททางการเงินของงบริ ษัทฯ ความเพียงพอของ
รระบบการควบคคุมภายใน ระบบบการบริ หารคความเสี่ยง การรปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณ
ณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
จจัดทํารายงาน หรื
ห อให้ ความเห็ห็นต่อคณะกรรรมการบริ ษัท เพืพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ปประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
ดดังนี ้
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11. สอบทานใให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางก
า
การเงินอย่างถูกต้
ก องและเพียงพอ
ง
22. สอบทานนให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคคุมภายใน (Inteernal Controol) และการตตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมี
เ
มีประสิทธิภาพ
33. สอบทานนให้ บ ริ ษัท ฯ ปฏิฏิ บัติตามกฎหหมายว่า ด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตตลาดหลักทรั พพย์ ฯ ข้ อ กํ า หนนดของตลาด
หลักทรัพย์ยฯ และกฎหมาายที่เกี่ยวข้ องกักับธุรกิจของบริษัษทฯ
44. พิจารณา คัดเลือก เสนออแต่งตังบุ
้ คคลซึซึง่ มีความเป็ นอิอิสระเพื่อทําหน้น้ าที่เป็ นผู้สอบบบัญชีของบริ ษทฯ
ัท และเสนอ
ค่าตอบแททนของบุคคลดดังกล่าว รวมทังงเข้
ั ้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
ญ โดยไม่มีฝ่ายยจัดการเข้ าร่ วมประชุ
ม
มด้ วย
อย่างน้ อยปี
ย ละ 1 ครัง้
55. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายกการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใให้ เป็ นไปตามกกฎหมายและ
้ ้เพืพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดั
ร
งกล่าวสมเหตุ
ว
สมผล และเป็ นประโยยชน์สงู สุดต่อ
ข้ อกําหนดดของตลาดหลักั ทรัพย์ ทังนี
บริ ษัทฯ
66. จัดทํารายยงานของคณะกกรรมการตรวจจสอบโดยเปิ ดเผผยไว้ ในรายงานนประจําปี ของบบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดดยประธานคณะะกรรมการตรว จสอบประกอบบด้ วยข้ อมูลอย่างน้
า อยดังต่อไปปนี ้
6.1 ควาามเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง คครบถ้ วน เป็ นทีเชื
่ ่อถือได้ ของรายงานทางการรเงินของบริ ษัทฯ
6.2 ควาามเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอขของระบบควบคุมภายในของบบริ ษัทฯ
6.3 ควาามเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลั
แ
กททรัพย์ ข้ อกําหนนดของตลาด
หลักทรั
ก พย์ หรื อกฎฎหมายที่เกี่ยวข้ข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6.4 ควาามเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมมของผู้สอบบัญชี
ญ
6.5 ควาามเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีมีความขัดแย้ งทางผลประโยช
ท
น์
6.6 จํานวนการประชุ
น
มคณะกรรมการ
ม
รตรวจสอบ แลละการเข้ าร่ วมปประชุมของคณ
ณะกรรมการตรววจสอบแต่ละ
ท่าน
6.7 ควาามเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมมที่ คณะกรรมการตรวจสอบบได้ รับจากการรปฏิ บัติห น้ า ที่ตามกฎบัตร
(Chharter)
6.8 รายยการอื่นที่เห็นว่วาผู้ถือหุ้นและะผู้ลงทุนทัว่ ไปคควรทราบ ภายยใต้ ขอบเขตหน้น้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รัรับมอบหมายจาากคณะกรรมการบริ ษัท
77. ตรวจสอบบเรื่ องที่ได้ รับแจจ้ งจากผู้สอบบับัญชีของบริ ษัทฯ ในกรณีพบพพฤติการณ์อนั คควรสงสัยว่ากรรรมการบริ ษัท
ผู้จัด การ หรื อ บุค คลซึ่งรั
ง บ ผิ ด ชอบในนการดํ า เนิ น งาานของบริ ษั ทฯ ได้ ก ระทํ า คววามผิ ด ตามที่กํกํา หนดไว้ ใ น
พระราชบับัญญัติหลักทรัพย์
พ และตลาดหหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิพิ่มเติมโดยพระะราชบัญญัติหลัลกทรัพย์และ
ตลาดหลัลักทรั พย์ (ฉบับที
บ ่ 4) พ.ศ.. 2551 และะรายงานผลการตรวจสอบใในเบือ้ งต้ นให้ แก่
แ สํานักงาน
คณะกรรรมการกํ ากับหลลักทรัพย์ และตตลาดหลักทรัพย์
พ และผู้สอบบบัญชี ทราบภายยในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
88. สอบทานนและติดตามกาารบริ หารความมเสี่ยงที่สําคัญอย่างต่อเนื่องจจากคณะกรรมมการบริ หารคววามเสี่ยงของ
ฝ่ ายบริ หาร
า และสอบทาานการทําธุรกรรรมอนุพนั ธ์ ทางการเงิน รวมถึถึงการทํา Commmodity Hedging กับ
คูส่ ญ
ั ญาเเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับกการควบคุมภายยใน
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99. พิจารณาาความเป็ นอิสระของหน่
ร
วยงาานตรวจสอบภายใน รวมทังใ
้ ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับแผนงานนและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณ
ณและอัตรากํ าลลังของสํานักงาานตรวจสอบภภายใน ตลอดจจนให้ ความเห็นชอบในการ
น
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหนน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในน
110. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรรมการตรวจสอ บอย่างน้ อยปี ละ
ล 1 ครัง้
111. จัดทํารายยงานการปฏิบติตั งิ านเสนอคณะะกรรมการบริษัษทั อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
112. ในการปฏิฏิบตั ิตามขอบเขขตอํานาจหน้ าาที่ ให้ คณะกรรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดกการหรื อหัวหน้ างานเข้
า
าร่ วม
ประชุมเพืพื่อชี ้แจงหรื อให้ ส่สงเอกสารที่เกี่ยยวข้ องได้
113. คณะกรรมการตรวจสอบบสามารถรับคํ าปรึ กษาจากผูผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเห
ร
หมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
ต
นที่รับผิดชอบ
บริ ษัทฯ ตามขอบเขตงาน
114. สอบทานและอนุมตั ิกฎบบัตรของสํานักงงานตรวจสอบภภายใน
115. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบบริิ ษัท มอบหมาายด้ วยความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการตรววจสอบ
(2) คคณะกรรมการรบรรษัทภิบาลลและสรรหา
ในปี 2557
2
คณะกรรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหหาประกอบด้ วยกรรมการ
ย
4 คน มีกรรมกการอิสระเป็ น
ปประธาน และสสมาชิกเป็ นกรรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร แลละกรรมการอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าาที่หลัก 2 ด้ าน
า คือ การ
พิจารณาทบทววนนโยบายและะแนวทางปฏิบตัติิ ในเรื่ องการกํากั
า บดูแลกิจการรที่ดีและจริ ยธรรรมทางธุรกิจ
พร้ อมทัง้
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบบัติในกรอบของงการมีจริ ยธรรมมนัน้
และมีมีหน้ าที่สรรหาและคัดเลือก
บบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมกการบริ ษัท แและประธานเจ้ าหน้
า าที่บริ หาร ติดตามแผนสืสืบทอดตําแหนน่งเพื่อสรรหา
บบุคคลที่เหมาะสสมสําหรับการดดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงู ตังแต่
้ ระดับผู
บ ้ อํานวยการสสายขึ ้นไป แลละรายงานต่อ
คคณะกรรมการบบริ ษัท เพื่ออนุมัมติหรื อเพื่อเสนนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
ก นอกจากกนันคณะกรรมก
้
การบรรษัทภิ
บบาลและสรรหาามีหน้ าที่เสนอแแนะวิธีการประ เมินผลการทํางานของคณะกร
ง
รรมการต่อคณ
ณะกรรมการบริษัษท พร้ อมทัง้
รร่วมในการประเมินผล และติติดตามผลการแแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประ
ต
ะเมิน และในปีปี 2556 คณ
ณะกรรมการ
บบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เริ่มใช้
ม แบบประเมิมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมมการชุดย่อยทั งั ้ 3 คณ
ณะ ในการ
ปประเมินผลการรปฏิบตั ิงานประะจําปี 2555 เป็ นนต้ นไป และในนปี 2557 คณะกกรรมการคณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
สสรรหาได้ เริ่ มกาารใช้ การประเมินผลการปฏิบตัติิ งานคณะกรรมมการรายบุคคลล ในการประะเมินผลการปฏิฏิบตั ิงานในปี
22557 เป็ นต้ นไปป
ใในปี 2557 คณะกรรมการบ
ค
บรรษัทภิบาลแลละสรรหามีการรประชุม 4 ครัง้ โดยมีกรรมกการทุกคนเข้ าปรระชุมครบทุก
คครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาป
บ
ประกอบด้ วยดังั นี ้
เตชชะมนตรี กลุ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาา
1. นายออโนทัย
2. นายรระวิ
คออศิริ
กรรมการ
3. Mr.Suudiarso Praasetio
กรรมการ*
4. นายวีวีระเจตน์ ว่องกุ
อ ศลกิจ
กรรมการ
*Mr. Sudiarso Prassetio ดํารงตําแแหน่งกรรมการรในเดือนเมษายยน 2557
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คคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดเดิดิมมีวาระการดํารงตําแหน่งครราวละ 3 ปี นับบตังแต่
้ เดือนเมษายน 2556
แและจะสิ ้นสุดวาาระการดํารงตําแหน่
า งในวันปรระชุมสามัญผู้ถืถือหุ้นประจําปี 2559
หหน้ าที่และความมรับผิดชอบของคณะกรรมกาารบรรษัทภิบาลลและสรรหา
ตามกฎบัตั รคณะกรรมกการบรรษัทภิบาาลและสรรหา คณะกรรมการรบรรษัทภิบาล และสรรหามีหน้นาที่หลัก 2
ด้ าน คือ การพิพิจารณานโยบาายและแนวทางงปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิกิจการที่ดีและจจริ ยธรรม ทางธุรกิจ พร้ อม
ททังการติ
้
ดตามกการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรรอบของการมีจริ ยิ ธรรมนัน้
และมีหน้ าที่สรรหาและ
คคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหนน่งกรรมการบริริ ษัท และประะธานเจ้ าหน้ าทีบริ
่บ หาร ติดตาามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื่อ
สสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสํ
เ
าหรัรับการดํารงตํา แหน่งผู้บริ หารรระดับสูง (ตังแต่
ัง้ ระดับผู้อํานนวยการสายขึนไป)
้น
และ
รรายงานต่อคณะกรรมการบริษัษทั เพื่ออนุมตั ิ หหรื อเพื่อเสนอตต่อที่ประชุมผู้ถอหุ
ือ ้ น แล้ วแต่กรรณี ดังนี ้
า
ความเหมาะสมมและความเพียงพอของนโยบา
ง
ายและแนวปฏิบบัติด้านบรรษัทภิ
ท บาล
1. พิจารณาทบทวนค
จริ ยธรรมทางธุ
ย
รกิจ และปรับปรุงงนโยบายบรรษัษัทภิบาลให้ เหมาะสมทันสมัยออย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามกํ
ต ากับดูแลการปฏิบตั ิตามมนโยบายบรรษัษัทภิบาลและหลลักจริ ยธรรมทาางธุรกิจ
ของกรรมการ
ข
บริ ษัษทและพนักงานน ให้ สอดคล้ องงกับนโยบายแลละแนวปฏิบตั ทีิท่คี ณะกรรมการรบริ ษัทกําหนด พร้ อมทังจั
้ ด
ให้ มีมีระบบงานรับข้ อร้ องเรี ยนจากกผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสี
น ย ในกรณ
ณีเกี่ยวกับบรรษษัทภิบาลและจจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโ
า
ครงสร้ างและอองค์ประกอบขอองคณะกรรมกาารบริ ษัท ติดต ามระยะเวลาดํดํารงตําแหน่ง
ของงกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าาหน้ าที่บริ หารแและเจ้ าหน้ าทีบริ
่บ หารของบริ ษษัั ท พร้ อมทังติ
้ ดตามการทํา
แผนนสืบทอดตําแหหน่งผู้บริ หารระดดับสูง (ตังแต่
้ ระดั
ะ บผู้อํานวยกาารสายขึ ้นไป)
4. สรรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารรงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แลละประธานเจ้ าหหน้ าที่บริ หาร เมื
เ ่อครบวาระ
หรื อมี
อ ตําแหน่งว่างลง
ง หรื อตําแหหน่งผู้บริ หารอื่นตามที่คณะกรรรมการบริ ษัทมออบหมาย
5. เสนนอแนะวิธีการประเมินผลการทํทํางานของกรรมมการบริ ษัทและะคณะกรรมกา รบริ ษัท ต่อคณ
ณะกรรมการ
บริ ษัษท พร้ อมทังร่้ วมในการประเมิมินผล และติดตามผลการแก้
ต
ไขปรั
ไ บปรุงตามมผลการประเมิน
6. ทบททวนและเสนอข้ข้ อแก้ ไข ขอบเเขต หน้ าที่ และความรั
แ
บผิดชอบของคณะก
ด
กรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
สรรรหา ให้ สอดคล้ องกั
อ บภาวการณ
ณ์
7. จัดทํทารายงานการปปฏิบตั ิงานเสนนอคณะกรรมกาารบริ ษัท อย่างน้น้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. ปฏิบับติหน้ าที่อื่นใดด ที่คณะกรรมกการบริ ษัท มอบหมาย
เเพื่อให้ การปฏิบับตั ิงานตามหน้ าที
า ่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหหาเป็ นไปอย่าง มีประสิทธิภาพพ ให้
คคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินินการดังนี ้
1. ในการปฏิบตั ิตามขออบเขตอํานาจหหน้ าที่ ให้ คณะะกรรมการบรรษ
ษัทภิบาลและส รรหา เชิญฝ่ ายจัดการหรื อ
หัวหน้น้ างานเข้ าร่วมปประชุมเพื่อชี ้แจจง หรื อให้ สง่ เอกกสารที่เกี่ยวข้ องได้
2. คณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและสรรรหาอาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อมีกจกรรมอื
ิ
่นใดที่ เกี่ยวกับการปฏิฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ โดดยบริ ษัทฯ เป็ นผู
น ้ รับผิดชอบค่าาใช้ จ่ายดังกล่าว
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(3) คณ
ณะกรรมการกกําหนดค่ าตอบ
บแทน
คณ
ณะกรรมการกําหนดค่
า
าตอบแททนประกอบด้ ววยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นปรระธาน และสมมาชิกทังหมด
้
เป็ นกรรมการที่ไม่มได้ เป็ นผู้บริ หาร มีวาระการดํดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมมการกําหนดค่าตอบแทนชุ
า
ด
้ แต่เดือนเมษายยน 2557 ได้ แก่
ปั จจจุบนั ได้ ดํารงตตําแหน่งนับตังแ
1. นายรัตน์
ต
พาานิชพันธ์
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายบรรรเทิง
ว่องกุ
อ ศลกิจ
กรรมการ
3. ดร. ตีรณ
ร
พงงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ
ในนปี 2557 คณะกกรรมการกําหนนดค่าตอบแทนมีมีการประชุม 6 ครัง้ กรรมการรทุกคนสามารถถเข้ าร่ วมประชุมครบ
ม 5 ครัง้
มีเพพียง 1 ครัง้ ที่กรรมการ
ร
1 ท่านขอลาประชุ
น
ม
อําานาจหน้ าที่ของงคณะกรรมการรกําหนดค่าตอบบแทน
คณ
ณะกรรมการกําหนดค่
า
าตอบแททนมีหน้ าที่เสนนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบบริ หารผลตอบแแทนต่างๆ ต่อ
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทเพื่ออนุมตั หรื
หิ อเพื่อเสนอต่ต่อที่ประชุมผู้ถอหุ
ือ ้ น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. เสนอแนวทาางจ่ายผลตอบแแทน วิธีการจ่า ยค่าตอบแทนแและผลประโยชชน์อื่นใด ให้ แก่คคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ
า ที่คณะกรรรมการบริ ษัทแตต่งตัง้
2. พิจารณาเสนนอแนะการกําหนดค่
ห าตอบแททนและผลประโยชน์อื่นใด โดยยคํานึงถึงหน้ าที ่และความรับผิดชอบ ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนพิจารรณาหลักเกณฑ์
ฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงา น เพื่อกําหนดผลตอบแทน
า
าปี
การปฏิบตั ิงานประจํ
3. พิจารณาทบบทวนโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ตา่างๆ เกี่ยวกับค่คาตอบแทนตามมข้ อ 1 และ ข้ ้ อ 2 ให้ เหมาะะสมกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ช ผลการดําเนิ
า นงานของบริริ ษัทฯ และให้ สอดคล้
ส
องกับภาวะตลาดด้
ภ
วย
4. พิจารณางบประมาณในภาาพรวม เกี่ยวกับั การขึ ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ตตลอดจนผลปรระโยชน์อื่นใด
ของพนักงานนบริ ษัท
5. ทบทวนและะเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้น้ าที่ และควาามรับผิดชอบขอองคณะกรรมกาารกําหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้ องกับั ภาวการณ์
6. จัดทํารายงาานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกร
า
รรมการบริ ษัทอย่
อ างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกกรรมการบริ ษัททมอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิบติตั งิ านตามหน้ าที่ของคณะกรรมมการกําหนดค่าตอบแทนเป็
า
นไปอย่
ไ างมีประสิสิทธิภาพให้
คณ
ณะกรรมการกําหนดค่
า
าตอบแททนดําเนินการดดังนี ้
1. ในการปปฏิบตั ิตามขอบบเขต อํานาจหหน้ าที่ ให้ คณะกกรรมการกําหนนดค่าตอบแทนเเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ า
งานเข้ าร่
า วมประชุมเพือชี
่อ ้แจง หรื อให้ห้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
2. คณะกรรรมการกําหนดดค่าตอบแทนอาาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อใช้ จ่ายอืนใดที
่น ่เกี่ยวกับกการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดย
บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชออบค่าใช้ จ่ายดังงกล่าว
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9.3 คณะกกรรมการและการแต่ งตัง้ กรรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรรมการอิสระ มีจํานวนร้ อยละ 50 ของคณ
ณะกรรมการบริษัษท ประกอบด้วย
ว
1. นายเกริริ กไกร
จีระแพทย์
กรรมการอิสระะ
2. นายสุทัทศั น์
เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าาง
กรรมการอิสระะ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระะ
Prasetio
กรรมการอิสระะ
4. Mr.Suddiarso
5. นายรัตน์
พานิชพันธ์
กรรมการอิสระะ
เตชะมนตรี กลุ
กรรมการอิสระะ
6. นายอโนนทัย
า
ยามกร รมการอิสระไว้ว้ เท่ากับข้ อกําหนดของ
ห
คณะะกรรมการกํากับั หลักทรัพย์
บริ ษัท บบ้ านปู จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิ
และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรััพย์แห่งประเท ศไทย ตามประะกาศคณะกรรมการกํากับตลลาดทุนที่ ทจ.44/2552 ลง
ิ
อิสระ กล่าวคือ“กรรมการอิ
“
สระ” หมายถึง กกรรมการที่มีคณสมบั
ณ
ุ
ติ ดังนี ้
วันที่ 20 กุมภภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัตของกรรมการอิ
1. ถือหุ้นไม่
ไ เกินร้ อยละหหนึ่งของจํานวนนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี
อ ยงทังหมด
้ ดของผู้ขออนุญ
ญาต บริ ษัทใหญ
ญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่รวม ผู้ถือหุ้นราายใหญ่ หรื อผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนนุญาต ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมกา
อ
รอิสระรายนันๆ
้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื
ห อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นรร่วมบริ หารงานน ลูกจ้ าง พนักงาน
ง ที่ปรึกษาทีที่ ได้ เงินเดือนปรระจํา หรื อผู้มี
อํานาจจควบคุมของผู้ขออนุ
ข ญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่
ท อย บริ ษัทร่วม
ว บริ ษัทย่อยลลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื
ห อของผู้มีอํานาจควบคุ
น
มขอองผู้ขออนุญาตต เว้ นแต่จะได้ พ้ นจากการมีลลักษณะดังกล่าวมาแล้
า
วไม่
น้ อยกวว่าสองปี ก่อนวัันที่ ยื่นคําขออ นุญาตต่อสํานักงานทัง้ นี ้ ลักษณะต้
ก
องห้ ามมดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ปนข้ าราชการ หหรื อที่ปรึ กษา ของส่
ข วนราชกาารซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรืรื อผู้มีอํานาจ
ม ้ ขออนุญาต
ควบคุมของผู
3. ไม่เป็ นบบุคคลที่มีความมสัมพันธ์ ทางส ายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบี
โ
บียนตามกฎหมมาย ในลักษณ
ณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง
อ และบุตร รววมทังคู
้ ่สมรสขอองบุตร ของผู้บริ หิ าร ผู้ถือหุ้นรรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ
ํา
ม
หรื อบุคคลที
ค ่จะได้ รับการเสนอให้
ก
เป็ นนผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุคุมของผู้ขออนุญ
ญาตหรื อบริ ษทย่
ั ท อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมั พันธ์ ทางธุรกิ จกับผู้ขออนุญาต
ญ บริ ษัทใหญ
ญ่ บริ ษัทย่อย บบริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ
อ ้ นรายใหญ่
ม ้ ขออนุญ
ญาต ในลักษณ
ณะที่อาจเป็ นกาารขัดขวางการใใช้ วิจารณญาณ
ณอย่างอิสระ
หรื อผู้มีมีอํานาจควบคุมของผู
ของตนนรวมทังไม่
้ เป็ นหหรื อเคยเป็ นผู้ถถืื อหุ้นที่มีนยั หรืรื อผู้มีอํานาจคววบคุมของผู้ที่มมีี ความสัมพันธ์ทางธุ
ท รกิจกับ
ผู้ขออนนุญาต บริ ษัทใหหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถู ือหุ้นรายใหญ
ญ่หรื อผู้มีอํานาาจควบคุมของผผู้ขออนุญาต
เว้ นแต่จะได้
จ พ้นจากกาารมีลกั ษณะดังงกล่าวมาแล้ วไมม่น้อยกว่าสองปีปี ก่อนวันที่ยื่นคํ าขออนุญาตตต่อสํานักงาน
ความสัสัมพันธ์ ทางธุรกิิจตามวรรคหหนึ่ง รวมถึงการทํ ารายการทาางการค้ าที่ กระะทําเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อใหห้ เช่าอสังหาริ มมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั
ท พย์หรื อบริ กาาร หรื อการให้ หรื
ห อรับความ
ช่วยเหลืือทางการเงิน ด้ วยการรั บหหรืื อให้ ก้ ูยืม คํา้ ประกัน การให้ห้ สินทรัพย์เป็ นนหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์
า อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุนุญาตหรื อคู่สญญามี
ญ
ั
ภาระหนีนี ้ ที่ต้องชําระต่ออี
อ กฝ่ ายหนึ่ง
ตังแต่
้ ร้อยละสามของสิ
อ
สินทรัพย์ที่มีตวัวตนสุทธิของผู้ขออนุ
ข ญาตหรือตั
อ งแต่
้ ยี่สิบล้ านนบาทขึ ้นไป แล้ล้ วแต่จํานวน
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5.

6.

7.
8.

9.

ใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระะหนี ้ดังกล่าวให้ห้ เป็ นไปตามวิธการคํ
ธี านวณมูลลค่าของรายกาารที่เกี่ยวโยง
ณฑ์ ในการทํ า รรายการที่ เกี่ ยวโยงกั
ว น โดย
กันตามมประกาศคณะะกรรมการกํ า กกับ ตลาดทุนว่าด้ ว ยหลักเกณ
อนุโลมม แต่ในการพิจารณาภาระห
จ
นี ด้ ังกล่าว ให้ห้ นับรวมภาระหนี ท้ ี่ เกิ ดขึน้ ในนระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่ มี
ความสัสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียยวกัน
ไม่เป็ นหหรื อเคยเป็ นผู้สอบบั
ส ญชีของผูผู้ ขออนุญาต บริริ ษัทใหญ่ บริษัษทั ย่อย บริ ษัทร่รวม ผู้ถือหุ้นรายยใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถืถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มี อํานาจควบคคุม หรื อหุ้นส่วนของสํ
ว
านัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สอบบั
สู
ญชีของผูผู้ ขออนุญาต บริิษัทใหญ่ บริษัษทั ย่อย บริ ษัทร่รวม ผู้ถือหุ้นรายยใหญ่ หรื อผู้
ว น้อยกว่า
มีอํานาาจควบคุมของผผู้ขออนุญาตสังั กัดอยู่ เว้ นแตต่จะได้ พ้นจากกการมีลกั ษณะดดังกล่าวมาแล้ วไม่
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุ
ข ญาตต่อสํ านักงาน
ไม่เป็ นหหรื อเคยเป็ นผู้ให้
ใ บริ การทางวิชชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึ
ร งการให้ บริ ิการเป็ นที่ปรึ กกษากฎหมายหหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่คาบริ การเกินกกว่าสองล้ านบาาทต่อปี จากผู้ขออนุ
ข ญาต บริ ษษัทใหญ่ บริ ษัทย่
ท อย บริ ษัท
ข ญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้ นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุ
ํา
ม
ร่วม ผู้ถืถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจจควบคุมของผู้ขออนุ
หรื อหุ้นส่
น วนของ ผู้ให้ บริ การทางวิชชาชีพนันด้
้ วย เว้ว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษษณะดังกล่าวมาาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยนคํ
ื่น าขออนุญาตตต่อสํานักงาน
ับ
งตังขึ
้ นเพื
้น ่อเป็ นตัวแทนนของกรรมการรของผู้ขออนุญ าต ผู้ถือหุ้นรายยใหญ่ หรื อผู้
ไม่เป็ นกรรรมการที่ได้ รบการแต่
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ข้ องกับผู้ถือหุ้นนรายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่มีมีสภาพอย่างเเดี ยวกันและเป็ป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จก ารของผู้ขออนุนุญาต หรื อ
ป็ ้ นส่วนที่ มีนนัยในห้ างหุ้นส่สว น หรื อเป็ นกกรรมการที่ มีส่ววนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ า ง
บริ ษัท ย่ยอย หรื อไม่เปนหุ
พนักงาาน ที่ปรึ กษาทีรั่รบั เงินเดือนประะจํา หรื อถือหุ้นเกิ
น นร้ อยละหนึนึง่ ของจํานวนหุหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริรษั ทอื่ น ซึ่งประะกอบกิ จการทีที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเปป็ นการแข่งขันนที่ มีนัยกับกิ จการของผู
ก
้ ขอ
อนุญาตตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้
ข ญาต
ํ ไม่สามารถถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยี วกับการดําเเนินงานของผู้ขออนุ
้ เป็ นกรรรมการอิสระที่มีมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึ ง (9) แล้ ว กรรรมการอิสระ
ภายหลัลังได้ รับการแต่งตังให้
อาจได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมมการ ให้ ตัดสินใจในการดํ
น
าเนินกิจการของงผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
ญ่ หรื อผู้มีอํานาาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
บริ ษัทย่ยอย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ
โดยมีการตัดสินใจในรูรูปแบบขององคค์คณะ (collecttive decision) ได้
ส ติของกรรมมการอิสระของผู้ขออนุญาต
ความในนข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่ววนที่กําหนดให้ห้ พิจารณาคุณสมบั
ในช่วงสสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญ
ญาตต่อสํานักงาาน ให้ ใช้ บงั คับกับคําขออนุญ
ญาตที่ยื่นต่อสํานันกงานตังแต่
้
วันที่ 1 กรกฎาคม 25553 เป็ นต้ นไป
ณีที่บคุ คลที่ผ้ ขู ออนุญาตแต่งตังงให้
ั ้ ดํารงตําแหหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคล ที่มีหรื อเคยมีความสั
ค
มพันธ์
ในกรณี
ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ
บ ิการทางวิชาชีชีพเกินมูลค่าทีกํ่กาหนดตามข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (66) ให้ ผ้ ขู ออนุญาตได้
ญ รับการ
ผ่อนผันข้
น อห้ ามการมีหรื
ห อเคยมีความมสัมพันธ์ ทางธธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชชาชีพเกินมูลค่คาดังกล่าว ก็
ต่อเมื่อผูผ้ ขออนุญาตได้ด้ จดั ให้ มีความเหห็นคณะกรรมกการบริ ษัทที่แสดดงว่าได้ พิจารณ
ณาตามหลักในนมาตรา 89/7
แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดั
ค งกล่าวไม่ม่มีผลกระทบต่อการปฏิ
อ
บตั ิหน้ าที่และการให้ห้ ความเห็นที่เปนอิ
ป็ สระ และ
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหหนังสือนัดประชชุมผู้ถือหุ้นในวาาระพิจารณาแตต่งตังกรรมการ
้
อิสระด้ วย
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ก. ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชี
า พ ที่ทําให้ บคุ คคลดังกล่าวมีคุคณสมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักั เกณฑ์ที่กําหนนด
ข. เหตุผลและควาามจําเป็ นที่ยงั คคงหรื อแต่งตังใ้ ห้ บคุ คลดังกล่าวเป็
า นกรรมการรอิสระ
ค. ความเห็ น ของงคณะกรรมกาารของผู้ข ออนุนุญ าตในการเสสนอให้ มี ก ารแแต่ ง ตัง้ บุค คลดดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระะ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ (5) และ ข้ อ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีที่ได้ รับมอบหมาายจากสํานัก
ห ื อผู้ให้ บริ การททางวิชาชีพ ให้ห้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานนการสอบบัญชี หรื อรายงานกการให้ บริ การ
งานสอบบัญชี หรื
ว กรณี) ในนาามของนิติบคุ ค ลนัน้
ทาางวิชาชีพ (แล้ วแต่

บ หารระดับสู งสุด
(2) กการสรรหากรรรมการและผู้บริ
คณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหา
า
่ค
อ
เป็ นผู้ทาหน้
ํ าที่สรรหากกรรมการทดแททนกรรมการทีครบวาระหรื
ทดแทนตําแหน่
แ งที่วา่ งลงด้ด้ วยเหตุอื่น ขันต
้ ตอนการดําเนินการประกอบด้
น
ด้ วย
1. ทบทววนโครงสร้ างแลละองค์ประกอบบที่เหมาะสมขอองคณะกรรมกาารบริ ษัททังคณ
้ ณะ เพื่อเสริรมสร้ างความ
เข้ มแขข็งในภาพรวมใให้ กบั คณะกรรมมการบริ ษัท
2. ทบทววนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัตติิ เฉพาะ คุณสมมบัติของกรรมกการอิสระ และะกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและคัดเลื
ด อกเพื่อให้ ตรรงกับสถานการรณ์และความต้้ องการของบริ ษษัทฯ และใหห้ เป็ นไปตาม
า
ดหลักทรัพย์แห่งงประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแ
จ
แล้ วคณะกรรมกการบรรษัทภิ
ข้ อกําหนดของตลาด
บาลแและสรรหาจะเสสนอต่อคณะกรรรมการบริ ษัทเพืพื่อให้ ความเห็นชอบ
น
และเสสนอต่อที่ประชุมสามั
ม ญผู้ถือ
หุ้น เพืพื่อลงมติแต่งตัง้งเป็
้ นกรรมการบบริ ษัทต่อไป
ในการสรรหหากรรมการที่ครบวาระหรื อทดดแทนตําแหน่งที่วา่ งลง เป็ นหน้
ห าที่ของคณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
สรรหาซึง่ ปรระกอบด้ วยกรรรมการอิสระจํา นวน 1 ใน 3 โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทททุกคนเสนอชื่อผูผ้ ที่เหมาะสม
ขณะที่บริ ษัษัทฯ ประกาศททางเว็บไซต์เปิ ดดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยทําการเสนอชื่อผู้ททีี ่เหมาะสมภายยในเวลาและ
เงื่อนไขที่กําหนด
า
ซึง่ มีระยะเวลาในการเสสนอมากพอสมมควร รายชื่อทีได้
่ไ รับการเสนอจจากคณะกรรมการและผู้ถือ
หุ้นรายย่อยทั
ย งหมดจะเข้
้
าสูก่ ระบวนการสสรรหาโดยมีการพิจารณาทังด้
้ ด้ าน ความรู้ คววามสามารถ ประสบการณ์
ป
คุณสมบัติทัทวั่ ไป คุณสมบบัติเฉพาะที่เป็ นนประโยชน์ตอ่ โคครงสร้ างและการทํางานร่วมกักันของคณะกรรรมการบริ ษัท
รายชื่อผู้ที่ได้ รับการเสนอชืชื่อทังหมดจะมา
้
ากกว่า 2 เท่าของกรรมการที่วา่ งลง และผ่านการเห็นชอบของ
้ มการด้ วยคะแนนนเสียงไม่ตํ่ากว่
ก ากึง่ หนึง่
คณะกรรมกการบริ ษัทที่ประะชุมผู้ถือหุ้นจะะเป็ นผู้เห็นชอบกการแต่งตังกรร
ของจํานวนนเสียงผู้ถือหุ้นทังหมดที
ั้
่มาประะชุมและมีสทิ ธิออกเสี
อ ยงโดยมีการลงคะแนนกกรรมการเป็ นราายบุคคล
ก คคลเข้ าดํารรงตําแหน่งผู้บริหาร
ห คณะกรรมมการบรรษัทภิบบาลและสรรหาา ได้ จดั ให้ มี
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุ
แ บทอดตําาแหน่งที่ครอบคคลุมตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าาที่บริ หาร ประธธาน
การติดตามมความคืบหน้ าแผนสื
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ และผ้ผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจจว่าบริ ษัทฯ มีผ้บริ
ู หารที่มีความมรู้ ความสามาารถ สามารถ
แ งที่สําคัญต่ตอไปในอนาคตต
สืบทอดตําแหน่
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9.4

กาารกํากับดูแลกการดําเนินงานนของบริษัทย่ ออยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ บริรหารจัดการ บริริ ษัทย่อย รวมถึถึงกําหนดแนวททางการดําเนินธุธรกิจ เพื่อให้ กาารบริ หารงานเป็ป็ นไปอย่างมี
ศักกยภาพ มีประสิสิทธิภาพในด้ านต่
น างๆ ดังนี ้
นโยบายการลงทุนของบริษัษท และบริ ษัทยย่อย
1. ฝ่ ายบริ หารจะต้
ห
องมีการศึ
า กษาและปรระเมินผลการศึศึกษาเบื ้องต้ นการลงทุนโดยคณ
ณะกรรมการกลลัน่ กรองการ
ลงทุน (Investment Committee) แล้ล้ วจึงนําเสนอผลลการประเมิน พร้
พ อมทังสรุ
้ ปภาาวการณ์ลงทุนเพื
น ่อนําเสนอ
ง่ อเนื่องถึงการพั
ก ฒนาโครงงการ การขยายยการลงทุน
ยังคณะะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมมัติโครงการ ซึงจะต่
และการรอนุมตั ิงบลงทุน
นโยบายยที่สําคัญของบบริ ษัทย่อย ทังนี
้ นี ้หากมีการต้ องจัดตังบริ
้ ษัทย่อย หรื อยกเลิ กบริ ษัทย่อยเพืพื่อการบริ หาร
จัดการขของบริ ษัทให้ เปนไปอย่
ป็
างมีปรระสิทธิภาพ คณ
ณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้มีออํํ านาจอนุมตั ิดงกล่
งั าว
2. คณะกรรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ รายการลงทุนที่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามประก าศคณะกรรมกการกํากับ
หลักทรััพย์และตลาดหหลักทรัพย์กําหนนด เช่น รายการที
ร
่เกี่ยวโโยงกัน รายกการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์
พ
3. บริ ษัทย่ยอยต้ องรายงานผลการประกกอบการและกาารดําเนินงานขอองธุรกิจที่สําคัญ
ั พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์
ค ความ
อ่อ นไหหวทางธุ รกิ จ และการประเมิ นผลโดยเปรี ยบเที
ย ยบกับ เป้าหมาย รวมถึถึ ง แสดงความคิคิ ดเห็ น หรื อ
ข้ อเสนออแนะแนวทางกการบริ หารกิจกการของแต่ละบบริ ษัทย่อยเพื่อใช้
ใ ประกอบกา รพิจารณากําหนดนโยบาย
ห
หรื อปรับปรุ
บ งส่งเสริ มใหห้ ธุรกิจของบริ ษษัั ทในเครื อมีการพัฒนาและเจริ ญ
ิ เติบโตอย่างงต่อเนื่อง
นโยบายการรควบคุมภายในน และนโยบายการบริ หารงานนส่วนกลาง
คณะกรรมการบริ ษัทและะฝ่ ายบริ หารให้ห้ สายงานตรวจสอบภายในรรายงานตรงต่ออคณะกรรมกาารตรวจสอบ
ห าที่อย่างอิสระและรายงาน
ส
นผลการตรวจสสอบให้ คณะกรรรมการบริ ษัทททราบความคืบหน้ าเป็ นราย
เพื่อการทําหน้
ไตรมาส
ห าที่แต่งตัง้
สําหรับการรบริ หารงานในบบริ ษัทย่อยได้ บบริ หารตามสัดส่สวนการลงทุน และคณะกรรมมการบริ ษัท มีหน้
ผู้บริ หารที่จะไปปฏิ
จ
บตั ิหน้ าที่กรรมการในนบริ ษัทต่างๆ เพืพื่อให้ มีทิศทางที่สอดคล้ องแลละเชื่อมโยงในด้ด้ านนโยบาย
และกลยุทธ์ธ โดยพิจารณาาจากความรู้ ค วามสามารถของผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษษัทนันๆ
้ สถานนที่ปฏิบตั ิงาน
(กรณี ที่เป็ นกรรมการในบ
น
บริ ษัทต่างประเเทศ) รวมถึงสุสขภาพและคววามพร้ อมของ ผู้บริ หาร ซึ่งมีการทบทวน
รายชื่อกรรมมการในบริ ษัทย่ยอยอย่างน้ อยปีปี ละครัง้
นโยบายด้ านการงบประมาณ
การทํางบประมาณลงทุนและดํ
แ าเนินการรต้ องเป็ นไปตามมระเบียบงบปรระมาณของแต่ลละบริ ษัทย่อยทีที่สอดคล้ อง
กับระเบียบงบประมาณขอองบริ ษัทฯและกการจัดทําและททบทวนงบประมมาณฯต้ องดําเนินินการตามกรออบเวลาและ
ล สอดคล้ องกักับการดําเนินการของบริ ษัทฯ การลงทุนในโครงการที่มีมลู คค่าสูงกว่า 1,5000 ล้ านบาท
จัดส่งข้ อมูลให้
และการใช้ เงิ
เ นลงทุนเกินงบบลงทุนโครงกาารที่ได้ รับอนุมติตั ไิ ว้ รวมร้ อยละ 10 ต้ องขออนุมมัั ติตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
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9.5 การดูแลเรื่ องการใชช้ ข้อมูลภายในน
บบริ ษัทฯ ให้ ความสํ
ค
าคัญกับการเปิ
บ
ดเผยข้ ออมูลและความโโปร่งใส และะได้ กําหนดนโยยบายด้ านการเปิปิ ดเผยข้ อมูล
ความโโปร่งใสรายงานนทางการเงินแลละการดําเนินกาารไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาลลของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ทางกาารเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกออบการของบริษัษทฯ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
อย่างสสมํ่าเสมอ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุ
ล น นักวิเครราะห์หลักทรัพย์ย ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป คณะะกรรมการบริษัษทั มุง่ มัน่ ที่จะ
ดูแลให้ห้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบั
อ งคับ
แลละระเบียบที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการเปิ
บ
ดเผยข้ ออมูลและความโโปร่ งใสอย่าง
เคร่งครัด เมื่อกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารมีการเเปลี่ยนแปลงกาารซื ้อขายหุ้นตาามข้ อกําหนดขอองสํานักงานคณ
ณะกรรมการ
กํากับหหลักทรัพย์และะตลาดหลักทรัพย์
พ (ก.ล.ต.) ได้ มีการรายงาานข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานกํากั บดูแลทราบตลลอดเวลาโดย
เคร่งครัด และมีการรรายงานการถือครองหลั
อ
กทรัพพย์ของกรรมกาารและผู้บริ หารเป็ นรายเดือนในนการประชุมคณ
ณะกรรมการ
บริ ษัท
ในนการดูแลเรื่ องกการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทนนัน้ บริ ษัทฯ มีมาตรการปป้องกันข้ อมูลภภายในโดยได้ กาหนดเป็
ํา
นข้ อ
ปฏิบตติั ิไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุ
ธ รกิจ ในนหัวข้ อความขัดดแย้ งทางผลปรระโยชน์และการรรักษาข้ อมูลอันั เป็ นความลับ โดยเฉพาะ
การใช้ช้ ข้อมูลของบริ ษัษัทฯ
น
บผิดชอบของกรรมกาาร ผู้บริ หาร แลละพนักงานที่จะต้
ะ องเก็บรักษาาข้ อมูลความลับของบริ
บ
ษัทฯ
บริริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นความรั
อย่างเคร่งครัด โดยเฉฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อื ข้ อมูลที่มีผลลกระทบต่อการรดําเนินธุรกิจ
หรื อราาคาหุ้น ในส่วนของกรรมการไ
น
ได้ มีกําหนดข้ อปปฏิบตั ิไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมกา
อ
ารบริ ษัท พ.ศ. 2552 และ
กําหนดดในข้ อปฏิบตั ิจริ
จ ยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
1. ไม่ใช้ โอกาสสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกกรรมการ ผู้บริหาร
ห หรื อพนักงานในการหาป
ง
ระโยชน์สว่ นตนนและในเรื่ อง
การทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ
บ ษัทฯ หรื อธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อให้ ข้ออมูลภายในแก่บุบคคลอื่นเพื่อ
2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื
ล
่อประโยชน์ของตนใในการซื ้อขายหุหุ้นของบริ ษัทฯ
ประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ
น
ษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้ข้ อมูลความลับทางธุ
บ รกิจของบบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
ค
โดยเฉพาะคู
โ
แ่ ข่ งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการ
เป็ นกรรมกการผู้บริ หาร หรือพนักงานของงบริ ษัทฯ ไปแล้ ว
นอกจากนี ้ บริิ ษัทฯ ได้ กําหนนดในนโยบายบบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้ กรรมมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใใช้ โอกาสจาก
การเป็ นกรรมการ ผู้บริ
บ หาร หรื อพนนักงานบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนน โดยห้ ามไม่ใให้ กรรมการประะกอบธุรกิจที่
แ งทางผลประโโยชน์กบั บริ ษทฯ
ัท ในกรณีที่
แข่งขันนกับบริ ษัทฯ หลีลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยว โยงที่อาจก่อให้ห้ เกิดความขัดแย้
จําเป็ นนต้ องทํารายการดังกล่าวบริ ษทฯ
ว
งใสส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนกาารทํารายการ
ัท ต้ องดูแลให้ห้ ทํารายการด้ วยความโปร่
กับบุคคลภายนอก ทัทงนี
้ ้ กรรมการร ผู้บริ หาร หรืรื อพนักงานที่มีส่วนได้ เสียในรายการนันจะต้
้ อองไม่มีสว่ นในกการพิจารณา
หากรายการนันเข้
้ าข่ายเป็
ย นรายการที่เเกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศขอองตลาดหลักท รัพย์แห่งประเททศไทย ต้ อง
อนุมตั ิ
ฑ์
วิธีการ
และการเปิปิ ดเผยข้ อมูลราายการที่เกี่ยวโยยงกันของบริ ษัททจดทะเบียนอยย่างเคร่งครัด
ปฏิบตติั ิตามหลักเกณฑ
นอกจาากนันในแนวป
้
ฎิบตั ิของกรรมการบริ ษัทได้ มีกการกําหนด
แนวทางสําหรับกรรมการรหากได้ รับรู้ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะะ และกําหนดใให้ มีการรายงานนการถือครองหหลักทรัพย์ของกกรรมการและผูผู้ บริ หารที่มีการเปลี่ยนแปลง
ณะกรรมการบริิ ษัท
เป็ นปรระจําทุกเดือนในนการประชุมคณ
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ในส่วนของกาารพัฒนาระบบบควบคุมการใช้ช้ ข้อมูลภายใน บริ
บ ษัทฯ ได้ นําระบบเทคโนโลยี
ร
ยีสารสนเทศ (Information
Technnology: IT) มาใช้
ม ควบคุม เช่น ระบบการปป้ องกันการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษิ ัทฯ จากบุคคคลภายนอก ระบบควบคุ
ร
ม
ระดับกการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ
ล
ษัทฯ ของพนั
ข
กงานในนระดับต่างๆ ให้ห้ ตรงกับความรัรับผิดชอบ ในกกรณีที่ผ้ บู ริ หารหหรื อพนักงาน
มีสว่ นรร่วมในการทํางานเฉพาะกิจทีเกี
่ ่ยวกับข้ อมูลที ่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่าางการเจรจา ซึง่ งานนันๆ
้
เข้ าข่ายการเก็บรักษาาข้ อมูลภายในออันอาจมีผลต่อ ความเคลื่อนไหหวของราคาหลักั ทรัพย์ของบริรษัทฯ
ผู้บริ หารและ
พนักงาานเหล่านันจะมี
้ มีการทําสัญญาาการเก็บรักษา ข้ อมูลภายใน (Confidentiality Agreemeent) ไว้ กบั บริษัษทฯ จนกว่า
จะมีกาารเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั
ก พย์แห่งประะเทศไทยและสํานักงานคณะกกรรมการกํากับบหลักทรัพย์และะตลาด
หลักทรัพย์
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภาายในของบริ ษัททฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดดไว้ ในข้ อบังคับกการทํางานของงพนักงานทุก
ระดับใในหมวดวินยั แลละลงโทษกําหนนดว่า พนักงานนผู้ใดไม่ปฏิบตั ตามหรื
ิต
อฝ่ าฝื นวิวินยั ที่กําหนดไไว้ ให้ ถือว่าพนักงานผู
ก ้ นนทํ
ั้ า
ผิดวินยั และต้ องได้ รับโทษตามลั
บ
กษณ
ณะแห่งความผิผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลั
ด
บขของบริ ษัทฯ เจจตนาทําลาย
ชือ่ เสียยง ความเชือ่ ถื อหรื
อ อผลิ ตภัณฑ์ฑของบริ ษัทฯ ออันเป็ นเหตุให้บริ
บ ษัทฯ ได้รบั ความเสียหายหรืรื อสูญเสียโอกาาสทางธุรกิ จ”
พนักงาานผู้ทําผิดจะไดด้ รับโทษรุนแรงงถึงขันไล่
้ ออก
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบั
ส ญชี
1. ค่าตอบแทนจาากการสอบบัญชี
ญ (Audit fee)
คคณะกรรมการตตรวจสอบได้ พจารณาคั
จิ
ดเลือกกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์
า
การประเมินของบริษษัั ทฯ ได้ แก่ ความเป็ นอิสระ
ใในการปฏิบตั ิงาน
า คุณภาพ มาตรฐานการปปฏิบตั ิงาน แลละผู้สอบบัญชีมีมคี ณ
ุ สมบัติถกู ตต้ องตามประกาาศของตลาด
หหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ป
นําเสนอคณะกรรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิผ้ถืู อหุ้นแต่งตัง้
1. นายสสมชาย จิณโณ
ณวาท
ส ญชีรับอนุนุญาต เลขที่ 32271 และหรื อ
ผู้สอบบั
2. นางสสาวอมรรัตน์ เพพิ่มพูนวัฒนาสุสุข
ผู้สอบบั
ส ญชีรับอนุนุญาต เลขที่ 45599 และหรื อ
3. นายวิวิเชียร กิ่งมนตตรีี
ผู้สอบบั
ส ญชีรับอนุนุญาต เลขที่ 39977
แแห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูคเปอร์ ส เอบีเออเอส จํากัด (PwwC) ที่มีเครื อข่ายครอบคลุ
า
มในนหลายประเทศศ เป็ นผู้สอบ
บบัญชีของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ประ จําปี 2556 ด้ วยค่
ย าสอบบัญชีเป็ นเงินรวม 2,1100,00 บาท รวมทังรั้ บค่า
สสอบบัญชีประจํจําปี และรายไตรมาสของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยและงบการเงิ
อ
งินรวมจํานวนเงิงิน 53,361,421 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit feee)
- ไม่มี –
9.7 การปฏฏิบัตติ ามหลักการกํ
ก
ากับดูแลกิ
แ จการที่ดใี ในเรื่ องอื่นๆ
บบริ ษัทมีการปฏิบัติตามหลักกาารกํากับดูแลกิจจการที่ดีสําหรับบริ
บ ษัทจดทะเบีบียนปี 25555 ตามแนววทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเททศไทยกําหนด ยกเว้ นบางเรื่ อองที่บริ ษัทมิได้ มีมกี ารปฏิบตั ิตามมหลักการดังกลล่าว โดยมีรายละเอียดและ
เหตุผลลประกอบ ดังนนี ้
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หลักการกํากับดูแลกิจการรที่ดี สําหรั บบริ
บ ษัทจดทะเบี
บียน ปี 2555
บบริ ษัทฯ มีการรปฏิบตั ิตามหลัลักการกํากับดูแแลกิจการที่ดีสาหรั
าํ บบริ ษัทจดททะเบียนปี 25555 ตามแนววทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเททศไทยกําหนด โดยมีรายละเอีอียด ดังนี ้

หลักการกํากับดูแลกิจการรที่ดี สําหรั บบริ
บ ษัทจดทะเบี
บียน ปี 2555
หมวดดที่ 3. บทบาทท หน้ าที่ และคความรั บผิดชออบของคณะกรรมการ
3.1 เเรืื่ องที่ควรกําหนนดให้ เป็ นหน้ าที่ ความรับผิดชชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดดังต่อไปนี ้
11. คณะกรรมกการควรพิจารณ
ณาทบทวนและออนุมตั ิวิสยั ทัศน์น ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษษัั ทในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
แนวปฏิบติตั ขิ องบริษัท ในนการประชุมคณ
ณะกรรมการบริริ ษัท ครัง้ ที่ 11//2014 ในเดือนสิ งหาคม 25577 กรรมการมี
มติอนุมตั ิ ในหลั
ใ กการ แผนนธุรกิจและกลยยุทธ์ของบริ ษัท สําหรับปี 25588 –ปี 2563
หมวดดที่ 5 ความรั บผิ
บ ดชอบของคคณะกรรมการร
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.44 คณะกรรมกการควรกําหนดดวาระการดํารงงตําแหน่งของกรรมการไว้ อย่างชัดเจน โดยระะบุไว้ ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการร
แนวปฏิบติตั ขิ องบริษัท บริ
บ ษัทฯ กําหนดดให้ กรรมการอิสระมีวาระการรดํารงตําแหน่ง 9 ปี หรื อ ไม่เกิน 3 คราว
ต่อเนื่อง (แแนวปฏิบตั ิบริ ษทั บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้
า วยคณะกรรมมการบริ ษัท ข้ อ 6.2 ในหัวข้ อ 6. วาระการ
ดํารงตําแหนน่งและการพ้ นจากตํ
จ าแหน่ง) นอกจากนันบ
้ ริิษัทฯ ได้ กําหนนดการเกษี ยณ
ณอายุของกรรมกการที่ 72 ปี
โดยระบุไว้ ในนโยบายบรรษ
ใ
ษัทภิบาล (ข้ อ 4.7 การเกษี ยณอายุ
ณ ของกรรมมการ)
1.55 คณะกรรมกการควรพิจารณ
ณาคุณสมบัติขอองบุคคลที่จะเป็ป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้ห้ กรรมการอิสระะของบริ ษัทมี
ความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง เหมาะสมกกับลักษณะเฉพพาะของบริ ษัท โดยความเป็ นนอิสระอย่างน้ อยต้
อ องเป็ นไป
ณะกรรมการควรกําหนดให้
ตามหลักเกกณฑ์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. แลละตลาดหลักทรัรัพย์ฯ กําหนด นอกจากนี ้ คณ
กรรมการอิสระมี
ส วาระการดํารงตําแหน่งตต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากกวันที่ได้ รับการรแต่งตัง้ ให้ ดํดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการอิสระครั
ส ง้ แรก ในกรณีที่จะแตต่งตังกรรมการอิ
้
อิสระนันให้
้ ดํารงตํ
ร าแหน่งต่อไไป

คณะกกรรมการควร

พิจารณาอยย่างสมเหตุสมผผลถึงความจําเปป็ นดังกล่าว
แนวปฏิบติตั ขิ องบริษัท บริ
บ ษัทฯ กําหนดดให้ กรรมการอิสระมีวาระการรดํารงตําแหน่ง 9 ปี หรื อ ไม่เกิน 3 คราว
ต่อเนื่อง (แแนวปฏิบตั ิบริ ษทั บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้
า วยคณะกรรมมการบริ ษัท ข้ อ 6.2 ในหัวข้ อ 6. วาระการ
ดํารงตําแหนน่งและการพ้ นจากตํ
จ าแหน่ง)
1.88 คณะกรรม การควรกํ า หนนดหลัก เกณฑ์์ใ นการให้ กรรมมการดํ า รงตํ าแหน่ ง ในบริ ษั ททอื่ น โดยพิ จ ารณาถึ ง
า
างานขของกรรมการที่ดดํารงตําแหน่งหลายบริ
ห
ษัทอย่างรอบคอบ แลละเพื่อให้ มนั่ ใจจว่ากรรมการ
ประสิทธิภาพการทํ
สามารถทุมเทเวลาในการป
ม่
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในนบริ ษัทได้ อย่างเพี
ง ยงพอ โดยคควรกําหนดจํานนวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละ
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คนจะไปดํารงตํ
า าแหน่งให้ เหมาะสมกับลักั ษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ิษัท ซึง่ ไม่ควรรเกิน 5 บริ ษทจดทะเบี
ัท
ยน
ทังนี
้ ้ เนื่องจากประสิทธิ ภาพของการปปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมกา
น
ารบริ ษัทอาจลดดลง หากจํานวนบริ ษัทที่
กรรมการไปปดํารงตําแหน่งมีมากเกินไปแลละควรให้ มีการรเปิ ดเผยหลักเกกณฑ์ดงั กล่าวใหห้ สาธารณชนททราบด้ วย
แนวปฏิบติตั ขิ องบริษัท บริ
บ ษัทฯ กําหนนดให้ การดํารงตํ
ร าแหน่งของกกรรมการในบริรษั
ษ ทจดทะเบียนไม่
น เกิน 5
บริ ษัท เป็ นส่
น วนหนึง่ ของคุคุณสมบัติทวั่ ไปปของกรรมการ (แนวปฏิบตั ิ บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชนน) ว่าด้ วย
คณะกรรมกการบริ ษัท ข้ อ 5.1
5 วรรค (5) คุณ
ุ สมบัติทวั่ ไปของกรรมการ )
5. กาารประเมินตนนเองของคณะกกรรมการ
5.11 คณะกรรมกการและคณะกรรมการชุดย่อยยควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองอยย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมกการร่ วมกันพิจารณาผลงานแล
า
ละปั ญหา เพื่อการปรั
ก บปรุงแก้้ ไขต่อไป โดยคควรกําหนดบรรททัดฐานที่จะ
ใช้ เปรี ยบเทีทียบกับผลปฏิบับตั ิงานอย่างมีหหลักเกณฑ์
5.22 การประเมินผลการปฏิ
น
บตั งานของคณะก
ิ
กรรมการควรปรระเมินทังคณะแ
้
และรายบุคคล รวมทังเปิ
้ ดเผยยหลักเกณฑ์
ขันตอนและ
้
ะผลการประเมินในภาพรวมไว้
น
ว้ ในรายงานประจําปี
แนวปฏิบติตั ขิ องบริษัท บริ
บ ษัทฯ กําหนดดให้ มีการประเมิมินผลการปฏิบติตั งิ านคณะกรรมมการทังคณะแ
้
และกรรมการ
ชุดย่อย แลละในปี 2557 คณะกรรมการบ
ค
บริ ษัทอนุมตั ิให้ มีการประเมินผลการปฏิ
ผ
บตั ิงาานกรรมการรายยบุคคล โดย
เริ่ มใช้ การปประเมินสําหรับปี 2557 เป็ นต้ นนไป รายละเอียดหลั
ย กเกณฑ์ ขัขนตอน
้
และผลลการประเมินในนภาพรวมได้
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํจําปี
5.33 บริ ษัทควรจัจัดให้ มีที่ปรึกษาาภายนอกมาช่ววยในการกําหนนด แนวทาง แลละเสนอแนะปรระเด็นในการปรระเมินผล
การปฏิบตั ิ งานของคณะกกรรมการอย่างน้น้ อยทุก 3 ปี แลละเปิ ดเผย การดําเนินการดังกกล่าวไว้ ในรายงงานประจําปี
น
บตั งานของคณะก
ิ
กรรมการทังคณ
้ ณะ และการ
แนวปฏิบติตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ จัดใให้ มีการประเมินผลการปฏิ
ประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย แลละการประเมินรายบุ
น คคลเป็ นประจํ
น าทุกปี

ทังนี
้ ้คณะกรรมมการบรรษัท

ณาแล้ วที่จะยัง มิได้ มีที่ปรึกษาาภายนอกมาช่วยในการกํ
ว
าหนนด แนวทาง และเสนอแนะ
แ
ภิบาลและสสรรหาได้ พิจารณ
ประเด็นในกการประเมินผลการปฏิบตั ิงานนของคณะกรรมมการ
คณะกกรรมการชุดยอย
ย่
คณ
ณะกรรมการสรรรหา คณะกรรมการสรรหาคควรเป็ นกรรมกาารอิสระทังคณะ
้ ะ คณะกรรมกาารสรรหาทําหน้น้ าที่พิจารณา
หลัลักเกณฑ์ และกระบวนการใในการสรรหาบุคคคลที่มีคณ
ุ สมมบัติ เหมาะสมเพื่อดํารงตําแแหน่งกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมทังคั
ง้ ดเลือกบุคคลลตามกระบวนกการสรรหาที่ได้ กํกาหนดไว้ และเสนอความเห็ห็นต่อคณะกรรมมการ ซึง่ จะ
ม ้ ถือหุ้นให้ เป็ นผู
น ้ แต่งตังกรรมก
้
การ ทังนี
้ ้ควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขันตอ
้ อนในการสรรหาา กรรมการ
นําาเสนอที่ประชุมผู
แลละผู้บริ หารระดับั สูงให้ ทราบ
แนนวปฏิบัตขิ องบบริษัท คณะกรรมการบรรษัษัทภิบาลและสรรรหา ประกอบด้ วยกรรมการร 4 คน แลละมีประธาน
คณ
ณะกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
ร กรรมการอิสสระมีจํานวนครึรึ่งหนึง่ ของกรรมมการทังคณะ
้
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รายงาานคณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรห
บ
หา
คณะกรรมกาารบรรษัทภิบาลลและสรรหา ปรระกอบด้ วย นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ กรรรมการอิสระเป็ นประธาน
ค ริ Mr.Suddiarso Prasetiio และนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจเป็ นกรรมมการคณะกรรมมการบรรษัท
กรรมกการ นายระวิ คอศิ
ภิบาลและสรรหา ปฏิฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความอิสระ ครรอบคลุมขอบเขขตหน้ าที่ตามทีได้
่ รับมอบหมาายจากคณะกรรรมการบริ ษัท
สอดคล้ องตามหลักเกกณฑ์และแนวททางปฏิบตั ิของคคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลแและสรรหา และะเป็ นไปตามหลลักการกํากับ
ดูแลกิจจการที่ดีของตลลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไททย
ในปี 2557 คณะกรรมการบ
ค
บรรษัทภิบาลแลละสรรหา มีการประชุ
า
มรวม 4 ครัง้ กรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหา
า
2557 ใในภารกิจด้ านตต่างๆ ดังนี ้
เข้ าประชุมครบทุกครัรัง้ คณะกรรมกาารบรรษัทภิบาลลและสรรหาสรุรุปการปฏิบตั ิงานในปี
ภารกิจจด้ านการกํากับดูแลกิจการร
1. การส่งเสริ มวัวฒนธรรมองค์์กรและทัศนคติติด้านบรรษัทภิบาล
บ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ด้ ติดตามแผนงาานการประชาสัสัมพันธ์เพื่อส่งเสสริ มวัฒนธรรมมองค์กรและ
น
ทภิบาลภภายในองค์กร ซึง่ ได้ ดําเนินกาารในปี 2557 ซึง่ มีผลการดําาเนินงานตามแผนงานเป็ นที่
ทัศนคติด้านบรรษั
น่าพอใจ
บ อร้ องเรี ยนด้้ านบรรษัทภิบาาล
2. ระบบการรับข้
ตามที่บริ ษัทฯ
ท กําหนดให้ มีมชี ่องทางและขัขันตอนในการรั
้
ับข้ อร้ องเรี ยนใหห้ ครอบคลุมผู้มมีี สว่ นได้ เสียทุกกลุ
ก ม่ โดย
จัดให้ มีระบบบรับข้ อร้ องเรียนผ่
ย าน webssite ของบริษัษทั ในหัวข้ อ Corporate Governancee โดยใช้ ชื่อ
GNCSecreetariat@banpuu.co.th ซึง่ เลลขานุการฯ คณ
ณะกรรมการบรรรษัทภิบาลและะสรรหาเป็ นผู้รบข้
ับ อร้ องเรี ยน
โดยตรง และจั
แ ดให้ มีการรายงานการรับบข้ อร้ องเรี ยนให้ห้ คณะกรรมการรบรรษัทภิบาลแและสรรหา รับทราบในทุ
บ
ก
ไตรมาสเพื่อสรุ
อ ปรายงานแแก่คณะกรรมกาารบริ ษัทนัน้ ในนปี 2557 ไม่มการร้
ีก องเรี ยนจาากผู้มีสว่ นได้ เสียทุ
ย กกลุม่
3. การประเมินผลการปฏิ
น
บตั งานของคณะก
ิ
กรรมการและคณ
ณะกรรมการบริ ษิ ัท
คณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหาไ
า
ด้ ดําเนินการทบบทวนแนวทางแและรูปแบบเอกกสารที่เหมาะสมที่จะใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิ
น
บตั งานของคณะก
ิ
กรรมการบริ ษัท
ซึง่ คณะกกรรมการบริ ษัททได้ อนุมตั ิให้ นาไปใช้
ํา ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานนกรรมการบริ ษัททฯ ประจําปี ซึง่ แบบประเมินผลฯ ประกอบบด้ วยคําถามทีที่เกี่ยวข้ องกับ
ห าที่ของคณะะกรรมการบริ ษัท ใน 5 หมวดหลัก ได้ แก่
การปฏิบตั ิหน้
1. โครงสร้ างและองค์ประกอบข องคณะกรรมกการบริ ษัทฯ
ณะกรรมการบริษัษท
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณ
3. การสรรหากรรรมการบริ ษัทฯ
4. ค่าตอบแทนกรรรมการบริ ษัทฯ
ณะกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
5. การประชุมคณ
ป าปี 2556 ต่อที่ประชุมคณ
ณะกรรมการ
ซึง่ คณะกรรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหหาได้ นําเสนอผลลการประเมินประจํ
บริ ษัทฯ
สรุปได้ วา่ ในนภาพรวมคณะะกรรมการมีความพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานนของคณะกรรมมการทังคณะ
้
ะ
่ยอยูใ่ นนเกณฑ์ดี ถึง ดีเยี่ยม (ช่วง
กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยรวมม 4.9 จากคะแแนนเต็ม 5 โดยยทุกหัวข้ อมีคะแนนเฉลี
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คะแนนระหหว่าง 4.6 – 5.0) คณะะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผลลการประเมินพพร้ อมข้ อเสนอแแนะ และได้
แลกเปลี่ยนความคิ
น
ดเห็นระหว่างกันในที่ปประชุมคณะกรรรมการบริ ษัท เพื่อนําไปปรับบปรุงให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริ ษัทฯ
บรรษัทภิบาลแลละสรรหา
ได้ จดั ทําแบบบการประเมินผผลการปฏิบตั ิงานตนเองของ
า
นอกจากนีคณะกรรมการบ
้ค
กรรมการราายบุคคล และะเสนอต่อที่ประะชุมคณะกรรมกการบริ ษัทอนุมตั ิในเดือนพฤศศจิกายน 25577 โดยจะใช้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานนตนเองของคณ
ณะกรรมการประะจําปี 2557 ต่อไป
อ
น
บข้ อร้ องเรี ยนและะการให้ ความค้คุ้มครองผู้ร้องเรีรยน (Whistleb lower Policy)
4. การจัดทํานโยบายการรั
คณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรหาไ
า
ด้ จดั ทํานโยบายการรับข้ อร้ องเรี
ง ยน เพื่อให้ คความคุ้มครองผูผู้ร้องเรี ยน
และเป็ นเครืรื่ องมือสําหรับพนั
พ กงานในการรแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบรรษ
ษัทภิบาลและจจริิ ยธรรมธุรกิจอย่
อ างมี
ประสิทธิภาพและมี
า
ความรัรับผิดชอบ ซึง่ คคณะกรรมการบบรรษัทภิบาลแลละสรรหา เสนออต่อที่ประชุมคณ
ณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ิในเดือนพฤศจิจิกายน 2557
ภารกิจจด้ านการสรรรหากรรมการและการจัดให้ห้ มีแผนสืบทออดตําแหน่ งผู้บริ
บ หารระดับสูง
คณะกกรรมการบรรษัทภิ
ท บาลและสรรรหาดําเนินการรสรรหากรรมกาารที่ครบกําหนดดตามวาระ
และกรรมกาารที่ครบวาระ
เกษี ยณอายุโุ ดยมีหลักเกณ
ณฑ์การพิจารณาาที่คํานึงถึงควาามรู้ ความเชี่ยวชาญและประะสบการณ์ของกกรรมการ (skilll mix) และ
โครงสร้ างรววมถึงองค์ประกอบของคณะกรรรมการเป็ นสํา คัญ
กระะบวนการสรรหาดําเนินไปตามมกรอบเวลาทีกํ่กาํ หนดตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมติตั แิ ละเสนอชื่อกรรมการเพื่อได้ด้ รับการเลือกตังจากผู
ง้
้ ถือหุ้นในนการประชุมสาามัญผู้ถือหุ้นปรระจําปี 2557
ในปี 22557 มีสรรหากกรรมการ 3 รายย มีรายละเอียดดดังนี ้
1. ดร.สสุทศั น์ เศรษฐ์ บุบญสร้ าง
ดํารงตําแหนน่งกรรมการแทนนนายมนตรี มงงคลสวัสดิ์
2. Mr. Sudiarso Praasetio
ดํารงตําแหนน่งกรรมการแทนนายสมเกียรติติ เจริ ญกุล
3. นายยบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
ดํารงตําแหนน่งกรรมการแทนนายวิฑรู ย์ ว่อองกุศลกิจ
ท บาลและสรรรหาได้ รับรายงาานความคืบหน้น้ าของแผนการสืบทอดตําแหนน่งในปี 2557 จํานวน 2
คณะกกรรมการบรรษัทภิ
ครัง้ แลละมีการรายงานนแผนสืบทอดตํตําแหน่งต่อคณ
ณะกรรมการบริษัษท 1 ครัง้

นายอโนนทัย เตชะมนตตรีี กลุ
ปรระธานคณะกรรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหหา
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รายงานคณ
ณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกการตรวจสอบ บริ
บ ษัท บ้ านปู จํจากัด (มหาชนน) ประกอบด้ วย นายตีรณ พงงศ์มฆพัฒน์ ป ระธานกรรมกาารตรวจสอบ
นายรัตน์ พาานิชพันธ์ และนนายสุทศั น์ เศรรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง ซึ ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุ
ณ ฒิและมีประะสบการณ์ ด้านนการบัญชีการเเงินิ และด้ าน
เศรษฐศาสตตร์ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตและความรับผิ ดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
ม
คณะกรรมการรบริ ษัทด้ วยความเป็ นอิสระ
ตามแนวทาางการปฏิ บัติทีท่ี ดี ซึ่งสอดคล้ องกั
อ บข้ อกํ า หนนดของตลาดหหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โโดยมุ่งเน้ น การรปฏิ บัติตาม
หลักการกํากกับดูแลกิจการทีที่ดี และได้ รายงงานผลการประะชุมคณะกรรมกการตรวจสอบตต่อที่ประชุมคณ
ณะกรรมการบริษัทเป็ นวาระ
ประจํา โดยมีมี นางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิริชยั เป็ นเลขานุกาารคณะกรรมกาารตรวจสอบ
ในนปี 2557 คณะกรรมการตรวจจสอบมีการประะชุมรวม 8 ครั
ค ง้ มีการประชุชุมร่ วมกับฝ่ ายบบริ หาร ผู้อํานววยการอาวุโส
สํานักงานตรรวจสอบภายในน และผู้สอบบัญชี
ญ ในวาระที่เกี ่ยวข้ อง รวมทัง้งมี
้ การประชุมร่ วมกับผู้สอบบั ญ
ั ชีโดยไม่มีฝ่ายจั
า ดการเข้ า
ร่ วมประชุม เพื่อปรึกษาหารืื อกันถึงขอบเขขตการตรวจสออบ ปั ญหาและอุปสรรค และคความเป็ นอิสระะในการปฏิบตั งาน
ิง ซึง่ ไม่พบ
ใ
บตั ิหนน้ าที่ ได้ ดงั นี ้
ประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ สรุปผลสําคัญในการปฏิ
1. การสอบททานรายงานททางการเงิน ไได้ สอบทานข้ อมูลทางการเงินรายไตรมาส
น
และตรวจสอบงบการเงิ น
ประจําปี 25557 มัน่ ใจได้ ว่าเป็
า นไปโดยถูกต้
ก องครบถ้ วนตตามมาตรฐานกการรายงานทาางการเงิน
มีการเปิ ดเผยยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ แลละเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรื ออผู้ใช้ งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี
ญ ได้ แสดงควาามเห็นในรายงาานอย่างไม่มี
เงื่อนไข
2. การสอบททานการควบคุคุมภายในและะการตรวจสอบภายใน ได้ สอบทานระบบกการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริ
ม ษัท ซึ่งครอบคลุมด้ านบัญ
ญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบบัั ติงาน การติดตามผล การ
ปฏิบตั ิตามกกฎหมายระเบียบข้ อบังคับ มีสํานักงานตรววจสอบภายในนที่เป็ นอิสระโดดยมุ่งเน้ นการตตรวจสอบในเชิชงป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพพ ประสิทธิผลเเพียงพอ เป็ นไปปตามมาตรฐานนสากล เพื่อดูแลผลประโยชน์
ล
ของผู
ข ้ ถือหุ้น แลละผู้เกี่ยวข้ อง
3. การสอบททานการปฏิบัติตามกฎหมมายที่เ กี่ ยวข้ องกั
อ บธุ รกิจ ไดด้ สอบทานการรปฏิ บัติตามกฎหมายและ
ข้ อกํ าหนดตต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั
อ บธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยรรวมเป็ นไปตามมกฎหมายและะไม่มีผลกระททบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจ
4. การสอบทานรายการที่เกี
เ ่ ยวโยงกัน หหรื อรายการที่อาจมี
อ ความขัดแย้
ด งทางผลปประโยชน์ ได้ สอบทานการ
ส
ทํารายการรระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรืื อกับบุคคลที่เเกี่ยวโยงกัน มันใจได้
น่
ว่าเป็ นรายการที่ดําเนินนการตามเงื่อนไขทางธุ
น
รกิจ
ปกติ เพื่ อ ปรระโยชน์ สูง สุดของบริ
ข
ษั ท ฯ เป็ นไปตามมกฎหมายและะข้ อกํ าหนดของตลาดหลักท รั พย์ แ ห่ง ประเเทศไทยและ
คณะกรรมการกํากับหลักทรั
ท พย์และตลาดดหลักทรัพย์
5. การกํากับดูดแลระบบการรบริ หารความมเสี่ยง ได้ พิจารณาแผนงาน
และแนวทางกาารบริ หารจัดกาารความเสี่ยง
า
ระดับองค์ กร มีการสอบททานและติดตาามความคืบหน้น้ าของการบริ หารความเสี
ห
่ยงที
ง ่ สําคัญทุกไตตรมาส บริ ษัทฯ มี การปรั บ
ก หารควาามเสี่ยงมีประสิสิทธิ ภาพ และลลดผลกระทบ
กระบวนการรบริ หารและแผผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่ออเนื่อง เพื่อให้ การบริ
ความไม่แน่นนอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ ้น
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6. การพิจารณ
ณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบั
อ ญชีและกํกําหนดค่ าสอบบบัญชีสาํ หรับปี
บ 2558
คณ
ณะกรรมการตตรวจสอบ ได้ด้ พิจารณาคัดเลืลือกผู้สอบบัญชี
ญ ตามเกณฑ์การประเมิ
ก
นขอองบริ ษัทฯ ได้ แก่
แ ความเป็ น
อิ ส ระในกา รปฏิ บัติ ง าน คุค ณ ภาพ มาตรรฐานการปฏิ บบัั ติ ง าน และผู้สอบบั
ส ญ ชี มี คณสมบั
ุณ ติ ถูก ต้ อองตามประกาศของตลาด
ง ง้
หลักทรัพย์แแห่งประเทศไทยย นําเสนอคณะะกรรมการบริ ษษัั ท เพื่อขออนุมัมตั ิผ้ ถู ือหุ้น แต่งตั
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขทีที่
45999
และหรืรื อ
2. นางสาวสุขมาภรณ์
ุ
วงศ์อริ ยาพร เลขทีที่
48433
และหรืรื อ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
เลขทีที่
39777
แห่งบริ ษัท ไไพร้ วอเตอร์ เฮ้ าส์
า คเู ปอร์ ส เอบีบีเอเอส จํากัด (PwC) ที่มีเครื
ค อข่ายครอบคคลุมในหลายปรระเทศ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท บ้ านนปู จํากัด (มหาาชน) ประจําปี 2558 และออนุมตั ิคา่ สอบบัญ
ั ชีเป็ นเงินรวมม 2,206,500 บาท เท่ากับปี ก่อน รวมทัง้
อ
านวนเงิงิน 57,159,2011 บาท
รับทราบค่าสสอบบัญชีประจํจําปี และรายไตรมาสของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยรวมจํ
คคณะกรรมกาารตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่ ไ ด้ รับมอบหมายอ
บ
ย่ า งครบถ้ ว น ด้ ว ยความรอบคอบ และ
ระมัดระวัง โโดยมีความเห็นว่
น า บริ ษัทฯ ถือนโยบายการ กํากับดูแลที่ดีเป็
เ นสําคัญ การรบริ หารความเเสี่ยงสอดคล้ องกั
ง บนโยบาย
บริ ษัทฯ มีระะบบการควบคุมภายในที
ม
่มีประะสิทธิภาพเพียงงพอ สามารถตตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงงที่เกิดขึ ้นจากปปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอก รายกาารที่เกี่ยวโยงกันที
น ่อาจทําให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโย
ง
ชน์เป็ นรายการรทางการค้ าตาามปกติทวั่ ไป
า งถึงผลประโยชน์ ของผู้มีสส่วนได้ เสีย มีการปฏิบัติตามกกฎหมายที่เกี่ยยวข้ อง งบการเเงินสําหรั บปี
อย่างสมเหตตุสมผล โดยคํานึ
สิ ้นสุด ณ วันนที่ 31 ธันวาคมม 2557 จัดทําขึ ้นอย่างถูกต้ อง เชื่อถือได้ และะมีการเปิ ดเผยขข้ อมูลอย่างเพียยงพอ
วันที่ 16 กุกมภาพันธ์ 25558
ในนามคณะะกรรมการตรวจจสอบ

(นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ปประธานคณะกกรรมการตรวจสสอบ
บริ ษัท บ้ านปูปู จํากัด (มหาชนน)
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10. คววามรับผิดชออบต่ อสังคมม (Corporatee Social Ressponsibilitess : CSR)
ตลออดระยะเวลาสาามทศวรรษในกการดําเนินธุรกิจ ตามความเชืชื่อที่วา่ “อุตสาหกรรมที่ดีจะ ต้ องพัฒนาควบบคูไ่ ปกับการ
อ บ้ านปูฯ ให้
ใ ความสําคัญ
ญสูงสุดต่อความมรับผิดชอบต่อสัสงคมและสิ่งแววดล้ อมในทุกพื ้นที
้ ่ที่บริ ษัทฯ
พัฒนาสังคมมและสิง่ แวดล้ อม”
ดําเนินธุรกิจ โดยให้ การสสนับสนุนกิจกรรรมที่มีสว่ นสร้ าางสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ จดั สรรรงบประมาณสส่วนหนึง่ จาก
รายได้ ของบบริิ ษัทฯ เพื่อใชช้ ดําเนินกิจกรรรมความรับผิดชชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์ ) ทังในระดั
้
บท้ อองถิ่นและระดับองค์
บ กรอย่าง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้รวมไปถึงโครงการซี
ง
เอสอาร์ ในประเทศศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ สาาธารณรัฐอินโดดนีเซีย และ
สาธารณรัฐปประชาชนจีน
บริ ษษััทฯ ได้ ประกาศศกลยุทธ์การดําเนิ
า นกิจกรรมด้ าานความรับผิดชอบต่อสังคม ในระยะ 5 ปี (ปีปี 2554 – ปี 25558) โดยใช้
“การเรี ยนรูร้้ ” หลากหลายยรูปแบบในการรขับเคลื่อนกิจกกรรมซีเอสอาร์ ของบริ
ข ษัทฯ เพพราะเราเชื่อว่า “การเรี ยนรู้ ” จะก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแแปลงและพัฒนา
น
นออกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังเน้ นการดําเนินกิจกรรมซีซีเอสอาร์ ด้ วยหหลักการ “ทําด้้ วยใจ” หรื อ “DDo by Heart”” บนพื ้นฐาน
ของความ ““จริ งใจ” “จริ งจัจง” และ “เต็มใจ” เพื่อให้ กการดําเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว
ั ้ ไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการปปลูกฝั งจิตสํานึกของพนั
ก
กงานททุกระดับให้ มีคววามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจจริ งจังและต่อเนืนื่อง เพื่อให้ห้ ดํารงอยูเ่ ป็ น
วัฒนธรรมองงค์กรที่ดีตลอดดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือใให้ ชมุ ชนและสังคมเติ
ง บโตอย่างยั
ง ง่ ยืน
10.1 นโยบายภาพรวม
ค
ง่ แวดดล้ อม” คือ ป ณิธานในการดํดําเนินธุรกิจที่
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาาควบคู่ไปกับกการพัฒนาสังคมและสิ
แ
ม่ บริ ษัทใในเครื อยึดมัน่ มาโดยตลอดระ
ม
ยะเวลา 30 ปีป ของการดําเนินนธุรกิจ และ
บริ ษษััท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และกลุ
ด้ วยวิิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริ ษัทพลัลังงานแห่งเอเชียยที่มีความฉับไวและมุ
ไ
ง่ มัน่ ในการนําเสนอผลิลิตภัณฑ์และบริิการที่มี
คุณภภาพ และเป็ นที่ยอมรับในฐานนะองค์กรที่มีคววามซื่อสัตย์ยตุ ธรรม
ธิ
ยึดมัน่ ในนความเป็ นมือออาชีพ และมีความห่วงใยต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ด้ วยเหตุนีนี ้ บ้ านปูฯ จึงงมุง่ สร้ างสมดุลระหว่
ล างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุ
น
มชน
้
นอกกระบวนกาารผลิตของบริษัษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังในและน
้ ตอนด้ วย “ควา มใส่ใจและคํานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้มมีี สว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ถูกต้ อง
ดําเนินินกิจกรรมการรผลิตในทุกขันต
ตามกฎระเบียบ กฎฎหมาย และมาาตรฐานสากล มี จริ ยธรรมและะธรรมาภิบาลในนการดําเนินธุรรกิจ ตลอดจนเป็ป็ นพลเมืองที่
ดีในททุกพื ้นที่ที่บ้านปปูฯ ดําเนินธุรกิจ
อ งคม” ตามหหลักการแนวทาางความรับผิดชอบต่
ช อสังคม 8 ข้ อ มีดงั นี ้
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรรั บผิดชอบต่ อสั
1. การประกอบบกิจการด้ วยคความเป็ นธรรมม
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุ
น รกิจด้ วยควาามเป็ นธรรมดังทีท่ปรากฏในวิสยทั
ยั ศน์และพันธธกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการ
จัดทํานโยบายยบรรษัทภิบาลลและคูม่ ือจริ ยธธรรมธุรกิจ เพือให้
่อ การปฏิบตั งานของกรรมก
ิง
าร ผู้บริ หาร และพนั
แ
กงาน
ของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน
ม
สามมารถบรรลุเป้าหหมายทางธุรกิจควบคู
จ
่ไปกับกาารธํารงไว้ ซงึ่ จริริ ยธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของงผู้มีสว่ นได้ เสีย ผู้ถือหุ้น บริ ษัท และสังคม

หน้ า 159

2. การต่ อต้ านกการทุจริตคอร์ร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ดํารงแนวทางการ
ร
บริ หารงานบนหหลักธรรมาภิบาลที
า ่ดี โดยเน้นเรื่ องความโปปร่งใส ความซืซื่อสัตย์ มี
ช อสังคมแลละสิ่งแวดล้ อมแและผู้ที่มีสว่ นเกีกี่ยวข้ อง โดย
จริ ยธธรรม มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ควบคูก่กัับความรับผิดชอบต่
กําหนดให้ มีสว่ นงานในโครงสร้ างอองค์กรที่มีหน้ า ที่ชดั เจนเพื่อกําหนดหรื
า
อกํากับดู
บ แลการปฏิบบัั ติงานในอันทีจะทํ
่จ าให้ การ
อ
ยและเป็ นไปตา มแนวทางธรรมมาภิบาลดังกล่าว
า
ดําเนินินธุรกิจ ถูกต้ องตามกฎหมาย
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
งั ้ วยงาน Leegal Compliannce เพื่อบริ หารรความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการรดําเนินการที่ไม่มถกู ต้ องตาม
กฎระะเบียบ และะกํากับดูแลให้ ทุทกุ สายงานในก ลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกกฎหมายที่เชื่อมมโยงกับพื ้นฐานนการงานโดย
ละเอีอียด (Activity Base) ของหนน่วยงานนันๆ
้ โดยกําหนดเป็ปนรายการเพื่อประเมิ
ป นตนเอง (regulatory compliance
c
checcklist) หน่วยงาาน Legal Com
mpliance เป็ นนผู้กํากับดูแล และทํ
แ ารายงานททุกครึ่งปี นอกจจากนันแต่
้ ละสายงานต้ องมี
การททบทวนกฎระเบีบียบต่างๆ ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนนแปลงอยูเ่ สมออ
หน่วยงาน Risk Managem
ment ทําหน้ าที่ ประเมินความเสี่ยงในด้ านธุรกิจ แผนกลยุททธ์ แผนงานปประจําปี อย่าง
2
ได้ เพิ่มการประเมิ
ก
นคว ามเสี่ยงของกาารทุจริ ตที่อาจเกิกิดขึ ้นในกระบววนการทํางานแและจัดเตรี ยม
ต่อเนืนื่อง ในปี 2557
แนวททางป้องกันหรื อแก้
อ ไข มีการติดตามทบทวนคความเสี่ยงดังกล่าวไตรมาสละะครัง้ และรายงงานต่อคณะกรรรมการบริ ษัท
อย่างงน้ อยปี ละ 2 ครรัง้
บริ ษัทฯ จัดทํานโยบายบรรษษัทภิบาลและคูคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจตังแต่
้ ปี 25545 คูม่ ือจริยยธรรมธุรกิจได้ กําหนดแนว
ปฏิบบัตั ิเรื่ องการให้ หรื
ห อรับของขวัญและการเลี
ญ
้ยงรัรับรองทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการกระทํ
น
าที่เเป็ นคอร์ รัปชัน่ หรื อแม้ แต่
หนททางที่นําไปสูก่ ารกระทําดังกล่าว
า (หัวข้ อ 3.44 และ 3.5) มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลลและสรรหา แลละหน่วยงาน
บรรษษัทภิบาลเป็ นผูผู้ดแู ลด้ านนโยบบาย สื่อสารคววามเข้ าใจให้ แก่กพนักงาน ผ่านการปฐมนิเทศศก์และกิจกรรมมต่างๆ และ
รวบรรวมข้ อร้ องเรี ยนที
น ่สง่ ผ่านทางชช่องทางร้ องเรี ยยน (Complainnt Channel) นําเสนอคณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
สรรหหาและหน่วยงาานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดําเนินการรตามขันตอนต่
้
อไป ในปี 25557 บริ ษัทฯ ไได้ มีนโยบายคุ้มครองผู้ที่ให้
เบาะะแส (Whistle blowing Policcy) เพื่อคุ้มครอองผู้ร้องเรี ยนแลละกระตุ้นการมีมีสว่ นร่วมเพื่อส อดส่องพฤติกรรมที
ร ่เป็ นการ
ทุจริ ตต่อองค์กรและะผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ และะมีกระบวนการรพิจารณาประเเด็นร้ องเรี ยนโดดยคณะกรรมกาารจัดการการ
ment Committtee) และนําเสนอผู้บริ หารระดดับสูงพิจารณา ต่อไป
ทุจริ ตในองค์กร (Frraud Managem
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ
ส
ณ์การต่อต้ านกาารทุจริ ตคอร์ รปชั
ัป น่ ในโครงการรแนวร่วมปฏิบตัติิ ของภาคเอกชชนไทยในการ
้ ปี 2553 และให้ ความ
ต่อต้ านทุจริ ต (Thee Private Sectoor Collective AAction Againnst Anti-Corruuption: CAC) ตังแต่
ร่วมมืมือสนับสนุน IO
OD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการรประชุมชี ้แจงหหรื ออบรมสัมมนนาเกี่ยวกับโครง
รงการดังกล่าวออย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 ได้ ทําการประเมิ
ก
นตนนเองตามแบบ Self Evaluation Tool ของ CAC นําเสนนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะะกรรมการบรรษษัทภิบาลและสสรรหาและคณะะกรรมการบริษัษทั
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ไดด้ ร่างนโยบายกการต่อต้ านทุจรตและคอร์
ริ
รัปชันั ่ และเสนอใให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา และจะนําเสนอคณะกกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิและประะกาศใช้ ภายในไไตรมาสแรกขอองปี 2558 ต่ตอจากนันจะ
้
C ภายในปี 2558
2 ต่อไป
ทบททวนแบบประเมิมินตนเองและเข้ข้ าสูก่ ระบวนกาารรับรองของ CAC
3. การเคารพสิสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ พนักั งานด้ วยความมเคารพต่อควาามเป็ นปั จเจกชนนและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ เช่น ในทุกประเทศทที่บริ ษัทฯ เข้ าไไปดําเนินงาน บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุ
ํา
ณสมบัตติิ ด้านอายุของพพนักงานต้ อง
้ หรื อในสสาธารณรัฐอินโโดนีเซีย บริษัษทั ฯ ได้ เปิ ด
มากกว่าระเบีบียบข้ อบังคับกาารจ้ างแรงงานเเด็กในประเทศนนันๆ
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โอกาสให้ พนักงานสามารถจั
ก
จัดตังสหภาพแร
้
รงงานเพื่อคุ้มครองและดู
ค
แลจัดั การสวัสดิการรและข้ อตกลงกการทํางาน
ให้ กบั พนักงานอย่างเหมาะสสม ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฯ มีการประชุมร่
ม วมกับสหภาพพแรงงานในทุกกไตรมาส
ติ ่
างเป็
า นธรรม
4. การปฏิบัตตอแรงงานอย่
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าความมสําเร็จขององค์ค์กรขึ ้นอยูก่ บั คนนที่มีความสามารถ และมีพฤ ติิ กรรมอย่างเหหมาะสม การ
ก
กเชื ้อชาาติ ภาษา และะเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกั
ม น การปฏิบั ติ ที่เป็ นธรรมต่อพนั
อ กงานใน
ให้ โอกาสพนักงานทุ
ทุกกระบวนการของการบริหารทรั
ห พยากรมนุษย์จึงเป็ นสิง่ สําคัญ โดยบริรษัทฯ มีการบริรหารจัดการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
จ บนั บริ ษัทฯ
ในกระบวนกาารสรรหาและคัดั เลือกพนักงานน บริ ษัทฯ ให้ห้ โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าาเทียม โดยปั จจุ
มีพนักงานมาากถึง 12 สัญชาติ
ช และในกรระบวนการบริหารค่
ห าตอบแทนน บริ ษัทฯ ยึดดหลักการจ่ายคค่าตอบแทนที่
เชื่อมโยงกับผลสํ
ผ าเร็จของงาาน มีการจัดตังงคณะกรรมการ
้
รกําหนดค่าตอบบแทน และคณ
ณะกรรมการปรระเมินค่างาน
เพื่อให้ เกิดคววามโปร่งใสในทุทุกขันตอนการบ
้
บริ หารค่าตอบแแทน เป็ นต้ น
5. ความรั บผิดชอบต่
ช อผู้บริโภค
ภ
บริ ษัทฯ มีนโยบายที
โ
่จะผลิตสิ
ต นค้ าให้ มีคณ
ุณภาพตรงตามทีที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้
ก า และไม่เป็ปนอันตรายต่อผู้นําไปใช้ งาน
เช่น บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการรป้องกันสิง่ เจือปปนในถ่านหินโดดยการติดตัง้ GPS
G ที่รถดันถ่ านหินที่ทา่ เรื อบอนตั
บ ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ รถดั
ร นถ่านหินกดใบมีดหน้ ารถถลงไปถึงพื ้นหินของลานกองถ่
น
าน ขณะดันถ่าานหินลงสายพาน ซึง่ จะทํา
ให้ เศษหินปนนไปกับถ่านหินได้
ไ
ษ ่ งแวดล้ อม
6. การดูแลรั กษาสิ
การรักษาการรเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ ปกับคความรับผิดชอบบต่อสังคม และรักษาคุณภาพพสิง่ แวดล้ อม ถือเป็ นความ
ท้ าทายที่สําคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินแลละโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้มีมกี ารประเมินคความเสี่ยงและผผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นในททุกโครงการ เพื่อให้ สามารถวางแผนผลิตได้
ต อย่างมีประะสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับ
มาตรการป้องงกันและลดผลกระทบสิง่ แวดลล้ อมที่เหมาะสมม ซึง่ เมื่อประเมิมินประเด็นต่างงๆ รอบด้ านแล้ว บริ ษัทฯ มี
ประเด็นด้ านสิสิง่ แวดล้ อมที่สาคั
ํา ญ ได้ แก่ กการอนุรักษ์ พลังงาน
ง การเปลียนแปลงสภาพ
ย่
พภูมิอากาศ กาารปฏิบตั ิตาม
กฏหมาย การใช้ ประโยชน์์ที่ดิน และควาามหลากหลายยทางชีวภาพ ซึง่ กระบวนการรบริ หารจัดการใในแต่ละด้ าน
ษ
ยดจากรายการเเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริษัษทฯ
สามารถศึกษาในรายละเอี
อ งคม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั
การพัฒนาชุมชนและสั
ม
งคมรรอบข้ าง โดยมุมุง่ ตอบสนอง “ความต้
“
องการทีที่แท้ จริ งของชุมมชน” เปิ ดโอกาาสให้ สมาชิก
ในชุมชนได้ มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดัดับชีวิตความเป็ป็ นอยูข่ องชุมชนนให้ ดีขึ ้นทังในด้
้ ด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
สาธารณูปโภค อาชีพ และกการศึกษา ตลอดดจนรักษาวัฒนธรรมและประ
น
เพณีอนั ดีงามขของท้ องถิ่น
นที่มีความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม
ค
8. การมีนวัตกรรรมและเผยแแพร่ นวัตกรรมม ซึ่งได้ จากกการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนไได้ เสีย
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็ นปั จ จัยที่สําคัญที่ชวยให้
่ องค์กรพัฒนาความสาม
ฒ
มารถในการแข่งขั
ง นได้ ทังนี
้ ้
ง่ ม “นวัตกรรม” ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร “บบ้ านปูสปิ ริ ต” โโดยในแต่ละปี บริ ษัทฯ จัด
บริ ษัทฯ ได้ สงเสริ
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กิจกรรมให้ มีการนํ
ก าเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะะกรรมการซึง่
ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูสงเป็ นผู้พิจารณ
ณา ในปี 2557 มีนวัตกรรมดีเด่น ได้ แก่ การอออกแบบรองเท้ท้ าบู้ทสําหรับ
อ างเหมือง Centennial และผู้ผลิต
ใส่ในเหมืองใต้ ดินเป็ นครัง้ แรรก โดยโครงกาารดังกล่าว เป็ป็ นความร่วมมือระหว่
ม เพื่อแก้ ปัญหาที
ญ ่พบในเหมืมืองใต้ ดิน เช่น ใช้ หนังชนิด
รองเท้ าในประเทศออสเตรเลีลีย ซึง่ ได้ มีการนนําเทคโนโลยีมาใช้
ก
าที่มีสว่ นประกอบของเหล็กเพื่อลด
พิเศษที่ใช้ ในรรองเท้ าปี นเขา ซึง่ มีความนุ่ม ยืดหยุน่ และะกันนํ ้า ใช้ เชือกรองเท้
ปั ญหาเชือกขขาด เป็ นต้ น
10.2 การดําาเนินงานและะการจัดทํารายยงาน
(1) กกระบวนการจัจัดทํารายงาน บริ ษัทฯ ได้ จดัดทํารายงานเพือการพั
่
ฒนาทียั่ยง่ ยืน หรื อ Suustainability Report
R
(SD
RReport) เพื่อเผยแพร่ผลการดดําเนินงานด้ านนความยัง่ ยืนขอองกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ แก่นกั ลงทุนแลละผู้มีสว่ นได้
เเสียกลุม่ ต่างๆ โดยมี
โ การเผยแพพร่รายงานดังกกล่าวในเว็บไซตต์ของบริ ษัทฯ
hhttp://www.baanpu.com/pdf//Banpu_SD_RReport_2013__TH.pdf ทังนี
้ นี ้ บ้ านปูฯ ได้ พพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ททํารายงานนี ้อยย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ง ในปี 25555 รายงานขอองบริ ษัทฯ ได้ รบรางวั
ับ ลดีเด่นจาาก CSR Club ของสมาคม
บบริ ษัทจดทะเบียนไทย
ย
รวมกั
ร่ บสํานักงาานคณะกรรมกาารกํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ง
((ก.ล.ต.) โดยได้ รับคําชมเชยวว่า ได้ มีการระบบุการจัดการด้ านสิ
า ่งแวดล้ อมตตามแนวทางคววามยัง่ ยืนได้ อย่ยางชัดเจนใน
แแต่ละประเภทธุธุรกิจ
นนอกจากนี ้ “ราายงานเพื่อการพพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2556” (หรื อ Sustainabilitty (SD) Repoort 2013) ซึง่ ได้ ผ่านการ
ตตรวจสอบ Matteriality Matterrs Check จากก Global Repoorting Initiativee (GRI) ในควาามถูกต้ องสมบูบูรณ์ตามแนว
ททางการรายงานน รุ่นที่ 4 (G4) ซึง่ กําหนดระดับั การเปิ ดเผยข้ข้ อมูลเป็ นระดับ Core หรื อ Coomprehensivee โดยบ้ านปูฯ
ไได้ ผา่ นพิจารณาในระดับการเปิปิ ดเผยข้ อมูลที่ 'In accordannce' - Core ซึง่ เป็ นการเปิ ดเผ ยตัวชี ้วัด (Indicator) อย่าง
น้ อยหนึง่ หัวข้ อต่อหนึง่ เรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญ (Material)

G
GRI (Global Reporting
R
Inittiative หรื อองคค์การแห่งความมริ เริ่ มว่าด้ วยกาารรายงานสากลล) เป็ นชุดหลักเกณฑ์
ก
ที่การ
ผผลิตรายงานกาารพัฒนาเพื่อคววามยัง่ ยืนที่รายยงานถึงผลงานนของบริ ษัทในด้ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิสิง่ แวดล้ อมที่
บบริ ษัทจําเป็ นต้ องมี
อ ความรับผิดชอบ
ด
นับเป็ นอี กวิธีการหนึง่ ที่มีหลักเกณฑ์เพื่อสร้ างความเเชื่อมัน่ ในด้ านคความโปร่ งใส
ใในการรายงานแและเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐาน
นับเป็
บ นกรอบการรรายงานซึง่ เป็ นที ่ยอมรับและมีมีการนํามาใช้
ออย่างแพร่หลายยในการจัดทํารายงานความยัง่ ั ยืน
G
GRI ริ เริ่ มในปี 2543 โดยสํานันกงานโครงการรสิ่งแวดล้ อมแหห่งสหประชาชาาติ (UNEP) แลละเครื อข่าย Ceres
C
โดยได้
เเริิ่ มจากการกําหนดกรอบการจ
ห
จัดทํารายงานฉฉบับ G1 จากนนันได้
้ มีพฒ
ั นากการเรื่ อยมาเป็ นนฉบับ G2 ฉบับับ G3 ฉบับ
G
G3.1 จนถึงฉบับั G4 ซึง่ บ้ านปูปูฯ ได้ นํามาใช้ ใในการทํา รายงานเพื่อการพัฒนาที
ฒ ่ยงั่ ยืน ฉบับับล่าสุด
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สสําหรับฉบับ G4
G นี ้จะเน้ นกาารเปิ ดเผยข้ อมูลลมากขึ ้นในหัวข้ อการกํากับดูแลจริ ยธรรม หห่วงโซ่อปุ ทาน การต่อต้ าน
ททุจริ ต และกการปล่อยก๊ าซเรืรื อนกระจก รวมถึงรูปแบบบสามัญของการรเปิ ดเผยแนวกาารบริ หารจัดกาารที่ได้ รับการ
ปปรับปรุงใหม่โดยให้
ด ความสําคัญ
ั (Material)) ในระดับประะเด็น (Aspectts) นอกจากนีนี ้ยังได้ ปรับเปลียนระดั
่
บการ
เเปิ ดเผยของการรรายงาน ที่แต่ตเดิมกําหนดเป็ป็ นเกรด A, B,
B C มาเป็ นการระบุ
น
วา่ เป
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ก
("in
aaccordance")ตามแนวทางกาารรายงานของ GRI ในแบบหลัก (Core) หรือแบบรวม
อ
(Coomprehensivee)
แแนวทางการรายยงานฉบับ G44 ยังเน้ นเรื่ องสสารัตถภาพ (M
Materiality) ของกระบวนการรรายงานและเปิปิ ดเผยข้ อมูล
โโดยพิจารณาถึงสิ
ง ง่ ซึง่ องค์กรควรดําเนินการตตามขอบเขต What
W Matters, How Matterss และ Who Matters
M
โดย
ตตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของกรอบความคิด Why ( it) Matters ทีเปิ
่ ดทางให้ องค์ค์กรสามารถใช้ กการรายงานดังกล่าวพัฒนา
รู ปแบบรายงานนให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นไได้ เสียที่เกี่ยวข้ อองกลุม่ ต่างๆ อาทิ
อ รายงานแบบบเบ็ดเสร็จ (I ntegrated Reeport) ให้ แก่
นนักลงทุนที่คํานงถึ
นึ งเรื่ องความยัง่ ยืนและการสสร้ างมูลค่าในระยะยาว
บบริ ษัทฯ จัดทํารายงานตามกร
ร
อบของ Globaal Reporting Innitiative (GRI) โดยคํานึงถึงผู้ มีสว่ นได้ เสียทีสํ่ าคัญหลาย
ภภาคส่วน เช่น ลูกค้ า พนักงาาน ผู้รับเหมา ผ้ผู้ถือหุ้น ชุมชนน และภาครัฐ ซึง่ ผู้มีสว่ นได้ เสี ยดังกล่าวมีสวนในการระบุ
ว่
ปประเด็นด้ านคววามยัง่ ยืนที่สําคัคญของตนผ่านนทางช่องทางกาารสื่อสารหลายยช่องทาง เช่น การประชุมร่รวมกัน การ
ตตอบแบบสอบถถาม บริ ษัทฯ จัดให้ เรื่ องที่มาจจากผู้มีสว่ นได้ เสี
เ ยเป็ นประเด็นจากภายนอก
น
หลังจากนันบ
้ ริิษัทฯ จะนํา
ปประเด็นจากภาายนอกดังกล่าวมาเที
ว ยบเคียงกกับประเด็นภายยในที่เกี่ยวข้ องกกับความยัง่ ยืนนของบริ ษัทฯ แลล้ วนํามาสรุป
เเป็ นหัวข้ อที่จะรรายงานในรายงงานเพื่อการพัฒ
ฒนาที่ยงั่ ยืนในขขันตอนสุ
้
ดท้ าย
ททังนี
้ ้ประเด็นด้ านความยั
า
ง่ ยืนจากผู
จ ้ มีสว่ นได้ เสี ยกลุม่ ต่างๆ สามารถแสดงไ
ส
ว้ โดยสังเขปดัง ตารางต่อไปนี ้
ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
ลูกค้ า

ความต้ องกา ร
• วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพในราาคาที่
เหมาะสสม
• การส่งมอบสิ
ม นค้ าที่ตรงเเวลาตาม
คุณภาพพและปริ มาณทีก่ กํํ าหนด
• การบริการอื
ก ่นๆ ทีส่ ง่ เสริรมประเด็น
ทางด้ านเศรษฐกิ
น
จ สังคมม และ
สิ่งแวดล้ล้ อม
• ข้ อตกลงงทางธุรกิจที่เป็ นนธรรมกับทัง้
สองฝ่ ายย

กระบวนกการที่ใช้ และแนนวทางที่ดาํ เนินการ
น
• การสํารวจคความพึงพอใจขอองลูกค้ า
• การจัดให้ มกระบวนการที
ี
่ลลูู กค้ าสามารถร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพ
ณ ปริ มาณ คความปลอดภัยของสิ
ข นค้ า
และบริการ
• การเข้ าพบใในวาระต่างๆ
• การให้ การสสนับสนุนด้ านเททคนิคเกี่ยวกับกาารใช้
สินค้ า และบริ การของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ มีประะสิทธิภาพ
และเป็ นประโยชน์สงู สุดกับบลูกค้ า
• การตอบสนนองต่อการร้ องข อในการเปิ ดเผยยหรือ
รายงานข้ อมูล
• การร่วมกันดําเนินโครงการรต่างๆ ที่เป็ นควาามริ เริ่ ม
ทางด้ านสิง่ แวดล้ อม
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
พนักงาน

ความต้ องกา ร

กระบวนกการที่ใช้ และแนนวทางที่ดาํ เนินการ
น

• ผลตออบแทนที่สอดคล้ล้ องกับหลัก
ผลงาาน (Performancce-based)
ตามทีที่กําหนดเป้าหม ายไว้ ใน
แผนงงานประจําปี

• กําหนดโครรงสร้ างการจ่ายผผลตอบแทนให้ สอดคล้
ส
อง
กับผลการปปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ ้นจริ งและเป้าหหมายตาม
แผนที่กําหนนด

• เน้ นการวัดผลที่พนักงานทุกกคนมีสว่ นร่วม เพื
เ ่อให้
• ความมผูกพันต่อองค์กกรของพนักงาน บรรลุเป้าหมมายตามแผนปรระจําปี
(Empployee Engageement)
• การสํารวจคความผูกพันต่ออองค์กร (Engageement
• การพั
พัฒนาศักยภาพขของพนักงาน

Survey)

• ความมเคารพต่อความมเป็ นปั จเจกชน • เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหหว่างสายทรัพยาากรมนุษย์
กับพนักงานน เช่น การจัดทําาวารสาร ลงบทคความ
และศศักดิ์ศรี ของความมเป็ นมนุษย์
ต่างๆ ด้ วยรระบบอิเล็กทรอนินิกส์ การจัดประะชุม
• สวัสดิการและผลตอบบแทนที่
ร่วมกับหน่วยงานอื
ว
่นๆ เป็ นนต้ น
เหมาะสมต่อสภาพเศศรษฐกิจ และ
สังคมม
• สภาพพการทํางานที่ปลลอดภัย
• หลักปฏิ
ป บตั ิและระบบบงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุ
ย
ษย์ที่ตงังอยู
้ ่บนพื ้นฐาน
ของคความเป็ นธรรม
• การได้ รับการพัฒนาคความรู้
ความมสามารถอย่างเหหมาะสมกับ
งานทีที่ได้ รับมอบหมายย และ
สอดคคล้ องกับการเติบบโตในสาขา
อาชีพ
• การทีที่พนักงานปฏิบตัติิ งานโดยใช้
ความมรู้ความสามารถถอย่างเต็มที่
• การทีที่พนักงานประพฤฤติปฏิบตั ิตาม
ค่านิยม
ย “บ้ านปูสปิ ริ ตต”

• พัฒนาระบบการวางแผนพัพัฒนารายบุคคลล
(Individual Developmentt Program (IDPP)) และ
ระบบการจัดั การความสามมารถเชิงสมรรถนนะ
(Competency System) ใหห้ มีประสิทธิภาพพมากยิ่งขึ ้น
• สื่อสารเกี่ยวกั
ว บระบบการจัดั การสายอาชีพ ได้ แก่
ระบบการปประเมินค่างาน (JJob Evaluationn
System) ระะบบการจัดการตตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน
(Key Perfoormance Indicaator System) และระบบ
การจัดการความสามารถเชิชิงสมรรถนะ
(Competency System)
• พัฒนาระบบการจ่ายค่าตออบแทนให้ สามารรถแข่งขัน
ได้ ในตลาดแรงงาน
• จัดทําแผนกการสืบทอดตําแห
แหน่ง (Career
Successioon Plan) พร้ อมกักับแผนการพัฒนา
น
บุคลากรให้ห้ กบั พนักงาน
• จัดให้ พนักงานมี
ง ช่องทางในนการร้ องเรี ยน
• เปิ ดโอกาสใให้ พนักงานมีสว่ วนร่วมในการจัดการด้ าน
สวัสดิการแและคุณภาพชีวิตตในการทํางาน เช่น
คณะกรรมกการสวัสดิการ ค ณะกรรมการอาาชีวอนา
มัยและควาามปลอดภัย เป็ นนต้ น
• สํารวจพฤติติกรรม และรณรงงค์แนวคิด“บ้ านปู
น สปิ ริ ต”
• สนับสนุนการรวมกลุ
ก
ม่ ของ พนักงาน เพื่อกิจกรรม
จ
ทางสังคมทีที่นอกเหนือจากงงาน เช่น ชมรมกีกีฬา
ชมรมบําเพ็
พ็ญประโยชน์ เป็ปนต้ น
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
ผู้รับเหมา

ความต้ องกา ร

กระบวนกการที่ใช้ และแนนวทางที่ดาํ เนินการ
น

• โอกาสทีที่เท่าเทียมกันแลละความเป็ น
ธรรมในนระบบการคัดเลืลือกผู้รับเหมา

• การจัดให้มีมกี ระบวนการคัดดเลือกและประเมิมินผล
ผู้รับเหมาทีที่โปร่งใสและตรววจสอบได้

• ผลตอบบแทนที่เหมาะสมมต่อสภาพ
เศรษฐกิกิจและสังคม

ับ
• การประชุมภายในระหว่
ม
างบบริ ษัทฯ และผู้รบเหมา
เพื่อติดตามมผล และพัฒนาาการปฏิบตั ิงานใในเรื่ อง
การผลิต ตลอดจนประเด็นนด้ านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้ อม

• สภาพกการทํางานที่มีคววามปลอดภัย
• ข้ อตกลลงทางธุรกิจที่เป็ นนธรรมกับทัง้
สองฝ่ าย
• ความร่วมมื
ว อในการบริ หหารจัดการ
ด้ านอาชีวอนามัย ความมปลอดภัย
สิ่งแวดล้ อม และการมีสส่วนร่วมกับ
ชุมชน
ผู้ถือหุ้น

• ผลตอบบแทนของการลงงทุนทังในระยะ
้
สันและ
้ ะระยะยาว
• ความมัมัน่ คงและการเติบบโตของ
กิจการ
• ความโปปร่งใสในการบริรหารจัดการ
และการเปิ ดโอกาสในกการมีสว่ นร่วม
ของผู้ถอหุ
ื ้ นรายย่อย

• การประชุมผู
ม ้ รับเหมาประจํจําปี ของประเทศ
อินโดนีเซีย (Executive Miine Contractor
Meeting) เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมาาได้ รับทราบนโยบายและ
ประเด็นสําคัญต่างๆ โดยพพร้ อมเพรี ยงกัน
• การจัดทําระบบบริ
ร
หารจัดกการผู้รับเหมาสําหรั
า บ
เหมืองในปประเทศอินโดนีเซี ย
• การจัดประะชุมสามัญผู้ถือห้หุ้น เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ
ออกเสียง รวมทั
ร งเปิ
้ ดโอกา สให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดง
แ
ความคิดเห็ห็น ขอคําอธิบายย หรื อตังคํ
้ าถามไได้ อย่าง
เท่าเทียม
• นําเสนอรายงานสถานภาพพของบริษัทฯ ผลล
ประกอบกาารฐานะข้ อมูลทาางการเงิน การบับัญชี และ
รายงานอืนๆ
่น โดยสมํ่าเสมออ และครบถ้ วนตตามความ
เป็ นจริ ง
• เผยแพร่รายงานประจําปี แลละรายงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับั การลงทุน เช่น รายงาน 56-1 ข่าวของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น
• จัดให้ ผ้ ถู ือหุห้ นมีชอ่ งทางในกการร้ องเรี ยน

ผู้ร่วมลงทุน
(Businesss
Partner)
เจ้ าหนี ้

• การได้ รัรบั ผลตอบแทนจจากการลงทุน
ที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
• การปฏิบัติตามพันธสัญ
ญญาที่ตกลง
กันไว้ อย่ยางเคร่งครัด
• ผลตอบบแทนจากเงินกู้แและ
ค่าธรรมมเนียม
• ความสามารถในการชําาระหนี ้และ
ความตตรงต่อเวลาในกาารชําระหนี ้

• การประชุมกรรมการในบริ
ม
ษษัทย่อยและบริษัษทร่วม ซึง่
ผู้ร่วมลงทุนสามารถแสดงค
น
ความคิดเห็นและะใช้ สิทธิ
ตามที่เห็นสมควร
ส
• การนําเสนอข้ อมูลเพื่อการรลงทุน (Road Show)
• การเข้ าพบในวาระต่างๆ เพืพือ่ รายงานถึงผลล
ประกอบกาารและสถานะขอองบริ ษัทฯ

• ปฏิบตั ตามพั
ิต นธสัญญาาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคคร่งครัด
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
ตลาดทุน

ความต้ องกา ร
• ผลการดําเนินงานของบบริ ษัทฯ

กระบวนกการที่ใช้ และแนนวทางที่ดาํ เนินการ
น

• ธรรมาภิภิบาล

• การจัดประะชุมนักวิเคราะห์ห์หลักทรัพย์ (Anaalyst
Meeting)

• การบริหารจั
ห ดการความมเสี่ยงและกล
ยุทธ์

• นําเสนอข้อมู
อ ลในงาน Oppportunity Day ที่จดั โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเททศไทย
• การนําเสนอข้ อมูลเพื่อการรลงทุน (Road Show)
• การเผยแพร่รายงานประจําาปี และรายงานอือื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
• การให้ เข้ าพบเพื
พ ่อสัมภาษณ
ณ์ผ้ บู ริ หาร

คูค่ ้ า
(Supplier))

• โอกาสทีที่เท่าเทียมกันแลละความเป็ น
ธรรมในนการจัดซื ้อจัดจ้ าาง

• การจัดให้มีมกี ระบวนการจัดดซื ้อจัดจ้ างที่โปร่รงใส และ
ตรวจสอบไได้

• ผลตอบบแทนที่เป็ นธรรมม

• การมีนโยบบายในการจ่ายค่ค่าตอบแทนคูค่ ้ าตรงตาม
กําหนดอย่างเคร่งครัด

• ข้ อตกลลงทางธุรกิจที่เป็ นนธรรมกับทัง้
สองฝ่ าย
• ปฏิบตั ตามพั
ิต นธสัญญาาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคคร่งครัด
ชุมชน

• การใส่ใจในสิ
ใ ่งแวดล้ อม
• การเสริรมสร้ างคุณภาพ ชีี วิต
• การดําเนิ
เ นธุรกิจที่เป็ นปประโยชน์ตอ่
เศรษฐกิกิจและสังคม โดดยให้
ความสําคัญกับการรักษษา
ขนบธรรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น

• การสื่อสารรกับกลุม่ ผู้นําชุมชชนในเรื่ องแผนงงานและ
ความก้ าวหหน้ าของโครงการรพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
• ประสานงาาน หารือ ทํางานนร่วมกับรัฐบาลท้ท้ องถิ่นที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริ มโครงงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับชุ มชน และครอบบคลุมผู้
ได้ รับผลปรระโยชน์มากที่สดุ
• ร่วมกับสถาาบันการศึกษาท้ท้ องถิ่นทําการทบบทวนและ
ศึกษาโครงการพัฒนาต่างๆๆ เพื่อให้ ได้ มาซึงโครงการ
ง่
ที่เหมาะสมมกับสภาพชุมชนนในพื ้นที่นนๆ
ั้
• การสํารวจความคิดเห็นขอองชุมชน (Perception
Survey)
• การพบปะชชุมชนในโอกาสตต่างๆ
• การดําเนินโครงการเพื่อพัฒ
ฒนาชุมชนโดยกการมีสว่ น
ร่วมของบริรษัทฯ ผู้แทนชุมชชน ผู้รับเหมา แลละภาครัฐ
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย
ภาครัฐ

ความต้ องกา ร
• การปฏิบัติตามกฎระเบีบียบต่างๆ
• การใส่ใจในสิ
ใ ่งแวดล้ อม
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ย
ยี
• การจ้ างงานแรงงานในป
ง
ประเทศ

กระบวนกการที่ใช้ และแนนวทางที่ดาํ เนินการ
น
• การปฏิบับตั ิตามกฎหมาย และรายงานผลการ
ปฏิบตั ิอย่ยางเคร่งครัด
• การจ่ายคค่าภาคหลวง ภาาษี และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามระเบีบียบและกฎเกณ
ณฑ์ที่ภาครัฐกําหนด

• ผลประโยชน์เพื่อพัฒนาาประเทศ

• การสนับสนุนโครงการต่าางๆ ที่ภาครัฐเป็ นผู
น ้ ริเริ่ ม

• ความแแน่นอนและระยะะเวลาที่
เหมาะสสมในการออกกฎฎระเบียบ
ข้ อบังคับั ต่างๆ

• การดําเนินินโครงการเพื่อพพัฒนาชุมชนโดยยการมี
ส่วนร่วมขของบริ ษัทฯ ผู้แททนชุมชน และภาครัฐ

• การเข้ าพบภาครั
พ
ฐในวารระโอกาสต่างๆ

• ความเป็ป็ นธรรมในนโยบบายที่
ประกาศใช้
• การทํางานแบบบู
ง
รณากการโดยการมี
ส่วนร่วมของกลุ
ม
ม่ ผู้มีสว่วนได้ เสียที่
สําคัญ เช่น กลุม่ รัฐบาลลท้ องถิ่น
สถาบันการศึ
น กษาในพื ้น้นที่ และกลุม่
ผู้รับเหมมา (Mining Conntractor) เป็ น
ต้ น

ด
(2) การดําเนินงานให้ เป็ นไปตตามนโยบายทีที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
า
น่ ใจเรืรื่ องการดําเนินงานให้
ง เป็ นไปตตามนโยบายหลลายวิธี ทังจาก
้ กภายในและ
บริ ษัทฯ มีกระบวนการสร้ างความมั
ภายนอกองค์์กร การตรวจสสอบการดําเนินนงานโดยหน่วยงานภายในบริษัษทฯ จะกระทําาผ่านกระบวนกการ Quality
Assurance Review
R
(QAR)) ซึง่ เป็ นการตรรวจสอบภายในนหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างงสํานักงานใหญ
ญ่ที่กรุงเทพฯ
กับสํานักงานนสาขาในประเททศต่างๆ และกกระบวนการ Innternal Audit ซึง่ กระทําโดยหหน่วยงานตรวจจสอบภายใน
สําหรับการตรรวจสอบโดยหนน่วยงานภายนออกมีหลายช่องททางเช่นกัน
อาทิเช่น
ในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย
หน่วยงานราชชการที่เกี่ยวข้ องจะเข้
ง าไปทําการตรวจสอบเหหมืองถ่านหินเป็ปนระยะๆ
โดยเฉพาะประเด็นด้ าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยั และสิง่ แวดล้ ออม
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(3) ดัชนีวัดความมยั่งยืนทางธุรกิ
ร จของดาวโจจนส์ (Dow Jones Sustainability indices - DJSI)
ในปี 2557 นับเป็ นครัง้ แรกทีที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ ้ ารับการประเมิมินจาก Dow Jones Sustainaability Indices หรื อ DJSI
ซึง่ เป็ นดัชนีระดั
ะ บโลกที่ติดตาามผลประกอบ การของบริ ษัทชัชนนํ
้ า โดยกองทุนต่างๆ จจะใช้ พิจารณาประกอบการ
ลงทุน ทังนี
้ ้ DJSI
D ได้ คดั เลือกบริ
อ ษัทกว่า 22,500 บริ ษัทในนตลาดทุนทัว่ โลลก โดยพิจารณ
ณาจากมูลค่าหลัลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดแลละการประเมินผลการดํ
น
าเนินงงานด้ านความยยัง่ ยืน อันประะกอบด้ วยสถานนภาพทางเศรษษฐกิจ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมแลละสิง่ แวดล้ อม เพื่อคัดเลือกบบริิษัทชันนํ
้ าร้ อยละ
ย 10 ในแต่ต่ละกลุม่ อุตสาหหกรรมเข้ าอยู่
้ ้จะมีการททบทวนและประะกาศรายชื่อสมมาชิกในกลุม่ ดัชนี
ช DJSI ในช่ววงเดือนกันยายนนของทุกปี
ในดัชนี DJSI ทังนี
ัท สามารถผ่า นเข้ าไปเป็ นสมมาชิกในดัชนี DJSI ได้ ในระดับ Emerging Market
M
ทังนี
้ ้
ซึง่ ผลจากการรประเมิน บริ ษทฯ
แสดงให้ เห็นว่วาการดําเนินงาานด้ านความยัง่ ั ยืนของบริ ษัทฯ เป็ นที่ยอมรับในระดั
บ
บสากลล

10.3 กิจกรรมเพื่อประโโยชน์ ต่อสังคมมและสิ่งแวดล้ล้ อม (after proocess) ในรอบปีปี ที่ผา่ นมา
ประะเทศไทย
ในปี 2557 ที่ผ่านมมาบ้ านปูฯ ยังคงดํ
ค าเนินกิจกรรรมความรับผิดชอบต่
ด
อสังคมออย่างต่อเนื่องในน 3 ประเด็นหลั
ห ก คือ การ
พัฒนนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้
แ อม และะการพัฒนาศักยภาพของเยาว
ย
วชน ซึง่ ทุกกิจกกรรมล้ วนอยูภ่ ายใต้
า แนวคิด
การสส่งเสริ มให้ เกิด “การเรี ยนรู้ ” อย่างต่อเนื่อง แลละในหลากหลายรูปแบบทังใน
้ นและนอกห้ อง เรี ยน เนื่องจากกบ้ านปูฯ เชื่อ
ว่ากาารเรี ยนรู้ คือพลลังแห่งการเปลียนแปลงและพั
่ย
พัฒนา
ษ
ด้ านนพัฒนาการศึกษา
โครงงการสนับสนุนการศึ
น
กษาเพื
พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ดําเนินโครงการนี ้ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 11 โดยจัจัดให้ มีการสอนนภาษาอังกฤษโโดยครูเจ้ าของภภาษาสําหรับ
โรงเรีรี ยน 6 แห่งใน จังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยา เพื่อพัฒนาศั
น กยภาพด้ านการสื่อสารภาาษาอังกฤษแก่ก่นกั เรี ยนและ
ครูในนโรงเรี ยนในอุปถั
ป มภ์ เพื่อเตตรี ยมความพร้ ออมเยาวชนไทยในการก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซี
ร
ยนนในปี 25588 ที่จะถึงนี ้
นอกกจากนี ้มอบทุนสนั
ส บสนุนโครงกการต่างๆ ของงโรงเรี ยน เพื่อเสริ
เ มสร้ างศักยภภาพและการส่งงเสริ มการเรี ยนรู
น ้ ด้วยตนเอง
ของนนักเรี ยน โดยมีเป้าหมายในกการสร้ างเยาวชชนให้ มีความรู้คูค่คู ณ
ุ ธรรม รววมทังพั
้ ฒนาครูรให้
ใ มีศกั ยภาพใในการจัดการ
เรี ยนนการสอนที่สงู ขึ ้น เพื่อยกระะดับคุณภาพกาารศึกษาของโรงงเรี ยนให้ มีมาตตรฐานทัดเทียม กับโรงเรี ยนในเมือง และ
กลายเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของงชุมชนอย่างยัง่ ั ยืน
า นโครงการบบริ ษัทฯ ให้ การสสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกการเรี ยนการสออนต่างๆ ของ
ตลออดระยะเวลา 11 ปี ของการดําเนิ
า
า 32 ล้ านบาท ส่งผลให้
ผ โรงเรี ยนในอุปถัมภ์มีผลสสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เด็ก
โรงเรีรี ยนทัง้ 6 แห่ง คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่
นักเรีรี ยนมีการพัฒนาทางด้
น
านการสื่อสารภาษาอังั กฤษ และด้ านคุ
า ณธรรมที่ดขึี ้น นักเรี ยนจจากโรงเรี ยนหลลายแห่งได้ รับ
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รางวัวัลจากการแข่งขัขนทางวิชาการรและกิจกรรมส่ส่งเสริ มคุณธรรมมในระดับภาคแและในระดับปรระเทศ ในขณ
ณะที่บคุ ลากร
ครูมีความสามารถใในการพัฒนากการเรี ยนการสออนให้ น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้
น เด็กนักเรี ยนนรู้จกั คิดวิเคราะห์ได้ อย่างมี
น อข่ายเพื่อแแลกเปลี่ยนประะสบการณ์ระหวว่างกัน ส่วนใน
ในระดับโรงเรี ยนนั
น น้ พบว่า
ประสิสิทธิภาพ มีการรวมกลุม่ เป็ นเครื
โรงเรีรี ยนมีมาตรฐานนการเรี ยนการสสอนที่สงู ขึ ้น สามารถเป็ นแหหล่งเรี ยนรู้ของชชุมชน และได้ด้ รับคัดเลือกให้ห้ เป็ นโรงเรี ยน
ตัวอย่าง โรงเรี ยนต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนนําร่องในนด้ านต่างๆ
ห บนักศึกษาสสาขาธรณีวทิ ยยาและวิศวกรรรมเหมืองแร่
ทุนกการศึกษาสําหรั
บริ ษษััทฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้
ค
านธรณี
ณีวิทยาและวิศวกรรมเหมื
ว
องแรร่อย่างต่อเนื่อง เป็ นปี ที่ 6 โดยมอบ
ทุนกการศึกษาแก่นกศึ
กั กษาชันปี
้ ที่ 4 สาขาธรณีวิททยาและวิศวกรรรมเหมืองแร่ จํานวน 10 คนน จาก 4 สถาบบันการศึกษา
ได้ แกก่ จุฬาลงกรณ
ณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยั ขอนแก่น มหหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ย
และมหหาวิทยาลัยสงขขลานคริ นทร์
ตลออด 6 ปี ที่ผา่ นมาามีนกั ศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนทังหมด
้
58 คน
ร ยนในจังหวั
ห ดชายแดนภภาคใต้ ต่อเนื่องเป็
อ นปี ที่ 8
ทุนสสนับสนุนแก่ โรงเรี
บ้ านนปูฯ มอบทุนสนันับสนุนจํานวน 2 ล้ านบาท แกก่โรงเรี ยน 10 แห่
แ ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะะกิจจังหวัดชายยแดนภาคใต้
ได้ แกก่ จังหวัดปั ตตาานี นราธิวาส และยะลา
แ
เป็ นปี ที่ 8
น
จังหววัดนครราชสีมมา
มอบบอาคารเรี ยนหหลังใหม่ ให้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านนดอนใหญ่ หนองโสน
บ้ านนปูฯ ส่งมอบอาาคารเรี ยนหลังใหม่
ใ “บ้ านปูฯ อุปถัมภ์” ใหห้ แก่โรงเรี ยนบ้านดอนใหญ่
า
หนนองโสน อําเภภอด่านขุนทด
จังหววัดนครราชสีมา เพื่อใช้ เป็ นห้ องสมุ
อ ด ห้ องคออมพิวเตอร์ และะห้ องเรี ยนภาษ
ษาอังกฤษ สําหรัรับการจัดการเรีียนการสอน
ให้ กบั นักเรี ยนจํานววนกว่า 150 คนน เพื่อเป็ นการรยกระดับคุณภาพการศึกษาแและส่งเสริ มการรเรี ยนรู้และพัฒนาศั
ฒ กยภาพ
ของเเยาวชน
แ อม
ด้ านนการพัฒนาสิง่ แวดล้
ค่ ายยเพาเวอร์ กรี น 9 “ร่ วมรั กษ์ โลกเขียว ร่ วมลลดโลกร้ อน เตตรี ยมสู่อาเซียนหนึ
ย ่งเดียว”
บริ ษษััทฯ ร่วมกับคณะสิ
ค ง่ แวดล้ อมและทรั
ม
พยากรรศาสตร์ มหาาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครรงการ “ค่ายเพพาเวอร์ กรี น”
ต่อเนืนื่องเป็ นปี ที่ 9 เสริ มสร้ างคความรู้ความเข้ าาใจแก่เยาวชนใในด้ านวิทยาศาาสตร์ สงิ่ แวดล้ ออม เพื่อนําไปสสูก่ ารอนุรักษ์
สิง่ แววดล้ อมอย่างยังั่ ยืน ในปี 2557
“ค่ายยเพาเวอร์ กรี น 9” จัดขึ ้นภายใต้
แนวคิด “เยาวชนไททย เรี ยนรู้รับมือธรณี
อ
โ
พิบตติั ิภยั มหันตภภัยใกล้ ตวั ” โดยมี
นักเรีรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สาย
วิทยาศาสตร์ จํานวนน 70 คน จาก
โรงเรีรี ยนทัว่ ประเทศศเข้ าร่วมกิจกรรรมดังกล่าว เพื่ออสร้ างและขยาายเครื อข่ายเยาวชนด้ านวิทยาาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทัง้
เครื ออข่ายชาว “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ให้ กว้ างขวางงยิ่งขึ ้น จากกาารดําเนิน “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ตลอด 9 ปที
ปี ่ผา่ นมา มี
นักเรีรี ยนเข้ าร่วมค่ายดั
ย งกล่าวแล้ วประมาณ
ป
570 คน นอกจากนีน ้ได้
้ พฒ
ั นาผู้นําเยาวชนด้
เ
านสิง่ งแวดล้ อม เพื่อทํทาหน้ าที่เป็ น
พี่เลี ้ย้ยงแก่เยาวชน “ค่
“ ายเพาเวอร์กรี
ก ีน” รวมทังขย
้ ายเครื อข่ายด้ านสิ
า ง่ แวดล้ อม รวมประมาณ 1160 คน
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ด้ านนการพัฒนาศักยภาพของเยาว
ย
วชน
่อ งคม 4
โครงงการพลังเปลีลี่ยนแปลงเพือสั
ปี 22557 โครงกาาร “พลังเปลียนแปลงเพื
ย่
่อสังงคม” (Banpuu Champions for Channge) สนับสนุนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการทางสสังคมรุ่นใหม่ตอเนื
อ่ ่องเป็ นปี ที่ 4 โดยมุง่ สนับสนุน “กิจการเเพื่อสังคม” ที่ดดํํ าเนินการโดยเยาวชน และ
ณ
มุง่ เน้น้ นความเชื่อมโโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิง่ แววดล้ อม ด้ วยการใช้ การบริ หารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมในการ
ดําเนินินกิจการเพื่อสังคม ทังนี
้ ้ได้ สนั
ส บสนุนเงินทุนนและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชนผู้เข้ าร่วมมโครงการจํานววน 10 ทีม
สําหรับทดลองดําเนินินกิจการเพื่อสังคมของตนเอ งเป็ นระยะเวลาา 3 เดือน แลละได้ คดั เลือก 4 ทีมที่มีผลกาารดําเนินงาน
น จการระยะทีสองเป็
่ส นเวลาอีก 6 เดือน โดย 4 กิจการที่ได้รัรบการคัดเลือกกนันเป็
้ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
โดดเเด่นเพื่อดําเนินกิ
ประเด็นด้ านการจัดพื
ด ้นที่และเครือข่
อ ายความร่วมมือสําหรับผู้สนใจกิ
น จการเพื่อสัสงคม การท่องงเที่ยวชุมชน แลละการศึกษา
อ แก่กลุม่ คนนรุ่นใหม่
การสสร้ างงานดิจิตอลให้
ตังแ
้ ต่เริ่ มดําเนินงานนในปี 2554 โครงการ
โ
Banpu Champions for Change ได้ ให้ การรสนับสนุนกิจการเพื
ก ่อสังคม
ง
ดและความสนใ
ด
นใจของตนเอง นอกจากนี
น
้ได้
จํานวนรวม 41 กิจการ ให้ มีโอกาสทดลองดําเนินนกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิ
ฒ กยภาพ
ส่งเสสริ มกิจการเพื่อสัสงคมจํานวน 16 กิจการทีที่มีผลการดําเนินินงานโดดเด่น ให้ สามารถตต่อยอดและพัฒนาศั
ตนเอองเพื่อดําเนินการต่อได้ อย่างยัยัง่ ยืน โดยตลอ ดระยะเวลาดําเนิ
า นงานโครงการ Banpu Chhampions for Change ได้
ให้ คําาปรึกษา และจจัดการอบรมเพืพื่อพัฒนาศักยภภาพเยาวชนผู้ประกอบการเพื
ป
อสั
่อ งคมในด้ านตต่างๆ เช่นการพพัฒนาโมเดล
ธุรกิจ การวางแผนดด้ านการเงิน แลละการวัดผลทาางสังคม เป็ นต้ น
สโมมสรเทเบิลเทนนนิสบ้ านปู
ํา นกิจกรรมสส่งเสริ ม
สโมสสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู ได้ ดาเนิ
และพพัฒนาทักษะ รวมทังเปิ
้ ดโลกกทัศน์ทางด้ านกีกีฬาเท
เบิลเเทนนิสให้ กบั นักั กีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรรมที่
หลากหลาย โดยในนปี 2557 สโมสรฯ ยังคงมุง่ สนันับสนุน
จ ฒนาตนเองทังทางร่
้
างกา ยและ
ให้ นกั กีฬาเรี ยนรู้ ที่จะพั
จิตใจจผ่านกิจกรรมตต่างๆ อาทิ การฝึ
ก กซ้ อมประะจําวัน
การสส่งนักกีฬาเข้ ารวมการแข่
ร่
งขันในรายการสํ
ใ
าคัญ
ั ทังในและต่
้
างประเทศ
า
กาารคัดเลือกนักกี ฬาที่มีผลงานแและจริ ยธรรม
ดีเด่นนเดินทางไปร่วมฝึ
ม กซ้ อมที่ศนู ย์ยฝึกกีฬาเทเบิเททนนิสเจิ ้งติ ้ง ประเทศจี
ป
น เป็ นเวลา 6 เดืออน (พฤศจิกายยน 2557 เมษาายน 2558) ซึงเป็
ง่ นความร่วมมื
ม อกันระหว่าง บมจ. บ้ านปู สํานักงานใหญ
ญ่ กรุงเทพฯ แลละบริ ษัทย่อยในประเทศจีน
คือ BBanpu Investtmment (China) Ltd. หรื อ BBIC เพื่อให้ นกกี
กั ฬาได้ รับการฝึ ึ กซ้ อมจากโค้ ชชมืออาชีพ และแลกเปลี่ยน
เทคนินิคสําคัญให้ แก่กนกั กีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยย นอกจากนันเป็
น้ นโอกาสที่เยาวชนจะได้
ย
เรี ยยนรู้ ภาษาและวัวัฒนธรรมจีน
อีกด้้ วย
สโมสสรฯ ยังคงมุง่ พัพฒนามาตรฐานและระบบกา รบริ หารจัดการร ตลอดจนจัดวางแผนพัฒนาานักกีฬารายบุคคล
ค รวมทัง้
เพิ่มเติมกิจกรรมในนรูปแบบอื่นๆ เพื่อปลูกฝั งคคุณธรรมจริ ยธรรรม ความมีมีวินยั
ความมสามัคคี ปัจจุ
จ บนั สโมสร
ณ 55 คนจากทัวั ่ ประเทศ
เทเบิบิลเทนนิสบ้ านปปูมีนกั กีฬาในสังั กัดและสมาชิ ก รวมประมาณ
ตลออดระยะเวลากวว่า 7 ปี ที่ผา่ นมา พบว่านักกีฬฬาของสโมสรฯ สามารถนําเอาาความสามารถถทางด้ านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ใ
บอุดมศึกษา อีกทังได้
้ รรัั บรางวัลจากกาารแข่งขันทังใน
้ นระดับประเทศแและระหว่างปรระเทศ
สมัคครเข้ าศึกษาต่อในระดั
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ด้ านนการพัฒนาชุมชนและสั
ช
งคมอย่างยัง่ ยืน
ภายหลังจากที่บ้านปู
น ฯ ฟื น้ ฟูชมุ ชนบ้ านเขาสมอ คอน หมูท่ ี่ 1, 2 และ 3 ในนจังหวัดลพบุรี ซึง่ เป็ นหนึง่ ในชชุมชนที่ได้ รับ
้
านเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากภัยนํ ้าท่วมปี 25544 ในระยะเร่งด่ววนแล้ ว บ้ านปูฯ ได้ สง่ เสริ มกาารพัฒนาชุมชนนทังทางด้
ง
3 ปี ที่ผา่ นมา ภภายใต้ โครงการรส่งเสริ มการพัฒนาอย่
ฒ
างยัง่ ยืนนบ้ านเขาสมอคอน จังหวัด
สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
า
ฒนาทียั่ ง่ ยืนผ่านการเเสริ มสร้ างขีดความสามารถ
ลพบุบุรี ซึง่ ประกอบด้ด้ วย 3 โครงการ ที่มีจดุ มุง่ หมาายหลักเพื่อสร้ างการพั
และททักษะที่จําเป็ นต่
น อการประกอบบอาชีพ รวมทังงการสร้
้
างพลังสามั
ส คคีภายในชชุมชน
ก
กข้ าวอิอินทรี ย์สนิ เหล็ล็ก
โครงงการส่ งเสริมการปลู
ในปี 2557 บ้ านปูฯ ส่งเสริ มการททํานาอินทรี ย์ด้ววยข้ าวพันธุ์สนเหล็
นิ กต่อเนื่อง
เป็ นฤฤดูที่ 3 โดยมีมีกลุม่ สมาชิกชาาวนา 5 ครอบบครัว ในตําบลลเขาสมอคอน
จังหววัดลพบุรี รวมพื ้นที่นา 69.5 ไร่ โดยเริ่ มตต้ นฤดูกาลปลูกเมื
ก ่อกันยายน
25577 และเก็บเกี่ยวผลผลิ
ว
ตเมื่อวันที
น ่ 25 ธันวาคคม 2557 ได้ ผลผลิ
ล ตรวมเป็ น
ข้ าวเเปลือกจํานวน 19,616 กิโลกรัม โดยโคครงการดังกล่าวช่
ว วยยกระดับ
ความมสามารถในกาารผลิตสินค้ าทาางการเกษตรใหห้ มีผลผลิตที่ดขึีขึ ้น ในขณะที่
มีต้นนทุนการผลิตที่ลดลง
ล
อันจะส่งผลให้ เกษตรกกรมีรายได้ ที่สงู ขึ ้น และช่วย
สร้ างงความมัน่ คงทาางการเงินให้ แก่กกลุม่ สมาชิกชาาวนา นอกจาากนี ้การทํานา
อินททรีี ย์เป็ นการปลูกข้
ก าวแบบไม่ใช้ สารเคมีช่วยส่งงเสริ มให้ กลุม่ สมาชิ
ส กชาวนา
มีสขขภาพที
ุ
่ดีขึ ้นอีกด้ดวย
กองงทุนปุ๋ยสัจจะชชาวนา
ในปี 2557 บ้ านปูฯ ได้ ติดตามคววามคืบหน้ าการรดําเนินงานกอองทุนปุ๋ยอย่าง
ต่อเนืนื่อง โดยได้ สนับั สนุนเงินจํานววน800,000 บาาท เพื่อสมทบเป็ นทุนในการ
ดําเนินินการจัดหาปุ๋ยให้
ย แก่สมาชิกกองทุ
ก นจํานวน 64 คน ซึงในฤดู
ง่
การทํา
นาปีป 2557 นี ้มีสมาาชิกขอยืมปุ๋ยทัทังสิ
้ ้น 1,019 ถถุง หรื อคิดเป็ นเงิ
น น 669,325
ํ ญในปี นี ้ คืื อ การที่สมาชิกกองทุนปุ๋ย
บาทท อีกหนึง่ การเปปลี่ยนแปลงที่สาคั
สัจจะชาวนารวมกันริ
น เริ่ มหาวิธีเพือการพึ
่อ ง่ พาตนเเองอย่างยัง่ ยืนภายในชุ
ภ
มชน
โดยเเริิ่ มจากการขอความร่วมมือสมาชิกกองทุนฯ ในการออมเเงินแบบรายปี
เข้ ากกองทุนฯ
โครงงการปลูกมะนนาวนอกฤดูกาล
า
หลังจากที่บ้านปูฯ สนับสนุนต้ นมะนาว 114 ต้ น และปั จจัยอืนๆ
่น เพื่อการเพาะะปลูก แก่สมาชิชิกโครงการจํานวน
น 39 ราย
ั ้ วนั ที่ 5 ธันวาคม
น
2556 ตลอดปี 2557 บ้ านปูฯ ส่งเสริิมให้ สมาชิก
และเริ่ มดําเนินโครงงการปลูกมะนาาวนอกฤดูมาตังงแต่
แ
อินทรี ย์เป็ นหลักั
มีการสาธิติ การทํานํ ้า
เกษตตรกรได้ เรี ยนรู้วิวธิ ีการปลูกและะดูแลรักษาต้ นมมะนาวโดยยึดแนวทางเกษตร
หมักกชีวภาพ และนํ ้า้ หมักสมุนไพรเพื่อไล่แมลงแและวัชพืช แลละมีการลงพื ้นทีที่เพื่อติดตามผ ลโครงการกับสมาชิ
ส กทุกคน
ในทุกเดือน
ทังนี
้ ้การรายงานนผลการดําเนินนงานระหว่างสมมาชิกยังช่วยกรระตุ้นกระบวนกการเรี ยนรู้
แลกเปลี่ยน
ประสสบการณ์ระหว่า่ งสมาชิกในกลลุม่ ด้ วยกัน
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อ พการปลูกชะอม
ก
โครงงการส่ งเสริมอาชี
บ้ านนปูฯ ได้ สนับสนุนุนต้ นชะอม 1,4430 ต้ น แก่เกษษตรกรที่สนใจร่รวมโครงการปลูลูกชะอมเมื่อวันนที่ 25 เมษายนน 2557 โดย
นอกกจากจะเป็ นการรร่วมส่งเสริ มอาาชีพสร้ างรายไดด้ แล้ ว ยังทําให้ห้ ชมุ ชนเกิดการรวมกลุม่ มีกระะบวนการแลกเเปลี่ยนเรี ยนรู้
และร่วมกันแก้ ปัญหาวิ
ห ธีการดูแลรัรักษาต้ นชะอม รวมทังการรว
้
วบรวมผลผลิตและส่งขาย โดดยมีการลงพื ้นทีที่เพื่อติดตาม
ก กคนในทุกเดืดือน
ผลการดําเนินงานโโครงการสมาชิกทุ
ช
ด้ านนการพัฒนาชุมชน


การพัฒนาด้ด้ านสาธารณูปโภค
ป เหมืองลําาพูนดําเนินการสร้ างระบบปรระปาภูเขาให้ กบั บบ้ านแวน – นาริ
น น ซึง่ เป็ น
ชุมชนใกล้ เหมืมืองเพื่อช่วยบรรรเทาความเดืออดร้ อนเรื่ องขาดดแคลนนํ ้าดื่มนํ ้าใช้
้ ของประชาาชน และให้ การสนั
ก บสนุน
การก่อสร้ างออาคารเพื่อสาธาารณประโยชน์ไได้ แก่หอประชุมอํ
ม าเภอลี ้ ศาลาของฌาปนสถถานบ้ านแม่ทาน อาคารหอ
ศาลเจ้ าพ่อเมืมืองลี ้ และอาคาารศาลเจ้ าพ่อนิ ้ ้วมืองาม



การพัฒนาด้ด้ านสาธารณสุสุข เหมืองลําพูนนจัดกิจกรรม “หหน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้ บริ กการตรวจสุขภาพพบริ การด้ าน
ทันตกรรมและให้ ความรู้เกียวกั
่ย บสุขภาพแกก่ชาวบ้ านในหมมูบ่ ้ านบ้ านโฮ่งและบ้
แ านแวน-นนาริ นโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย



ม นการศึกษษาแก่นกั เรี ยนนนักศึกษาจาก
การพัฒนาด้ด้ านการศึกษา ในปี การศึกษษา 2557 เหหมืองลําพูนได้มอบทุ
ชุมชนในเขตเเหมืองรวมทังสิ
้ ้น้ 95 ทุน รวมมเป็ นเงินทังสิ
้ น้น 200,000 บาท ทังนี
้ ้ทางเหมืมืองได้ มอบทุนการศึ
ก กษาแก่
เด็กนักเรี ยนในนชุมชนรอบเหมมืองอย่างต่อเนืนื่องมาตลอดระะยะเวลา 6 ปี นับตังแต่
้ ปี 25552 จนปั จจุบนรวมเป็
นั
นเงิน
ราว 1,400,0000 บาท ขณะเเดียวกันเหมือง ลําพูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่
แ งชาติ และสสนับสนุนกิจกรรรมต่างๆ ของ
โรงเรี ยนในชุมชนรอบๆ
ม
เหมืองอย่
อ างต่อเนื่ออง



การพัฒนาด้ด้ านศาสนาและประเพณีท้อองถิ่น

เหมืองลํ
อ าพูนร่วมทออดกฐิ นและร่วมมเป็ นเจ้ าภาพเททศน์มหาชาติ

ชาดกเพื่อร่วมทํ
ม านุบํารุงพระะพุทธศาสนาแลละร่วมพิธีบวงสสรวงศาลหลักเมืมืองลี ้

เพื่ออสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั

ชุมชนตลอดจจนร่ วมกิจกรรมรดนํ ้าดําหัวผู้สสููงอายุและข้ าราาชการชันผู
้ ้ ใหญ
ญ่ในช่วงเทศกา ลสงกรานต์เพือเป็
่อ นการ
อนุรักษ์ วฒ
ั นธธรรมประเพณีและสร้
แ างความมสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน


ด้ านการปรั บปรุ
บ งสภาพแววดล้ อม บ้ านปปูฯ บริ จาคที่ดนและทรั
นิ
พย์สนิ ได้ แก่ อาคารรสํานักงานบ้ านพั
น กพนักงาน
รวมทังสนามกี
้
กีฬาที่ศนู ย์บ้านปู
น นิทศั น์ อ.สบปราบ และบ้บ้ านพักพนักงานนผาลาด อ.แมม่ทะ จ.ลําปางง มูลค่ารวม
ประมาณ 1000 ล้ านบาท ให้ แก่คณะสิง่ แวดดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
ย
มหาวิ
ห ทยาลัยมหิดดล เพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์การ
ศึกษาวิจยั แลละถ่ายทอดเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ล้ อมและทรัพยาากรธรรมชาติของชุมชนในประะเทศและภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี ้ได้ มอบที่ดินและททรัพย์สนิ ของเหหมืองบ้ านปู อ.ลี ้ จ.ลําพูน ให้ห้ แก่กรมคุมประะพฤติกระทรวงงยุติธรรมเพื่อ
ก าผิดและผูผู้ ติดยาเสพติดที่ยงั ไม่มีที่พกั อาาศัยในลักษณะะบ้ านกึง่ วิถี
พัฒนาเป็ นสถถานที่รองรับผู้กระทํ

เหมืองเชียง

ม่วนได้ พฒ
ั นาาพื ้นที่บริ เวณบบ่อเหมืองเก่าอยย่างต่อเนื่องเพือเป็
่อ นแหล่งความรู้และแหล่งท่ องเที่ยวในจังหวั
ห ดพะเยา
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การพัฒนาด้ด้ านเศรษฐกิจ

เหมืองลําพพูนสนับสนุนกิจกรรมพั
จ
ฒนาอาชีพเพื่อช่วยเสสริ มสร้ างรายได้ด้ ให้ กบั ชุมชน

ด้ วยการจัดโคครงการเลี ้ยงไก่พันธุ์ไข่และโครรงการปุ๋ยหมักมูลวัวแก่ชาวบ้านในชุ
า มชนรอบบเหมือง

และจั
แ ดอบรม

อาชีพต่างๆ ให้
ใ แก่สมาชิกชุมชนอย่
ม
างต่อเนืนอง
่
สาธธารณรั ฐอินโดนีเซีย
ITM ช่ วยเหลือผู้ประสบภั
ป
ยนํา้ ท่ทวม
เมื่อเเดือนมกราคม 2557 ได้ เกิดฝนตกหนักแและเกิดนํ ้าท่วม
ใหญ
ญ่ในหลายพื ้นที่ของเมื
ข องจาการ์ ตารวมถึงพื ้นทีที่ใกล้ เคียง
เช่น จังหวัดชวา ตะวันตกและ Benten IT M สํานักงานน
น
“ITM
M Care” เพื่อเเป็ นช่องทางให้
จากาาร์ ตาได้ ดําเนินโครงการ
ความมช่วยเหลือผู้ประสบภั
ร
ยนํ ้าท่วม โดยได้ รับบริริ จาคเงิน และ
สิง่ ขอองจากผู้บริ หารรและพนักงาน ITM มอบบสิง่ ของที่ได้ รับ
บริ จาาค อาทิ เสื ้อผ้ า เครื่ องนอนน และอุปกรณ
ณ์การเรี ยน แก่
ผู้ประสบภัยในตําบล
บ Rengasdenngklok เขต Kaarawang จังหววัด West Javaa นอกจากนี ้ได้ รร่วมมือกับหน่วยงานไม่
ว
หวัง
จ
่อสังคมมชื่อ ACT (AAksi Cepat Taanggap) เพื่อให้
ใ บริ การทางกการแพทย์แก่ผ้ ประสบภั
ปู
ยอีก
ผลกําไรที่ดําเนินกิจกรรมเพื
้ ้มีประชาชชนราว 600 ครรอบครัวได้ รับผลกระทบจากนํนํ ้าท่
้ วมในหมูบ่ ้าน
า Sukasari แและ Kalangsaari ของตําบล
ด้ วย ทังนี
้ องแห่งจมอยูใ่ ต้ นํ ้าท่วมสูง 1-2 เมตรเป็ นเวลลาประมาณสาามสัปดาห์ ส่งผลให้
ผ สมาชิก
Rengasdengklok หมูบ่ ้ านทังสอ
ชุมชชน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรไม่สามารถเก็บเเกี่ยวผลผลิตหรืรื อดําเนินกิจกรรมตามปกติได้
M Care” เป็ นกิจกรรมส่วนหนึนึง่ ของทีมควบ คุมสถานการณ
ณ์ฉกุ เฉินของ ITTM และเป็ นหหนึง่ ในกิจกรรมซีซีเอสอาร์ ของ
“ITM
บริ ษษััทฯ ที่มงุ่ ให้ ควาามช่วยเหลือพนนักงานและผู้ที่ปประสบภัยธรรมมชาติและต้ องกการความช่วยเหหลืออย่างเร่งด่วน ที่ผา่ นมา
โครงงการฯ ได้ ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภั
ป
ยแผ่นนดินไหวในเมืองยอคยาการ์
ง
ตาในปี
า 2549 เหตตุการณ์เขื่อน Situ
S Gintung
ถล่มมในปี 2552 ตลอดจนเหตุการณ
ณ์แผ่นดินไหว ที ่เมือง Padang และภูเขาไฟ Merapi ปะทุใในปี 2553
กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ ้นไจากความมคิดริ เริ่ มของพพนักงาน นอกจจากนี ้ “ITM Caare” ยังแสดงให
ให้ เห็นถึงความ “ห่วงใยและ
เอาใใจใส่” ต่อผู้อื่น ซึง่ เป็ นหนึง่ ในคค่านิยมร่วมองค์ค์กร “บ้ านปู สปิปริ ต” อีกด้ วย
ITM บริจาครถบัส VIP แก่ ฐานททัพอากาศ
ITM บริ จาครถบัสจํานวนหนึง่ คันให้
น แก่ฐานทัพออากาศ Iswahhjoedi ซึง่ ตังอย
้ ยูใ่ น
เขต Madiun ของจจังหวัดชวาตะวัวันออก โดยมีพพลจัตวา Yuyu Sutisna เป็ นผูผ้ รับ
อ
วมเป็ นสัสกขี
มอบบและมีนายทหาาร ระดับกลลางและระดับสูงของฐานทัพอากาศร่
พยาน โดยรถบบัสดังกล่าวเป็ นรถดั
น ดแปลง เพื่อใช้ รับแขขกสําคัญ อาทิ
อ
ง
ประธธานาธิบดีของอิอินโดนีเซีย จากกสนามบินมายัยังอาคารสํานักงาน
จ
เลีย้ งปลาในบ่ อ เหมืองเก่ าเป็
เ นครั ง้ แรก
เหมืองทรู บาอินโดดเก็บผลผลิตจากโครงการเ
บ ่ยวผลผลิตจจากโครงการเลี ้ยงปลาในบ่
้ย
อ
เหมือองทรูบาอินโดร่รวมกับเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลาแหห่งหมูบ่ ้ าน Muaara Begai เก็บเกี
เหมือองเก่าเป็ นครัง้ แรก
แ ซึง่ สามารถถจับปลานิลได้ 40 กิโลกรัม เกษตรกรผู้ร่วมงานได้ เรี ยนรู้ถถึึ งวิธีการเพิ่มผลลผลิตอีกด้ วย

หน้ า 173

โดยกก่อนหน้ านี ้ทางเหมืองทรูบาอินโดร่
น วมกับ Forestry and Plaantation Services ของเขต W
West Kutai ได้ด้ มอบลูกปลา
นิลจํจานวน 15,000 ตัว และกระชังไนล่
ง อนตาถี่ซงึ่งเป็ นอุปกรณ์ทจํี่จาเป็ นให้ แก่กลุม่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงปลานิลดังกล่
ก าว
า ้ถือเป็ นความมสําเร็จของเหมืมืองทรูบาอินโดดในการพัฒนาบบ่อเหมืองถ่านหิหินเก่าให้
โครงงการเลี ้ยงปลาใในบ่อเหมืองเก่านี
เป็ นบบ่อเพาะเลี ้ยงพัพันธุ์ปลาที่สามาารถสร้ างประโยยชน์ให้ กบั ชุมชนนใกล้ เคียง นออกจากนี ้ยังช่วยยให้ ชมุ ชน สามมารถเลี ้ยงชีพ
หลังจากเหมืองปิ ดตตัวลงในอนาคตตทางเหมืองทรูรบาอินโดมีแผนนที่จะขยายผลโครงการไปยังบ่ อเหมืองเก่าบ่ออื
อ ่นๆ อีก
ด้ วย
ป านวน 111 โครงการแก่หมู
ห บ่ ้ าน 6 แห่งใน
ใ
เหมือองอินโดมินโคสสร้ างสาธารณูปโภคจํ
ตําบล Pandan เขตต East Kutai จังหวัดกาลิมนันตันตะวันออก มีมลู ค่ารวม 1.8
น
พันล้ านรูเปี ยะ ประกอบด้ วยศาลลาอเนกประสงคค์ อาคารของหหน่วยงานพัฒนา
ประชชาชน อาคารรศูนย์สวัสดิการครอบครัว ออาคารศูนย์วฒ
ั นธรรม สุเหรร่า
จํานวน 2 แห่ง นอกจากนีนี ้สนับสนุนวัสดุสําหรับก่อสร้ างสุเหร่าและห้อง
อ
ง
านวน 2 เส้ นทาง แลละติดตังระบบนํ
้
นํ ้า
ละหมาดจํานวน 2 แห่ง ปรับปรุงถนนจํ
ประปปา
เหมือง Bharinto ช่ชวยเหลือผู้ประสบอั
ร
คคีภัย
เหมืออง Bharinto ได้ บริ จาคไม้ ให้
ใ แก่ผ้ ปู ระสบออัคคีภยั ประกอบด้ วย 8
ครอบบครัวจากหมูบ้บ่ ้ าน Damai Village
V
ในเขต West Kutai Regency
จังหววัดกาลิมนั ตันตะวั
ต นออก ซึง่ ถูกไฟไหม้ บ้านจจากกระแสไฟฟฟาลั
้ ดวงจร
เพื่อแแสดงความเสียใจต่
ย อการสูญเสี
เ ย โดยคาดหหวังให้ ผ้ รู ับได้ ใช้ ไม้ ในการ
สร้ างงบ้ านใหม่

สาธธารณรั ฐประชาาชนจีน
Banpu Invesstment (Chinaa) Ltd. หรื อ BBIC บริ ษัทย่อย ของบ้ านปูฯ ในสาธารณรัฐปประชาชนจีน ได้ด้ สง่ เสริ มและ
สนับบสนุนกิจกรรมด้ด้ านสังคม การพพัฒนาชุมชน แและการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม รววมทังกิ
้ จกรรมสส่งเสริ มการลงททุนในมณฑล
ที่บริรษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจอย่างต่
า อเนื่อง เพื่ อสร้ างความสัมพั
ม นธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยยกับประเทศจีน นอกจากนี ้
ก
บผิดชอบต่อสังคมมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทฯ
ก ตและ
BIC ได้ ผนวกหลักการความรั
ัท อีกด้ วย ออาทิ ในธุรกิจการผลิ
จําหน่ายไอนํ ้าให้ กบท้
บั องถิ่น ซึง่ เป็ นสาธารณูป โภคขันพื
้ ้นฐานนประเภทหนึง่ นัน้ โรงไฟฟ้าจจะต้ องสามารถถจ่ายไอนํ ้าได้
ข วงโดยเฉพพาะในช่วงฤดูหหนาว ดังนันกา
้ ารบริ หารการผลิลิตไฟฟ้าให้ มีค วามมัน่ คง ไมม่ขาดช่วงของ
อย่างงสมํ่าเสมอไม่ขาดช่
โรงไฟฟฟ้าพลังร่วมทัทัง้ 3 แห่งของ BIC
B แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมของบริ ษัทฯ นนอกเหนือจากนี ้ BIC ยังให้
การสสนับสนุนและชช่วยเหลือชุมชนนในบริ เวณใกล้ เเคียงกับเหมืองถ่านหินและโรงงไฟฟ้ามีหลายๆๆ ด้ าน ดังต่อไปปนี ้
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การพพัฒนาด้ านการรศึกษา


มอบทุนสนับสนุ
ส นจํานวน 500,000 หยวน เเพื่อใช้ ในการพัฒ
ั นาสภาพแวดดล้ อมเพื่อการเรีรี ยนรู้ แก่โรงเรียนเด็กพิเศษ
หลวนหนานบ้บ้ านปู ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนเด็กพิกการของเมืองหลลวนหนาน มีนันกเรี ยนหูหนวกก เป็ นใบ้ พิการทางด้ าน
ร่างกายและสสมองอยูท่ งหมด
ั ้ ด 98 คน และะมีครู ผ้ ดู แู ล 37 คน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับั สนุนต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 7
รวมเป็ นเงินกว่า 480,000 หยวน และตังงแต่
โ ยนเด็กพิเศษหลวนหนาน
ศ
นบ้ านปูเป็ นโรงเรี ยนเดียวใน
้ ปี 2555 โรงเรี
ษ โดยไม่เสียยค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
จังหวัดเหอเป่ปยที่ให้ การศึกษาฟรี



A
off Enterprisess with Foreign Investmentt มอบทุนสนับสนุ
บ นจํานวน
BIC ร่วมมือกักบ Henan Association
13,000 หยววน เพื่อจัดซื ้ออุอุปกรณ์คอมพิววเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ อื งพิมพ์เอกสาาร และอุปกรณ
ณ์อํานวยการ
สอนอื่นๆ ให้ กักบโรงเรี ยนประะถมศึกษาเฉียนนเฟิ งในมฑลเหอหนาน



เหมืองเกาเหออมอบทุนสนันสนุ
ส น 50,000 หยวน เพื่อจัดซื ้อตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า เ ครื่ อทํานํ ้าอุน่ ใหห้ กบั โรงเรี ยน
ประถมศึกษาาเกาเหอเพื่อช่วยส่งเสริ มคุณภภาพความเป็ นอยู
อ ท่ ี่ดีขึ ้นให้ แก่นันกเรี ยน



เหมืองเกาเหออมอบทุนสนับสนุ
ส น ให้ กบั โรงงเรี ยนประจําหมมูบ้านซ่งจํานวนน 100,000 หหยวน และโรงงเรี ยนประจํา
หมูบ่ ้ านเกาเหหอจํานวน 50,0000 หยวน เพื่ออจัดซื ้อคอมพิวเตอร์
เ เครื่ องถ่ายเอกสาร
ย
เครื่ องงพิมพ์เอกสาร และอุปกรณ์
อํานวยการสออนอื่นๆ ซึง่ ทัง้ 2 โรงเรี ยนมีจํานนวนนักเรี ยนกวว่า 270 คน



เหมืองเฮ่อปี มอบทุ
ม้
นสนับสนุนุน 32,000 หยววนให้ กบั โรงเรียนในบริ
ย
เวณโดยรอบเพื่อจัดซื ้อ้ออุปกรณ์อํานววยการสอน

การออนุรักษ์ สงิ่ แวดลล้ อม


ติดตังอุ
้ ปกรณ
ณ์ป้องกัน ควบคุม และกําจัดมลพิษหลายชนินิดที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าาการดําเนินงานนเป็ นไปตาม
มาตรฐานสิง่ แวดล้
แ อมตามทีรั่ ฐบาลกําหนดด ทําให้ โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ได้
ไ รับการยอมรัรับ จากรัฐบาลท้้ องถิ่นให้ เป็ น
ตัวอย่างที่ดีและเป็
ล นแหล่งเรียนรู้ แก่หน่วยงาานต่างๆ ด้ านการจัดการและะรักษาสิ่งแวดล้ล้ อม ตลอดจนการประหยัด
ทรัพยากรอีกด้ วย



ม องถิ่น แและเปิ ดโอกาสสให้ เจ้ าหน้ าที่
โรงไฟฟ้าโจวผิผิง เป็ นโรงงาานตัวอย่างด้ านนการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมในท้
ท้ องถิ่นศึกษาาดูงานด้ านการดักก๊ าซซัลเฟอ ร์ ไดออกไซด์ กาารดักฝุ่ นจากกรระบวนการผลิตตและลานกองถถ่านหิน



โรงไฟฟ้าเจิ ้งติติ ้งได้ รับการยกย่องว่าเป็ นโรงไไฟฟ้าในระดับท้ องถิ่นที่สามารรถควบคุมการมมลพิษทางอากาศได้ อย่างดี
เยี่ยม จากการตรวจสอบระบบบการควบคุม สิง่ แวดล้ อมทัง้ หมดของโรงไฟฟฟ้าโดยกระทรววงควบคุมสิง่ แววดล้ อม

การพพัฒนาด้ านกีฬา


สนับสนุนสโมมสรเทเบิลเทนนินิสของเมืองเจิ งติ
้ง ้ง ซึง่ เป็ นสโมสรระดับประเเทศที่มีชื่อเสียงงในการฝึ กอบรมมและพัฒนา
นักกีฬาเทเบิลเทนนิ
ล สระดับชาติ
ช รวมทังเป็
้ นนสถานที่ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจาากประเทศต่างๆๆ ทัว่ โลก
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การชช่วยเหลือสังคมม


เหมืองเฮ่อปี มอบทุ
ม้
นสนับสนุนุนจํานวน 68,000 หยวน ให้ กบั โรงพยาบาาลประจําเมือง เพื่อจัดซื ้ออุปกรณ์
ก วิเคราะห์
ผลเลือดอัตโนนมัติเพื่อใช้ ในการป้องกันและ วิิ นิจฉัยโรคต่างๆ
ง เช่น โรคไขขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานน โรคมะเร็ ง
เป็ นต้ น

แนววทางปฏิบัตเิ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป
บ ้ องกันกการมีส่วนเกี่ยวข้
ย องกับการคคอร์ รัปชั่น
ไ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้ าานการทุจริ ตคออร์ รัปชัน่ ในโครงงการแนวร่ วมป ฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
บริ ษัทฯ ได้
การตต่อต้ านทุจริ ต (The
( Private Sector
S
Collecttive Action Against
A
Anti-C
Corruption: CCAC) ตังแต่
้ ปี 2553
2 และให้
ความมร่วมมือสนับสนุ
ส น IOD ในนการจัดกิจกรรมมเพื่อการประชุชุมชี ้แจงหรื ออบรมสัมมนาเกี่ย วกับโครงการดัดังกล่าวอย่าง
ต่อเนืนื่อง ในปี 25566 นําเสนอการปประเมินตนเองตตามแบบ Self Evaluation Toool ของ CAC ตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะะกรรมการบรรษษัทภิบาลและสสรรหาและคณะะกรรมการบริษัษทั
หน่วยงาน Risk Management ได้ เพิ่มกการประเมินควาามเสี่ยงของการรทุจริ ตที่อาจเกิกิดขึ ้นในกระบวนการทํางาน
ในกาารวางแผนงานนประจําปี และจัดั เตรี ยมแนวทาางป้องกันหรื อแก้
แ ไข โดยเริ่ มตังแต่
้ ปี 2557 มี การติดตาม ทบทวนความ
ท
เสี่ยงงดังกล่าวไตรมาาสละครัง้ และรายงานต่อคณ
ณะกรรมการบริษัษทอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีนโยบบายคุ้มครองผู้ททีี ่ให้ เบาะแส (W
Whistle blowing Policy) เพื่อ คุ้มครองผู้ร้องเเรีียนและ
กระตตุ้นการมีสว่ นร่วมเพื
ว ่อสอดส่องพฤติ
ง กรรมที่เป็ นการทุจริ ตต่อองค์
อ กรและผู้ทมี
ที่ สว่ นได้ เสียอื่นนๆ และมีกระบบวนการ
พิจารณาประเด็นร้ องเรี
อ ยนโดยคณ
ณะกรรมการจัด การการทุจริ ตในองค์
ใ
กร (Frauud Managemeent Committeee) และ
นําเสสนอผู้บริ หารระะดับสูงพิจารณาาต่อไป
ในปี 2557 บริ ษัทฯ เสนอใให้ คณะกรรมกาารตรวจสอบแลละคณะกรรมกาารบริ ษัท พิจารรณาและอนุมติตั นิ โยบายการ
ต่อต้ านทุจริ ตและคคอร์ รัปชัน่ (Anti Corruption PPolicy) และจะเเข้ าสูก่ ระบวนการรับรองของ CCAC ภายในปี 2558 ต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริิหารจัดการรความเสี่ยง
น มีการวางรระบบการควบคุมภายในที่
บริริ ษัท ฯ ให้ ความมสําคัญต่อการควบคุมภายใในอย่างต่อ เนื่อง โดยมุ่งเน้ นให้
ครอบคลุมทุกุ กิจกรรมอย่างเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิ จ เพื่อเพิ่มประะสิทธิผลและปรระสิทธิภาพในกการดําเนินงานน รวมทังการ
้
ใช้ ทรัพยากรร การดูแลรักษาทรั
ษ พย์สิน กาารรายงานทางงการเงินการบัญชี
ญ และรายงานอื่นๆ ให้ มีคววามถูกต้ องเชื่อถื
อ อได้ มีการ
ปฏิ บัติ ต าม กฎหมาย ระเ บี ย บ ข้ อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกกับ การดํ า เนิ นธุ
น ร กิ จ ของบริ ษัษท ฯ อย่ า งเคร่ร่ ง ครั ด และในนการประชุม
ท ประเมินระบบบการควบคุมมภายในจากรายงานผลการ
คณะกรรมกการบริ ษัทเมื่อวันั ที่ 21 มกราคม 2558 คณะกกรรมการบริ ษัทได้
ประเมิ นการรควบคุมภายใในของฝ่ ายบริ หารที่ ผ่านการรพิจารณาของงคณะกรรมการตรวจสอบตาามแบบการปรระเมิ นความ
เพียงพอของงระบบการควบบคุมภายในตามที่สํานักงานคคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
พ และตลาดหหลักทรัพย์ (ก.ลล.ต.) กําหนด
ตามกรอบขออง COSO (Thhe Committeee of Sponsoriing Organizattions of the Treadway
T
Commmission) แบ่งเป็ น 5 ด้ าน
ได้ แก่ การควบคุมภายในอองค์กร การประเมินความเสี่ยยง การควบคุมการปฏิ
ม
บตั ิงานน ระบบสารสนนเทศและการสืสื่อสารข้ อมูล
และระบบกาารติดตาม
ในนปี 2557 มีการรประชุมคณะกรรมการตรวจสสอบรวม 8 ครัง้ เป็ นการประชชุมร่ วมกับผู้บริ หหารที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชี
และสํานักงานตรวจสอบภภายใน คณะกกรรมการตรวจ สอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหหมาย และตามมขอบเขตที่คณะกรรมการ
ณ
แ การ สอบ
บริ ษัทมอบหหมายตามข้ อบังั คับว่าด้ วยกฎบัตรคณะกรรมมการตรวจสอบบที่สําคัญ (Auddit Committeee Charter) ได้ แก่
ทานรายงานนทางการเงิน การกํ
ก ากับดูแลรระบบการบริ หา รความเสี่ยง กาารเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี กาารกํากับดูแลงาานตรวจสอบ
ภายใน รวมททังการปฏิ
้
บตั ตามกฎหมายระ
ติ
ะเบียบข้ อบังคับบที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณ
ณะกรรมการบริริ ษัทมีความเห็นต่
น อระบบการรควบคุมภายในนของบริ ษัทฯ เชช่นเดียวกับคณ
ณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ป
สาระสําคัญ ดังนี ้
1. การคววบคุมภายในอองค์ กร
บริริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนนุ น ให้ เกิ ด สภาาพแวดล้ อมกการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะะสมกั บ การดํดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
คณะกรรมกการบริ ษัทกํากับดู
บ แลกิจการ โดดยฝ่ ายบริ หารขของทุกหน่วยงาานกําหนดเป้าหหมายธุรกิจและะแผนงานประจจําปี ที่ชดั เจน
วัดผลได้ มีกการพัฒนากระบบวนการกําหนนดเป้าหมายทาางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่
อ างมียทุ ธศาสสตร์ ทนั ต่อสถาานการณ์ และ
เหมาะสมต่ออสภาพธุรกิจทเปลี
ที่ ่ยนแปลงออย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้โครงสร้ างอองค์กรของบริษัษทั ฯ มีสายการบบังคับบัญชา มีการกําหนด
อํานาจการออนุมตั ิ ตลอดจนนหน้ าที่ความรัับผิดชอบอย่างงชัดเจนตามแตต่ละลําดับขันทํ
้ าให้ การบริ หารรและการปฏิบติตั งิ านมีความ
คล่องตัวมีการกําหนดตัวชี ้วั้ ด (Key Performance
P
Indicators: KPIs) เพื่อเป็ป็ นแนวทางในกการปฏิบตั ิงานนและติดตาม
้ ปรั บปรุ งนโยบาายและระเบียบวิ
บ ธีปฏิบัติงานสําคัญต่างๆ เช
เช่น การพัฒนาาอย่างยั่งยืน
ผลเปรี ยบเทีทียบกับเป้าหมมาย พร้ อมทังป
การเงินและะการบัญชี การรจัดซื ้อจัดจ้ าง การดูแลบริ หาารทรัพย์สิน กาารบริ หารทัว่ ไป การปฏิบตั ิงานนเหมืองและโรรงไฟฟ้า การ
จัดการสารสสนเทศและควาามปลอดภัยข้ อมูล การจัดการรด้ านสุขอนามัยั ความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมมและการพัฒนาชุ
น มชนโดย
บริ ษัทฯ มุ่งเนน้ นการสรรหาแและบริ หารทรัพยากรบุ
พ
คคลอยย่างมีมาตรฐานน เหมาะสมกับวั
บ ฒนธรรมองคค์กร รวมทังพิ
้ จารณาการให้
ผลตอบแทนนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริ ษัทฯ ได้ด้ สื่อสารคู่มือด้ านจริ ยธรรมขอองบริ ษัทฯ (Coode of Conduct) และ
นโยบายบรรรษัทภิบาล (Coorporate Goveernance Policcy) ให้ ทกุ คนนําไปปฏิ
า
บตั ิโดยให้ ความสําคัญ
ญในความซื่อสัตย์
ต จริ ยธรรม
และความรับบผิดชอบต่อผู้มีมีส่วนได้ เสีย ทัทงนี
้ ้ บริ ษัทฯ เข้ข้ าร่ วมกิจกรรมมของโครงการแแนวร่ วมปฏิบตั ติิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการททุจริ ตคอร์ รัปชัน่ The Private Sector Colleective Againstt Corruption (CAC) ขณะนี ้อ้อยู่ในขันเตรี
้ ยมการนํ
ม าแบบ
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ประเมินตนเเองและร่างนโยยบายการต่อต้ านการทุ
า
จริ ตคออร์ รัปชัน่ เสนอคณะกรรมการบบริ ษัทเพื่อพิจารรณาและเข้ ากระบวนการให้
การรับรอง (Certification Process)
P
ของโครงการ พร้ ออมทังทบทวนแน
้
นวปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่รองรับนโยบ ายดังกล่าว
ย
2. การประะเมินความเสี่ยง
บริริ ษัทฯ ให้ ความมสําคัญกับการดําเนินการตามมนโยบายและกกระบวนการบริริ หารความเสี่ยงงภายใต้ การเปปลี่ยนแปลงที่
จะส่งผลต่อธุรกิจทังจากภ
้
้
นผลกรระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้นนําบริ ษัทอย่างต่อเนื่องโดย
ายในและภายยนอก พร้ อมทังงประเมิ
โ
ด ผลกกระทบและแผนการจัดการ
ฝ่ ายบริ หารแและทุกหน่วยงาานมีสว่ นร่ วมในนการติดตามก ารประเมินปั จจัจยความเสี่ยง โอกาสเกิ
ความเสี่ยง ตตลอดจนความมเสี่ยงที่อาจเกิดการทุ
ด
จริ ตโดยยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดขอบเขตคความเสี่ยงที่ยออมรับได้ (Riskk Appetite)
อย่างชัดเจนน มีการผสานรระบบการบริ หารความเสี่ยงกกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กร มีหน่วยงานบบริ หารความ
เสี่ยงทําหน้ าาที่ติดตามความคืบหน้ าของมมาตรการและแแผนปฏิบตั ิงานนตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องงโดยรายงานคความคืบหน้ า
การบริ หารคความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบ
ค
บริ หารความเสี่ยยง (Risk Mannagement Coommittee: RMMC) ผ่านการสสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่
แ
อคณะกรรมการบบริ ษัททุกไตรมาส
3. การควบบคุมการปฏิบัตงิ าน
คณ
ณะกรรมการบริิ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกา
ง้
ณะกรรมการ
รย่อย 3 คณะ ประกอบด้ วยคณะกรรมการรตรวจสอบ คณ
บรรษัทภิบาาลและสรรหา และคณะกรรม
แ
มการกําหนดค่าาตอบแทน กรรรมการทุกคณะะได้ ปฏิบตั ิงานภภายใต้ ขอบเขตต หน้ าที่และ
ความรับผิดชชอบที่ได้ รับมอบหมายอย่างเหหมาะสม มีการรกําหนดนโยบาายและระเบียบปปฏิบตั ิเป็ นลายยลักษณ์อกั ษร มีการใช้ ดชั นี
วัดผลการปฏิฏิบตั ิงาน (KPI) เพื่อช่วยในกการวางแผนแลละติดตามการปปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนนักงานทุกระดับั มีการปรับ
โครงสร้ างองงค์กรควบคู่ไปกกับการปรับปรุงระเบี
ง ยบปฏิบตั ิ ต่างๆ อาทิ อํานาจอนุ
า
มตั ิและดํ
ล าเนินการ (DDelegation of Authority:
DOA) ให้ มีกการกระจายอํานาจการบริ
า
หารและอนุ
า
มตั ิจาากผู้บริ หารระดดับสูงไปตามแต่ละลําดับขัน้ สามารถตอบสสนองต่อการ
ขยายงานแ ละการเติบโตขของบริ ษัทฯ แลละเพื่อตรวจสออบซึ่งกันและกกัน รวมทัง้ มีการกํ
า าหนดนโยบบายและการปปรั บปรุ งคู่มือ
ปฏิบตั ิงานสําคัคญๆ ให้ เป็ นไปปตามมาตรฐาานในระดับสากกล มีการดูแลปปองกั
้ นทรัพย์สินนของบริ ษัทฯมีมีการติดตาม
ขันตอนการ
้
ต
มีมาตรการป้องกันไม่ใให้ นําโอกาสหรืื อประโยชน์
ธุรกรรมที่มีผผลผูกพันกับบริริ ษัทฯในระยะยยาวให้ ปฏิบตั ิตตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
ของบริ ษัทฯไไปใช้ เพื่อประโยยชน์สว่ นตนมีการติ
ก ดตามดูแลลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายยและข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องและะส่งเสริ มการ
บริ หารจัดกาารองค์กรภายใตต้ ระบบการควบบคุมภายในที่เพี ยงพอและเหมมาะสม
4. ระบบสสารสนเทศแลละการสื่อสารข้ข้ อมูล
้ ภายในและภาายนอก ซึ่งถือเป็ป็ นเครื่ องมือ
บริริ ษัทฯ ให้ ความมสําคัญต่อระบบบสารสนเทศแและการสื่อสารรข้ อมูลทังจากภ
สําคัญในกาารดําเนินธุรกิจของบริ
ข ษัทฯ ทีขยายการลงทุ
่ข
นนไปในประเทศต่างๆ เพื่อทราาบผลการปฏิบั ติงาน และรายยงานทางการ
เงิน เพื่อช่วยยให้ การตัดสินใจของคณะก
น
รรมการและฝ่ าายบริ หารของบริ ษัทฯ อยู่บนพื
น น้ ฐานของข้ข้ อมูลที่มีคุณภาพ เพียงพอ
ถูกต้ อง เชื่ ออถื อได้ และเพิ่มศั
ม กยภาพในกการแข่งขัน สื่ อสารให้ พนักงานได้
ง
เข้ าใจถึงการปฏิ บัติตาามกฎหมายที่เกี
เ ่ ยวข้ องกับ
สารสนเทศ มีการแบ่งแยกกหน้ าที่ความรับผิ
บ ดชอบ และะกําหนดสิทธิ ในการเข้
น
าถึงข้ อมู
อ ลในระบบต่าางๆ อย่างชัดเจจนปลอดภัย
บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงควาามสําคัญของกการพัฒนาระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)) อาทิ ระบบ
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Enterprise Reporting System
S
ระบบ Enterprise AAssets Management เพื่อสนั
ส บสนุนกิจกรรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการ
ต
ญ ่อส่งเสริ มกาารบริ หารงานให้ห้ เกิดประสิทธิภาพ
ภ
สื่อสารข้ อมูลลธุรกิจที่สําคัญเพื
5. ระบบกการติดตาม
บริริ ษัทฯ มีระบบกการติดตามการดําเนินงานในรระดับบริ หารแลละในระดับปฏิบับติการ โดยคณ
ณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ได้ เปรี ยบเทียยบผลการดําเนินินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมาายที่กําหนด แลละมีการกําหนดดแนวทางที่ชดั เเจน ในกรณีที่ไม่มเป็ นไปตาม
เป้าหมายได้ด้ มีการติดตามดดูแลและนําเสนนอรายงานต่อคคณะกรรมการบบริ ษัท กรณีมีประเด็นสําคัญที ่อาจมีผลกระททบต่อองค์กร
ประธานเจ้ าาหน้ าที่บริ หารแและฝ่ ายบริ หารจะติดตามผลลการปฏิบตั ิงานและแนวทางงแก้ ไขจากหน่ววยงานที่เกี่ยวข้ข้ องทุกเดือน
พร้ อมทังมี
้ สสํํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้
า าที่ในการสสร้ างความเชื่อมัน่ และให้ คําปรึ
ป กษาเพื่อให้ กกระบวนการทํางานภายใน
ก การบริ หารรความเสี่ยง แลละการควบคุมภายในที
ภ
่ดีและเหหมาะสม สํ าานัก งานตรวจสอบภายใน
องค์กรมีการรกํากับดูแลกิจการ
ได้ กําหนดแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้ องเป็
อ นไปตามทิทิศทางกลยุทธ์์ องค์กร โดยครรอบคลุมกระบววนการดําเนินงานหลั
ง
กของ
บริ ษัทฯ และะบริ ษัทในเครื อ เพื่อให้ เกิดกาารถ่วงดุลและโโปร่ งใสรวมทัง้ ทําหน้ าที่ประเเมินผลความเพีพียงพอและการปฏิบตั ิตาม
ระบบการคววบคุมภายในที่ฝ่ ายบริ หารกําหนดไว้
ห ให้ บรรลลุซงึ่ ประสิทธิผลและประสิ
ล
ทธิภาพ
ภ พร้ อมรายยงานผลการตรรวจสอบและ
การติดตามตต่อคณะกรรมกการบริ ษัท คณะะกรรมการตรวจจสอบ ประธานนเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
า และฝ่ ายบริ หหารอย่างสมํ่าเสมอ
เ
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสสอบได้ ใช้ แบบปประเมินความ เพียงพอของระะบบการควบคุมภายใน เพื่อปประกอบการประเมินความ
เพียงพอของงระบบการควบบคุมภายในของงบริ ษัท ดังนี ้
การคควบคุมภายในนองค์ กร (Control Environm
ment)
1. องค์ กรแสดงถึงควาามยึดมั่นในคุณค่
ณ าของความมซื่อตรง (inteegrity) และจริยธรรม
ย
คําถามม
1.1 คณะกกรรมการและผู้บริ
บ หารกําหนดแแนวทาง และมีมีการปฏิบตั ิที่อยูยบ่ นหลักความซื่อตรงและการร
รักษาจรรยาาบรรณในการดํดาเนินงานที่ครออบคลุมถึง

ใช่

ไม่ ใช่



1.1.1 กการปฏิบตั ิหน้ าที
า ่ประจําวันและการตัดสินใจใในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 กการปฏิบตั ิตอ่ คูค้ค่ า ลูกค้ า และบบุคคลภายนอกก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายยลักษณ์อกั ษรใให้ ผ้ บู ริ หารและพพนักงานปฏิบติตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อตรงและรัรักษา
ณที่ครอบคลุมถึง
จรรยาบรรณ



1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกั
ย บจริ ยธรรมม (code of connduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู
า ้ บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิ ตนในลักษณะะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งงทาง
ผลประโยชน์น์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึ
ร งการห้ ามคอร์
ม รัปชันอันทํ าให้ เกิดความเสียหายต่อองคค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมี
ห
การฝ่ าฝื นข้ อกํ าหนดข้ างต้ น
1.2.4มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นใให้ ผ้ บู ริ หารและะพนักงาน
ทุกคนรับทราาบ เช่น รวมอยูยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหหม่ ให้ พนักงานนลงนามรับทราบข้ อกําหนดแลละ
บทลงโทษเป็ป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
้ การเผผยแพร่ code oof conduct ให้ห้ แก่พนักงานแลละบุคคลภายนนอก
ได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลลการปฏิบตั ิตาาม Code of Coonduct
1.3.1 กาารติดตามและปประเมินผลโดยยหน่วยงานตรววจสอบภายในหหรื อหน่วยงานกํกํากับดูแลการปปฏิบตั ิ
(compliancce unit)
1.3.2 กการประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงานน
1.3.3 กการประเมินโดยยผู้เชี่ยวชาญทีเป็
่เ นอิสระจากภภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัจัดการอย่างทันเวลา
น หากพบกการไม่ปฏิบตั ิตาามข้ อกําหนดเกีกี่ยวกับความซือตรงและการรั
่อ
รักษา
จรรยาบรรณ
ณ
1.4.1 มีกระบวนการทีที่ทําให้ สามารถถตรวจพบการฝ่ฝ่ าฝื นได้ ภายในนเวลาที่เหมาะสสม
1.44.2 มี
กระบวนการรที่ทําให้ สามารรถลงโทษหรื อจัดั การกับการฝ่ าาฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภาายในเวลาอันคควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการรกระทําที่ขดั ต่อหลั
อ กความซื่อตตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ษ
ณอย่างเหมาะสสม
และภายในเเวลาอันควร
1





บริ ษทั ควรกําหหนดการควบคุมภาายในตามมาตรการรต่อต้านคอร์รัปชันนให้เหมาะสมกับความเสี
ค
่ ยงของบริษัษทั
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2. คณะกกรรมการมีความเป็ นอิสระจจากฝ่ ายบริ หาาร และทําหน้ าที
า ่ กาํ กับดูแล (Oversight) แและพัฒนาการ
ดําเนินนการด้ านการรควบคุมภายใใน
คําถามม
2.1 มีการกําาหนดบทบาทหหน้ าที่ของคณะะกรรมการแยกจจากฝ่ ายบริ หารร โดยได้ สงวนสิสิทธิ์อํานาจเฉพพาะ
ของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน

ใช่


2.2คณะกรรรมการกํากับดูแลให้
แ มีการกําหนดเป
ห ้ าหมายกการดําเนินธุรกิจที
จ ่ชดั เจนและวัดั ผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในกการปฏิบตั ิงานขของผู้บริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหนน้ าที่ของคณะกกรรมการและผู้บริ
บ หารให้ ถกู ต้ ออง
ค
มบทบาทที่สําคัญของงคณะกรรมการรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตามกฎหมาาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุ
ตรวจสอบภาายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายยงานทางการเงิ น



2.4 คณะกรรรมการเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุ
บ รกิจของบริษษัั ท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์
น
ตอ่ บบริ ษัท
หรื อสามารถถขอคําแนะนําจากผู
จ ้ เชี่ยวชาญ
ญในเรื่ องนันๆได้
้ ด้



2.5 คณะกรรมการประกอบบด้ วยกรรมการรอิสระที่มีความมรู้ ความสามารรถน่าเชื่อถือ แลละมีความเป็ นอิ สระ
ี
มพันธ์ททางธุรกิจกับบริริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอัอัน
ในการปฏิบตติั ิหน้ าที่อย่างแทท้ จริ ง เช่น ไม่มความสั
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพิ
ย นิจและปฏิบับติหน้ าที่อย่างเเป็ นอิสระ ในจํานวนที
า
่เหมาะสสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาแและปฏิบตั ิเรื่ องงการควบคุมภาายใน
มทังก
้ การสร้ างสภาพพแวดล้ อมการคควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการร
ในองค์กร ซึงงครอบคลุ
่
ควบคุม ข้ อมมูลและการสื่อสาร
ส และการติดตาม
ด



ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริิ หารได้ จัดให้ห้ มีโครงสร้ างสสายการรายงาาน การกําหนดดอํานาจในกาารสั่งการและคความรั บผิดชออบที่
เหมาะะสมเพื่อให้ องค์
ง กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภาายใต้ การกํากัับดูแล (oversiight) ของคณะะกรรมการ
คําถามม

ใช่

3.1 ผู้บริ หารรระดับสูงกําหนนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษิ ัท โดยพิจารรณา
ถึงความเหมมาะสมทังทางธุ
้ ธรกิจและกฎหมมาย รวมถึงการรจัดให้ มีการควบบคุมภายในอยย่างมีประสิทธิภภาพ
เช่น แบ่งแยกกหน้ าที่ในส่วนงานที่สําคัญ ซึงทํ
่ าให้ เกิดการรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสออบ
ภายในที่ขึ ้นตตรงกับกรรมกาารตรวจสอบ แลละมีสายการราายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น



3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนนดสายการรายยงานในบริ ษัท โโดยพิจารณาถึงความเหมาะสสมเกี่ยวกับอํานนาจ
อ ล
หน้ าที่ ความมรับผิดชอบ แลละการสื่อสารข้ อมู



3.3 มีการกําาหนด มอบหมมาย และจํากัดอํอานาจหน้ าที่แลละความรับผิดชอบอย่
ช
างเหมาาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดั
ห
บสูง ผู้บริ
บ หาร และพนันักงาน



ไม่ ใช่
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4. องค์ กรแสดงถึงควาามมุ่งมั่นในกาารจูงใจ พัฒน าและรั กษาบุคลากรที
ค
่ มีควาามรู้ ความสามมารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิวิธีการปฏิบตั ิเพือจั
่ ดหา พัฒนาา และรักษาบุคลากรที
ค
่มีความมรู้และความสา มารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนนการสอบทานนนโยบายและวิธธีี การปฏิบตั ินนั ้ อย่างสมํ่าเสมออ



4.2 บริ ษัทมีกระบวนการปประเมินผลการปปฏิบตั ิงาน การรให้ แรงจูงใจหรืรอรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลกา ร
ปฏิบตั ิงานดีดี และการจัดกาารต่อบุคลากรทีที่มีผลงานไม่บรรรลุเป้าหมาย รวมถึ
ร ง การสื่อสารกระบวนการ
ส
ร
เหล่านี ้ให้ ผ้ บบริ
ู หารและพนักงานทราบ
ก



4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแแก้ ไขปั ญหาหรือเตรี
อ ยมพร้ อมสํสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารรถที่เหมาะสมออย่างทันเวลา



4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสสรรหา พัฒนา และรั
แ กษาผู้บริ หหารและพนักงาานทุกคนเช่น การจัดระบบที่ป รึึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบบรม



4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูผู้สืบทอดตําแห น่ง (successioon plan) ที่สําคัคญ



ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรั ับผิดชอบในกการควบคุมภายใน เพื่อให้ บบรรลุตามวัตถุุประสงค์
ขององค์ กร
คําถามม
5.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนนการและการสื่ออสารเชิงบังคับให้
บ บคุ ลากรทุกคนมี
ก ความ

ใช่

ไม่ ใช่



รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ภ
และจัดให้
ใ มีการปรับปรุรุงแก้ ไขกระบวนนการปฏิบตั ิ ในนกรณีที่จําเป็ น
5.2 คณะกรรรมการและผู้บริ
บ หารกําหนดตัตัวชี ้วัดผลการปปฏิบตั ิงาน การสสร้ างแรงจูงใจ และการให้
แ
รางววัล ที่



เหมาะสม โดดยพิจารณาทัง้ เรื่ องการปฏิบติตั ติ าม Code off Conduct และะวัตถุประสงค์ในระยะสั
ใ
นและ
้ ะระยะ
ยาวของบริษษััท
5.3 คณะกรรรมการและผู้บริ
บ หารประเมินแรงจู
แ งใจและกาารให้ รางวัลอย่างต่
า อเนื่องโดยเเน้ นให้ สามารถถ



เชื่อมโยงกับความสําเร็จขอองหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการรควบคุมภายในนด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณ
ณาไม่ให้ มีการส ร้้ างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าาที่ของ



บุคลากรแต่ลละคน
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กาารประเมินคว ามเสี่ยง (Riskk Assessmentt)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ยางชัดเจนเพียยงพอ เพื่อให้้ สามารถระบุและประเมิ
แ
นคความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ข้ องกับการบรรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถามม

ใช่

6.1 บริ ษัทสสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานก
ต
การบัญชีที่รับรรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุ
บ รกิจในขณะะนัน้
โดยแสดงได้ด้ วา่ รายการในรรายงานทางการรเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วนแสดดงถึงสิทธิหรื อภาระผู
ภ กพันของงบริ ษัท
ได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสสม และเปิ ดเผยยข้ อมูลครบถ้ ว น ถูกต้ อง



6.2 บริ ษัทกําาหนดสาระสําคัคญของรายการทางการเงิน โดดยพิจารณาถึงปั
ง จจัยที่สําคัญเช่น ผู้ใช้ รายงาาน
ทางการเงิน ขนาดของรายกการ แนวโน้ มขอองธุรกิจ



6.3 รายงานนทางการเงินขอองบริ ษัทสะท้ อนถึ
น งกิจกรรมกา รดําเนินงานขอองบริ ษัทอย่างแแท้ จริ ง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณ
ณะกรรมการบริหารความเสี
ห
่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายกา
ส
ารบริ หารความเเสี่ยง
ก บทราบแลละถือปฏิบตั ิ จนนเป็ นส่วนหนึง่ ของวั
ข ฒนธรรมขององค์กร
ให้ ผ้ บู ริ หารแและพนักงานทุกคนรั



ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์
ค
ความเสีสี่ยงทุกประเภททที่อาจกระทบบต่ อการบรรลลุวัตถุประสงค์ค์ ไว้ อย่ างครอบ
บคลุมทั่ว
ทัง้ องคค์ กร
คําถามม
7.1บริ ษัทระะบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ
ก
ง่ อาาจมีผลกระทบตต่อการดําเนินธรกิ
ธุ จทังระดั
้ บองงค์กร หน่วยธุรกิ จ

ใช่

ไม่ ใช่



ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเเสี่ยงทุกประเภททที่อาจเกิดจากกทังปั
้ จจัยภายใในและปั จจัยภาายนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงความมเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน
น การรายงาานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้
แ านเทคโนโโลยี
สารสนเทศ



7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริริ หารความเสี่ยง



7.4 บริ ษัทไได้ ประเมินความมสําคัญของคววามเสี่ยง โดยพิ จารณาทังโอก
้ าสเกิดเหตุการณ์ และผลกระททบที่
อาจเกิดขึ ้น



7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานนเพื่อจัดการคววามเสี่ยง โดยอาาจเป็ นการยอมมรับความเสี่ยงนนัน้
(acceptancce) การลดควาามเสี่ยง (reducction) การหลีกกเลี่ยงความเสียง
่ (avoidancee) หรื อการร่วมมรับ
ความเสี่ยง ((sharing)
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8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึถึงโอกาสที่จะเกิ
ะ ดการทุจริตตในการประเมิมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถถุประสงค์ ของงองค์ กร
คําถามม

ใช่

8.1 บริ ษัทปประเมินโอกาสทีที่จะเกิดการทุจริิตขึ ้น โดยครออบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เชช่น การจัดทําราายงาน



ไม่ ใช่

ทางการเงินเเท็จ การทําให้ สูญเสียทรัพย์สิสนิ การคอร์ รัปชชัน การที่ผ้ บู ริหารสามารถฝ่
ห
าฝื ื นระบบควบคุคุม
ภายใน (management override of interrnal controls) การเปลี่ยนแปปลงข้ อมูลในรายยงานที่สําคัญ การ
ได้ มาหรื อใช้ช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนโดยไม่
นิ
ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทไได้ ทบทวนเป้าหหมายการปฏิบติตั งิ านอย่างรอบบคอบ โดยพิจารรณาความเป็ นไปได้
ไ ของเป้าห มายที่
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของกการให้ สงิ่ จูงใจหหรื อผลตอบแทนนแก่พนักงานแแล้ ว
กําหนดแล้ ว รวมทังได้
ด้ วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริรมให้ พนักงานกกระทําไม่เหมาะะสมเช่น ไม่ตงเั ้ ป้าหมายยอดขขายของบริ ษัทไไว้ สงู
เ นต้ น
เกินความเป็ นจริ ง จนทําให้ห้ เกิดแรงจูงใจในนการตกแต่งตัววเลขยอดขาย เป็



8.3 คณะกรรมการตรวจสออบได้ พิจารณาแและสอบถามผู้บู ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการ
บ
เกิดทุจริ ต และ
ห ือแก้ ไขการทุจจริ ต
มาตรการที่บบริ ษัทดําเนินกาารเพื่อป้องกันหรื



8.4 บริ ษัทได้ด้ สื่อสารให้ พนักงานทุ
ก
กคนเข้ าใจและปฏิ
า
บตั ติ ตามนโยบายแลละแนวปฏิบตั ิทกํี่ าหนดไว้



9. องค์ กรสามารถระบุบุและประเมินความเปลี่ยนแแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบบคุมภายใน
คําถามม
9.1 บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงปั
่
จจัยภายนอกองค์
ย
กกร ที่อาจมีผลกกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การร

ใช่

ไม่ ใช่



ควบคุมภายยใน และรายงานนทางการเงิน ตลอดจนได้
ต
กําหหนดมาตรการตตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงงนัน้
อย่างเพียงพพอแล้ ว
9.2บริ ษัทปรระเมินการเปลี่ยนแปลงรู
ย
ปแบบบการทําธุรกิจ ที ่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินินธุรกิจ การคววบคุม
ภายใน และะรายงานทางกาารเงิน ตลอดจนนได้ กําหนดมาตตรการตอบสนอองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ าาง
เพียงพอแล้ ว



9.3บริ ษัทปรระเมินการเปลี่ยนแปลงผู
ย
้ นําองงค์กร ที่อาจมีผผลกระทบต่อกาารดําเนินธุรกิจ การควบคุมภาายใน
และรายงานนทางการเงิน ตลลอดจนได้ กําหนนดมาตรการตออบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนนันอย่
้ างเพียงพพอ
แล้ ว
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การรควบคุมการปปฏิบัตงิ าน (Coontrol Activitiees)
10. องค์ กรมีมาตรการคควบคุมที่ช่วยลลดความเสี่ยงงที่จะไม่ บรรลุวัวตถุประสงค์ขององค์
ข
กร ให้ห้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
คําถามม

ใช่

10.1 มาตรกการควบคุมของบริ ษัทมีความมเหมาะสมกับคความเสี่ยง และะลักษณะเฉพาะะขององค์กร เช่ช่น
สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน
อ
ลักษณะงาน
ก
ขอบบเขตการดําเนินงาน
น รวมถึงลักษณะเฉพาะอื
ก
่น ๆ



10.2 บริ ษัททมีมาตรการควบคุมภายในทีกํ่กาํ หนดเป็ นลายยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่
ม
างๆ
อย่างเหมาะะสม เช่น มีนโยยบายและระเบีบียบวิธีปฏิบตั ิงาานเกี่ยวกับธุรกรรมด้
ก านการเงิน การจัดซื ้อ แลละ
การบริ หารทัทัว่ ไป ตลอดจนกกําหนดขอบเขตต อํานาจหน้ าทที่ และลําดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู
อ ้ บริ หารในแตต่ละ
ระดับไว้ อย่าางชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารรถป้องกันการททุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนนาดวงเงินและะ
อํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแแต่ละระดับ ขันตอนในการอน
น้
นุมตั ิโครงการลงงทุน ขันตอนก
้
การจัดซื ้อและวิธธีี การ
คัดเลือกผู้ขาาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใใจจัดซื ้อ ขันตอ
้ อนการเบิกจ่ายววัสดุอปุ กรณ์ ห รืื อ
การเบิกใช้ เคครื่ องมือต่างๆ เป็
เ นต้ นโดยได้ จดั ให้ มีกระบวนนการสําหรับกรณ
ณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกั
ว บผู้ถือหุ้นรายยใหญ่ กรรมกาาร ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกักับ
ค ่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนน์ในการติดตามมและสอบทานการทํารายการร
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที
อ ความขัดแย้
แ งทางผลประะโยชน์รวมทังมี
้ การปรั
ก บปรุงข้อมู
อ ลให้ เป็ นปั จจุ บนั
ระหว่างกัน หหรื อรายการที่อาจมี
เสมอ
ท มตั ิธุรกรรมมหรื อทําสัญญาากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลั
อ กษณะทีมี่ ผลผูกพันบริษษัทใน
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุ
ระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทํทําสัญญาซื ้อขาายสินค้ า การให้ห้ ก้ ยู ืม การคํ ้าปประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั่ นใจ
่ต นไว้ ตลออดระยะเวลาทีมี่มผี ลผูกพันบริษัษทั เช่น ติดตามกการ
แล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขทีตกลงกั
ชําระคืนหนี ้ต้ตามกําหนด หรืรื อมีการทบทวนนความเหมาะสสมของสัญญา เป็ นต้ น



10.3 บริ ษัทกกําหนดให้ การคควบคุมภายในมีความหลากหหลายอย่างเหมาาะสม เช่น การรควบคุมแบบ
manual และะ automated หรื
ห อการควบคุมแบบป
ม ้ องกันแและติดตาม



10.4 บริ ษัทกกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับข ององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริ
บ ษัท หน่วยธุรรกิกิ จ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื
ห ื อกระบวนการร
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหหน้ าที่ความรับผิดิ ชอบในงาน 3ด้ านต่อไปนีออกจากกั
้อ
นโดยยเด็ดขาด เพื่อเป็ป็ น
การตรวจสออบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1)) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2)) หน้ าที่บนั ทึกรายการบั
ร
ญชีและข้
ล อมูลสารสนนเทศ และ
(3)) หน้ าที่ในการดดูแลจัดเก็บทรัพย์
พ สนิ



ไม่ ใช่
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11. องค์ กรเลือกและพััฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ วไปด้ วยระบบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสสนุนการบรรลลุ
วัตถุปประสงค์
คําถามม

ใช่

11.1 บริ ษัทคควรกําหนดควาามเกี่ยวข้ องกันระหว่
น างการใช้ช้ เทคโนโลยีสารรสนเทศ ในกระะบวนการปฏิบตัติิ งาน
และการควบบคุมทัว่ ไปของรระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษัทคควรกําหนดการรควบคุมของโคครงสร้ างพื ้นฐานนของระบบเทคคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



11.3 บริ ษัทคควรกําหนดการรควบคุมด้ านความปลอดภัยขของระบบเทคโนนโลยีให้ มีความมเหมาะสม



11.4 บริ ษัททควรกําหนดกาารควบคุมกระบบวนการได้ มา กการพัฒนา และะการบํารุงรักษาาระบบเทคโนโลลยีให้
มีความเหมาาะสม



ไม่ ใช่

า งและขันนตอนการปฏิ
้
บับตเิ พื่อให้
12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคคุมผ่ านทางนโโยบาย ซึ่งได้ กํกาํ หนดสิ่งที่คาดหวั
นโยบายที่กาํ หนดไวว้ นัน้ สามารถนนําไปสู่การปฏิฏิบัตไิ ด้
คําถามม
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุกมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
น
กรรมมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
ที่เกี่ยวข้ องกักับบุคคลดังกล่าวต้
า องผ่านขันต
้ ตอนการอนุมตั ิทที่กําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษิ ัท เกณฑ์ขออง
ตลาดหลักททรัพย์แห่งประเททศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯฯลฯเพื่อป้องกันการหาโอกาสห
น
หรื อนําผลประโโยชน์
ของบริ ษัทไปปใช้ สว่ นตัว

ใช่


12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้
ใ การพิจารณาาอนุมตั ิธุรกรรมมกระทําโดยผู้ทไม่
ี่ มีสว่ นได้ เสียในธุ
ย รกรรมนัน้



12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้
ใ การพิจารณาาอนุมตั ิธุรกรรมมคํานึงถึงประโยยชน์สงู สุดของบบริ ษัทเป็ นสําคัญ
ั และ



ไม่ ใช่

พิจารณาโดยยถือเสมือนเป็ นรายการที
น
่กระททํากับบุคคลภาายนอก(at arm
ms’ length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติติดตามดูแลการดําเนินงานขอองบริ ษัทย่อยหรืรื อบริ ษัทร่ วม รววมทังกํ
้ าหนด



แนวทางให้ บบุคคลที่บริ ษัทแต่
แ งตังให้
้ เป็ นกรรรมการหรื อผู้บบริิ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนันั ้ ถือปฏิบตั ิ (หหาก
บริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัษัทย่อยหรื อบริษัษทร่วมไม่ต้องตตอบข้ อนี ้)
12.5 บริ ษัททกําหนดหน้ าที่และความรั
แ
บผิดชอบในการนํ
ด
าานโยบายและกกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หาร



และพนักงานน
12.6 นโยบาายและกระบวนนการปฏิบตั ิของงบริ ษัทได้ รับกาารนําไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรทีที่ มี



ความสามารรถ รวมถึงการคครอบคลุมกระบบวนการแก้ ไขข้้ อผิดพลาดในกการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษัทททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มมีี ความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ระบบบสารสนเทศศและการสื่อสสารข้ อมูล (Infformation & Communicatio
C
on)
13. องค์ กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุคณภาพเพื่อสสนับสนุนให้ การควบคุ
า
มภายยในสามารถดํดําเนินไปได้ ตามที
า ่
กําหนนดไว้
คําถามม
13.1 บริ ษัทกกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในกการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภภายในและภายยนอกองค์กร ที่มมี
คุณภาพและะเกี่ยวข้ องต่องาาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุ
น นและประโยชน์ที่จะได้ รับ รรวมถึงปริ มาณแและความถูกต้องของข้
อ
อมูล
13.3 บริ ษัทดดําเนินการเพื่อให้ คณะกรรมกการมีข้อมูลที่สําาคัญอย่างเพียงพอสํ
ง าหรับใช้ประกอบการตั
ป
ดดสินใจ
ตัวอย่างข้ อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดขของเรื่ องที่เสนออให้ พิจารณา เหหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัททางงเลือก
ต่างๆ
13.4บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้
ใ กรรมการบริษัษทได้ รับหนังสื อนัดประชุมหรืรอเอกสารประกกอบการประชุมมที่ระบุ
ข้ อมูลที่จําเป็ป็ นและเพียงพออต่อการพิจารณ
ณาก่อนการประะชุมล่วงหน้ าอยย่างน้ อยภายในนระยะเวลาขันต
้ ตํ่า
ตามที่กฎหมมายกําหนด
13.5บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้
ใ รายงานการปประชุมคณะกรรรมการมีรายละะเอียดตามควรรเพื่อให้ สามารถถ
ตรวจสอบย้ ออนหลังเกี่ยวกับความเหมาะส
บ
สมในการปฏิบตัติิ หน้ าที่ของกรรรมการแต่ละรายย เช่น การบันทึ กข้ อ
ซักถามของกกรรมการ ความมเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมกการในเรื่ องที่พจารณา
ิจ
ความเหห็นของกรรมกาารราย
ที่ไม่เห็นด้ วยยกับเรื่ องที่เสนออพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดําเนินกาารดังต่อไปนี ้
13.6.11 มีการจัดเก็บเอกสารสํ
เ
าคัญ ไว้ อย่างครบถ้ ววนเป็ นหมวดหมมู่
13.6.22 กรณีที่ได้ รับแจ้
แ งจากผู้สอบบบัญชีหรื อผู้ตรวจจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริ ษษััทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

ใช่


ไม่ ใช่










ล
กร
ก ซึ่งรวมถึงวั ตถุประสงค์ และความรั
แ
บผิดชอบต่ อการรควบคุมภายใในที่จาํ เป็ น
14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์
ภ
ถดําเนินไปได้ด้ ตามที่วางไว้
ต่ อการสนับสนุนให้ห้ การควบคุมภายในสามารถ
คําถามม
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสืสื่อสารข้ อมูลภาายในอย่างมีปรระสิทธิภาพ แลละมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาาะสม
เพื่อสนับสนุนนการควบคุมภายใน
ภ
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมกาารบริ ษัทอย่างสสมํ่าเสมอ และคคะกรรมการบริ ษษัท
สามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนนเทศที่จําเป็ นต่ตอการปฏิบตั ิงาาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องกาาร เช่น
การกําหนดบบุคคลที่เป็ นศูนย์
น ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่ออขอข้ อมูลอื่นนออกจากที่ได้ รับจากผู
จ ้ บริ หาร รววมทัง้
การติดต่อสออบถามข้ อมูลจากผู
จ ้ สอบบัญชชี ผู้ตรวจสอบภภายใน การจัดประชุ
ด มระหว่างคณะกรรมกาารและ
ผู้บริ หารตามมที่คณะกรรมการร้ องขอ การจจัดกิจกรรมพบปปะหารื อระหว่างคณะกรรมกา
า
ารและผู้บริ หารร
นอกเหนือจาากการประชุมคณะกรรมการ
ค
เป็ นต้ น

ใช่


ไม่ ใช่



หน้ า 187

คําถามม
14.3 บริ ษัทจจัดให้ มีช่องทางงการสื่อสารพิเศษหรื
ศ อช่องทางงลับเพื่อให้ บคุ คลต่
ค าง ๆ ภายยในบริ ษัทสามาารถ
แจ้ งข้ อมูลหรืรื อเบาะแสเกี่ยวกั
ว บการฉ้ อฉลหหรื อทุจริ ตภายใในบริ ษัท (whisstle-blower hootline) ได้ อย่าง
ปลอดภัย

ใช่


15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่
บ วยงานภาายนอก เกี่ยวกกับประเด็นที่อาจมี
อ ผลกระท
ทบต่ อการควบบคุมภายใน
คําถามม
ใช่

15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสืสื่อสารข้ อมูลกับผู
บ ้ มีสว่ นได้ เสียยภายนอกองค์กรอย่
ก างมีประสิสิทธิภาพ และมีมี
ช่องทางการรสื่อสารที่เหมาะะสม เพื่อสนับสนุ
ส นการควบคุมมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีท่หรื อหน่วยงานนนัก
ลงทุนสัมพันนธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้
ง องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจจัดให้ มีช่องทางงการสื่อสารพิเศษหรื
ศ อช่องทางงลับเพื่อให้ ผ้ มู ส่ีสวนได้ เสียภายยนอกองค์กรสาามารถ 

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

แจ้ งข้ อมูลหรืรื อเบาะแสเกี่ยวกั
ว บการฉ้ อฉลหหรื อทุจริ ต (wh istle-blower hotline) แก่บริษัษทั ได้ อย่างปลออดภัย

ระบบการติ
ร
ดตตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลกาารควบคุมภายยใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในนยังดําเนินไป
ปอย่ าง
ครบถ้ถ้ วน เหมาะสมม
คําถามม
16.1 บริ ษัทจจัดให้ มีกระบวนนการติดตามกาารปฏิบตั ิตามจจริิ ยธรรมธุรกิจและข้
แ อกําหนดหห้ ามฝ่ ายบริ หารรและ
พนักงานปฏิฏิบตั ิตนในลักษณ
ณะที่อาจก่อให้ห้ เกิดความขัดแแย้ งทางผลประโโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละส่ววนงาน
ติดตามการปปฏิบตั ิ และรายยงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ย
บภายในติดตามมการ
ปฏิบตั ิ และรรายงานต่อคณ
ณะกรรมการตรววจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจจัดให้ มีการตรววจสอบการปฏิบับติตามระบบการควบคุมภายยในที่วางไว้ โดยการประเมินตนนเอง
และ/หรื อการประเมินอิสระะโดยผู้ตรวจสอบบภายใน
16.3 ความถีถี่ในการติดตามมและประเมินผลมีความเหมา ะสมกับการเปลีลี่ยนแปลงของบบริ ษัท
16.4 ดําเนินนการติดตามแลละประเมินผลระะบบการควบคุมภายใน โดยผูผู้ที่มีความรู้ และะความสามารถถ
16.5บริ ษัทกําหนดแนวทางงการรายงานผลลการตรวจสอบบภายในให้ ขึ ้นตตรงต่อคณะกรรรมการตรวจสออบ
16.6 บริ ษัทสส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตาามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งานวิ
ิ ชาชีพการร
ตรวจสอบภาายใน (International Standards for the Proofessional Praactice of Internal Auditing, IIA)

ใช่


ไม่ ใช่
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17. องค์ กรประเมินและะสื่อสารข้ อบกกพร่ องของกาารควบคุมภายยในอย่ างทันเววลาต่ อบุคคลทีที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหหารระดับสูงแลละคณะกรรมกการตามความมเหมาะสม
คําถามม
17.1 บริ ษัททประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่องของการคควบคุมภายใน และดําเนินการรเพื่อติดตามแก้ก้ ไข
อย่างททันท่วงที หากผผลการดําเนินงาานที่เกิดขึ ้นแตกกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไไว้ อย่างมีนยั สําาคัญ

ใช่


17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรรายงาน ดังนี ้
17.2.11 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบ
ค
บริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสสงสัย
ว่ามีเหตุการรณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ร้ ายแรง มีการปปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎฎหมาย หรื อมีการกระทํ
ก
าที่ผดปกติ
ิด อื่น ซึง่ อาาจ
กระทบต่อชื่ออเสียงและฐานนะการเงินของบบริ ษัทอย่างมีนยัยสําคัญ
17.2.22 รายงานข้ อบกกพร่องที่เป็ นสาาระสําคัญ พร้ ออมแนวทางการรแก้ ไขปั ญหา (แแม้ วา่ จะได้ เริ่ ม
ดําเนินการจัจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการรบริ ษัท/คณะกรรรมการตรวจสออบ เพื่อพิจารณ
ณาภายในระยะะเวลา
อันควร
17.2.33 รายงานความมคืบหน้ าในการรปรับปรุงข้ อบกกพร่องที่เป็ นสาาระสําคัญต่อคณะกรรมการบบริิ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ



ไม่ ใช่

หน้ า 189

12. รายการรระหว่ างกัน
12.1 รายกการบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่รวม
ชื่อบริษัท /
ลักษณะควาามสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
1. บริ ษัท นํ ้าตาาล
1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
มิตรผล จํากัด
ร้ อยละ
อ 5.58 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหนน่าย
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตร
นํ ้าตาลและกากกนํ ้าตาล) สยยาม
3) มีกรรมการร่ วมกัน 3 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุ
ง ศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3 นายวีระเจตน์ ว่วองกุศลกิจ
3.

2. บริ ษัท ทีเอ็มมอี
แคปิ ตอล จําากัด
(บริ ษัทเพื่อการรลงทุน)

3. บริ ษัท ซิตี ้โฮลดิ ้ง
จํากัด
(Holding Com
mpany)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใใหญ่

รายชื่อคณ
ณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายอิสระ ว่องกุ
ง ศลกิจ
1. บจ.นํ ้าตตาลมิตรสยาม
99.99% 2. นนายชนินท์ ว่องกุ
ง ศลกิจ
3. นนายบรรเทิง ว่องกุ
ง ศลกิจ
4. นนายชูศกั ดิ์ ว่องกุ
ง ศลกิจ
5. นนายกล้ าณรงค์ ศรี รอต
6. นนายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิ ยมาภรณ์
7. นนาวาอากาศโท พญ.ลั
พ กษมี
ว่องกุศลกิจ
8. นนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
9. นนายวีระเจตน์ ว่องกุ
อ ศลกิจ
10. รศ.ดร.จีรเดช อูอ่สวัสดิ์
11. นายอรรถพล ว่องกุ
อ ศลกิจ

1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัษทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ
อ 2.41 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิกิจ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 4 ท่าน คือ
1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
1.
2 นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
2.
3 นายองอาจ เอื ้ออภิ
3.
้ ญญกุล
4 นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
4.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายสุนทร ว่องกุ
ง ศลกิจ
1. ตระกูลว่
ล องกุศลกิจ
54.23% 2. นนายวิฑรู ย์ ว่องกุ
ง ศลกิจ
2. ตระกูลเอื
ล ้ออภิญญกุล 24.16% 3. นนายชนินท์ ว่องกุ
ง ศลกิจ
3. บจ.ยูฟนเวส
ฟิ
15.23% 4. นนายเมธี
เอืออภิ
้อ ญญกุล
3.17% 5. นนายองอาจ เอื ้ออภิ
4. ตระกูลกั
ล นทาธรรม
้อ ญญกุล
5. ตระกูลกาญจนกํ
ล
าเนิด 2.58% 6. นนายภากร กันทาธรรม
น
6. ตระกูลพุ
ล ทธพงษ์ ศิริพร 0.63% 7. นนายอรรณพ ว่องกุ
อ ศลกิจ
8. นนายวีระเจตน์ ว่องกุ
อ ศลกิจ
9. นน.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
10. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
1. นนายกมล ว่องกุศลกิ
ศ จ
1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ร้ อยละ
อ 1.46 ของททุนชําระแล้ ว
1. ตระกูลว่วองกุศลกิจ
87.00% 2. นนายสุนทร ว่องกุศลกิ
ศ จ
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิกิจ 2. ตระกูลกาญจนกํ
ก
าเนิด 6.00% 3. นนายวิฑรู ย์ ว่องกุกุศลกิจ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน คือ
3. ตระกูลพุพทธพงษ์ ศิริพร 2.00% 4. นนายอิสระ ว่องกุศลกิจ
1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
1.
4. ตระกูลลัทธะพานิชย์
2.00% 5. นนายชนินท์ ว่องกกุสลกิจ
2 นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
2.
5. ตระกูลเจจนลาภวัฒนกุล 1.50% 6. นนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
6. ตระกูลประดิ
ป ษฐ์ แท่น
1.50% 7. นนายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ
8.นน.ส.จินตนา กาญ
ญจนกําเนิด
9. นนางอารดา ลัทธะะพานิชย์

4. บริ ษัท รวมเกกษตรกร 1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายอิสระ ว่องกกุศลกิจ
อุตสาหกรรมม จํากัด
ร้ อยละ
อ 0.69 ของททุนชําระแล้ ว
บจ.นํ ้าตาลลมิตรผล
87.56% 2. นนายบรรเทิง ว่องกกุศลกิจ
(ผลิตและจําหนน่าย
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรผผล
3. นน.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
นํ ้าตาลและกากกนํ ้าตาล) 3) มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน คือ
4. นนายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิปิยมาภรณ์
1. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
5. นน.ส. จินตนา กาญ
ญจนกําเนิด
2 นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
2.
6. นนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
7. นนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
8. นนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นนางอารดา ลัทธะะพานิชย์
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ชื่อบริริษัท /
ประเภภท
ลักษณะควาามสัมพันธ์
ธุรกิจ
5. บริ ษัท เอ็มมพี
1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ปาร์ ติเกิล บอร์ ด
ร้ อยละ
อ 0.59 ของททุนชําระแล้ ว
จํากัด
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรก ร
(บริ ษัทเพื่อกาารลงทุน)
อุตสาหกรรม
3) ไมม่มีกรรมการร่ วมกกัน
6. บริ ษัท ทุนนมิตร
สยาม จํากกัด

1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ
อ 0.29 ของททุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตร
ส
สยาม
3) กรรมการร่
ก
วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุ
อ ศลกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใใหญ่

รายชื่อคณ
ณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ. รวมเกษษตรกรอุตสาหกรรรม 99.99% 2. นนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
3. นนางอัมพร กาญจนนกําเนิด
4. นนายปริ วฒ
ั ก์ กาญ
ญจนธนา
5. นนายอรรถพล ว่องกุศลกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายสุนทร ว่องกุศลกิ
ศ จ
บจ.นํ ้าตาลลมิตรสยาม
99.99% 2. นนายอิสระ ว่องกกุศลกิจ
3. นนายบรรเทิง ว่องกกุศลกิจ
4. นนายขจร เพทย์ปฎิ
ป พธั น์
5. นนายศุภนิตย์ มานนะจิตต์

1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
7. บริ ษัท แปซิซิฟิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
ชูการ์ คอร์ร์ ปอเรชัน่
ร้ อยละ
อ 0.26 ของททุนชําระแล้ ว
บจ.นํ ้าตาลลมิตรผล
99.99% 2. นนางอัมพร กาญจจนกําเนิด
จํากัด
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรผผล
3. นนายจิรศักด์ ว่องกุ
ง ศลกิจ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน คือ
4. นนายวีระเจตน์ ว่องกุ
อ ศลกิจ
(ตัวแทนนําเข้ข้ าส่งออกนํ ้าตาล)
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
8. บริ ษัท ยูฟินเวส
1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
จํากัด
ร้ อยละ
อ 0.25 ของททุนชําระแล้ ว
(Holding Coompany) 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี แคปิ
ตออล
3) มีกรรมการร่ วมกัน 4 ท่าน คือ
1 นายชนินท์ ว่องกุ
1.
ง ศลกิจ
2 นายเมธี เอื ้อออภิญญกุล
2.
3 นายองอาจ เอื ้ออภิ
3.
้ ญญกุล
4 นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
4.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายสุนทร ว่องกุกุศลกิจ
1. บจ.ทีเอ็มอี
ม แคปิ ตอล 100.00% 2. นนายวิฑรู ย์ ว่องกกุศลกิจ
3. นนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
4. นนายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
5. นนายองอาจ เอืออภิ
้อ ญญกุล
6. นนายภากร กันทาธรรม
น
7. นนายอรรณพ ว่องกุศลกิจ
8. นนายวีระเจตน์ ว่องกุ
อ ศลกิจ
9. นน.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด
10.นนายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ

9. บริ ษัท มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร์
(ภูเวียง) จํากัด
(ผลิตและจําหน่าย
นํ ้าตาลและ
กากนํ ้าตาล)

1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ
อ 0.24 ของททุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรก ร
อุตสาหกรรมฯ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่วองกุศลกิจ

1. นนายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. รวมเกษษตรกรอุตสาหกรรมม 51.04% 2. นนายบรรเทิง ว่องกกุศลกิจ
3. นนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย

10. บริ ษัท นํ ้า้าตาล
มิตรกาฬฬสินธุ์
จํากัด
(ผลิตและจําหหน่าย
นํ ้าตาลและ
กากนํ ้าตาล)

1) เป็ป็ นผู้ถือหุ้นของบริริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ
อ 0.18 ของททุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรก ร
อุตสาหกรรม
3) กรรมการร่
ก
วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายบรรเทิง ว่องกุ
อ ศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นนายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ.รวมเกษษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 2. นนายบรรเทิง ว่องกกุศลกิจ
3. นนายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิปิยมาภรณ์
4. นน.ส. จินตนา กาญ
ญจนกําเนิด
5. นนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
6. นน.ส. ชญาวดี ชัยอนั
ย นต์
7. นนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
8. นนางอารดา ลัทธะะพานิชย์

* บุคคลที่เกี่ยยวข้ อง ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคคุมในบริ ษัทฯ บริริ ษัทย่อย และบริริ ษัทร่วม ปรากฏฏในเอกสารแนบบ 1
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ขอองบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย บริริ ษัทร่วม และบบริ ษัทที่เกี่ยวข้องกั
อ น รวมทังน
้ นโยบายการกําหนดราคาซื
ห
้อ
ขายและอัตรราดอกเบี ้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษัทฯ มีรายการระหหว่างกันกับบริษัษทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัททที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แสดงอยู่
ในหมายเหตตุประกอบงบกาารเงินข้ อ 13
อ นโดยมีลกั ษษณะความสัมพัพนธ์ ดังนี ้
o รายการระหว่างกิกิจการที่เกี่ยวข้ องกั
รายการระหว่ างกั
า น
บริษัท บ้ านปปู จํากัด (มหาชชน)
1. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด ดังนี ้
 ปี 2557 มีรายได้ ขายยสินค้ า จํานวน 10,038,858.16
1
เหรี ยญสหรัฐ
 ซื ้อสินนค้ า จํานวน 6,0004,492.73 เหรียญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้กาารค้ า จํานวน 33,864,107.82
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํจานวน 9,054.007 เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้การค้ า จํานวน
า
4,094,5441.84 เหรี ยญสหหรัฐ
2. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ PT.Inddominco Manddiri ดังนี ้
 ปี 2557 มีรายได้ คา่ Management
M
fee จํานวน 15,8821,426.82
เหรี ยญสหรัฐ
 ซื ้อสินนค้ า จํานวน 48,,824,305.22 เหรีียญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 2,656,942.05 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ยอดเเงิินทดรองจ่าย จํจานวน 3,762.993 เหรียญสหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้การค้ า จํานวน
า
9,224,0225.72 เหรี ยญสหหรัฐ
3. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัรัล จํากัด ดังนี ้
 ปี 25557 มีดอกเบี ้ยรรับ จํานวน 279,686.63 เหรี ยญ
ญสหรัฐ และ
 เงินปปั นผลรับ จํานวนน 31,999,960.000 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25557 มียอดเงินปันผลค้
น างรับ จํานนวน
1800,612,445.71 เหหรี ยญสหรัฐ
4. รายการระะหว่างกันกับ บริริ ษัท บีพี โอเวอร์ร์ ซสี ์ ดีเวลลอปเมมนท์ จํากัด
บริ ษัทฯ มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ
บ ษัท บีพี โอเวออร์ ซีส์ ดีเวลลอปเเมนท์ จํากัด ในรูรูป
ของสัญญ
ญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี
ร
้ยจากต้ต้ นทุนของเงินกู้ยืยมื
มาถัวเฉลีลี่ย
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสีส์ ดีเวลลอปเมนนท์
จํากัด ดังนี ้

บริริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่
ล ารายการ

บริ ษัท เหมืมืองเชียงม่วน จําากัด

24,011,054.62
2
เหรี ยญสหรัฐ

minco Mandiri
PT.Indom

76,530,462.73
7
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํ ากัด

212,892,092.24
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บีพีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลลอป
เมนท์ จํากัด

2,4886,395,846.30
เหรี ยญสหรัฐ

หน้ า 192

รายการระหว่ างกั
า น

บริริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่
ล ารายการ

 ปี 25557 มีดอกเบี ้ยรรับ จํานวน 87,5578,564.65 เหรีรยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25557 มียอดเงินให้ กู้จํานวน 2,297,316,075.69
เหรี ยยญสหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 101,4492,032.14 เหรียยญสหรัฐ
 ยอดดเงินทดรองจ่าย จํานวน 9,173..82 เหรียญสหรัฐั
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จําากัด
5. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ร์ จํากัด
มีเงินให้ ก้ ยยืู ืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ในรูปของสสัญญาเงินให้ ก้ ยืยู มื
โดยคํานววณอัตราดอกเบี ้ยจากต้
้ย
นทุนของงเงินกู้ยืมมาถัวเฉฉลี่ย ดังนี ้
 ปี 25557 มีดอกเบี ้ยรรับ จํานวน 13,9904.69 เหรี ยญสสหรัฐ
 รายไได้ คา่ Managem
ment fee จํานววน 915,153.11 เหรี ยญสหรัฐ
 เงินปปั นผลรับ จํานวนน 73,128,167.224 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25557 มียอดเงินให้ กู้จํานวน 1,820,222.67 เหรี ยญ
สหรัรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 9,9600.86 เหรียญสหรัรัฐ
 มียอดเงินทดรองรับ จํานวน 9,199.770 เหรี ยญสหรัฐ
ง บ จํานวน 131,117,017.11 เหหรี ยญสหรัฐ และะ
 มียออดเงินปั นผลค้ างรั
 ยอดลูกหนี ้อื่น จํานววน 973,819.14 เหรี ยญสหรัฐ
6. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ร์ เนชัน่ แนล จํากัดั
ดังนี ้
M
feee จํานวน 9155,153.11 เหรี ยญ
 ปี 2557 รายได้ คา่ Management
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 973, 819.14 เหรี ยญ
สหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัชั่ นแนล
จํากัด

7. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ Banpu Singapore Ptte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2557 รายได้ คา่ Management feee จํานวน 10,0000.00 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 10,000.00 เหรี ยญ
สหรัฐ

Banpu Singapore Pte. LLtd.

2007,987,444.52
เหรี ยญสหรัฐ

1,888,972.25
เหรี ยญสหรัฐ

20,000.00
เหรี ยญสหรัฐ
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8. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ PT. Joorong Barutam
ma Greston
ดังนี ้
M
feee จํานวน 606,,540.28 เหรี ยญ
 ปี 2557 รายได้ ค่า Management
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 76,316.86 เหรี ยญ
สหรัฐ

PT. Joronng Barutama GGreston

9. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ PT. Kitadin . ดังนี ้
 ปี 2557 รายได้ ค่า Management
M
feee จํานวน 912,,115.57 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 121, 073.22 เหรี ยญ
สหรัฐ

PT. Kitadin

มูลค่
ล ารายการ
682,857.14
เหรี ยญสหรัฐ

1,033,188.79
เหรี ยญสหรัฐ

10. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT. Trubaindo
T
Coaal Mining. ดังนี ้
PT. Trubaaindo Coal Minning
M
feee จํานวน 7,1554,915.32 เหรี ยญ
 ปี 2557 รายได้ ค่า Management
สหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 1,884,906.28 เหรี ยญ
สหรัฐ

9,039,821.60
เหรี ยญสหรัฐ

11. บริ ษัทฯ ทํารายการระหวว่างกันกับ PT.BBharinto Ekatam
ma ดังนี ้
M
feee จํานวน 1,6777,813.58
 ปี 2557 รายได้ คา่ Management
เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดลูกหนี ้อืน่ จํานวน 416, 166.14 เหรี ยญ
สหรัฐ

PT.Bharinnto Ekatama

2,093,979.72
เหรี ยญสหรัฐ

12. บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกั
า นกับ Banpuu Investment (CChina) Ltd.ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินทดรรองจ่ายจํานวน 66,831.87
เหรี ยยญสหรัฐ

Banpu Investment (Chinna)
Ltd.

13. บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกั
า นกับ Banpuu Minerals (Singapore) Pte.Lttd. Banpu Minerals
M
(Singaapore)
Pte. Ltd.
ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินทดรรองจ่ายจํานวน 21,933.18
เหรี ยยญสหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้การค้ าจํานวน 375,374.558 เหรี ยญสหรัฐ

66,831.87
เหรี ยญสหรัฐ

397,307.76
เหรี ยญสหรัฐ
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14. บริ ษัทฯ มีรายการระหวว่างกันกับบริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนี ยริ่ ง เซอร์ วิสเซซส บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง
จํากัด มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริิ ษัท บ้ านปู เอ็นจิ
น เนียริ่ ง เซอร์ วสิ สเซส จํากัด ในรูรูป เซอร์ วิสเซส จํากัด
ของสัญญ
ญาเงินให้ ก้ ยู ืม โดยคํานวณอัตราดอกเบี
ร
้ยจากต้ต้ นทุนของเงินกู้ยืยมื
มาถัวเฉลีลี่ย ดังนี ้
 ยอดดดอกเบี ้ยรับ จํานวน
น 16,722.333 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 331 ธันวาคม 25557 มียอดเงินให้ กู้จํานวน 3,033 ,704.46 เหรี ยญ
สหรัรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 6,6822.46 เหรี ยญสหรัรัฐ

3,057,109.25
เหรี ยญสหรัฐ

15. บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกั
า นกับ BMS Coal
C Sales Pte..Ltd. ดังนี ้
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินทดรรองจ่ายจํานวน 6,141.42
เหรี ยยญสหรัฐ
 ยอดเเจ้ าหนี ้การค้ าจํานวน 1,451,5600.14 เหรี ยญสหรัรัฐ

1,457,701.56
เหรี ยญสหรัฐ

BMS Coaal Sales Pte. Ltdd.

บริ ษัท บ้ านปูปู มินเนอรัล จํากัดั
บริ ษัท เหมืมืองเชียงม่วน จําากัด
1. รายการระะหว่างกันกับบริ ษัษท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ให้ เงินกู
น ้ ยืมแก่ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน
ว
จํากัด ในนรูปของตัว๋ สัญญาใช้
ญ เงิน โดยยคํานวณอัตราดดอกเบี ้ยจากต้ นทุทน
ของเงินที่กู้มาถัวเฉลี่ยบวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
ย
บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํจากัด มีรายการระหว่างกันกับบบริิ ษัท เหมืองเชียง
ม่วน จํากัด ดังนี ้
 ปี 2557 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 356,509.79 เหรี ยญสหรัฐ
ํา 6,674,1449.80 เหรี ยญ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินกู้จานวน
สหรัฐ
 ยอดดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน 30,9559.66 เหรี ยญสหหรัฐ
2. รายการระหว่างกันกับ Baanpu Australia Co.Pty Ltd
Banpu Australia
A
Co.Ptyy Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยืยู มื แก่ Banpu AAustralia Co.Ptyy
น
นกู้ยืมมาาถัวเฉลี่ย
Ltd. โดยคคํานวณอัตราดออกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงิ
บริ ษัท บ้ าานปู มินเนอรัล จํจากัด มีเงินให้ ก้ ยืู มและดอกเบียรั
้ย บจาก Banpu
Australiaa Co.Pty Ltd. ดังั นี ้
 ปี 2557 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 324,444.49เหรี ยญอออสเตรเลีย
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 8,0000,000.00
เหรี ยญออสเตรเลีย
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 685,3333.43 เหรี ยญออสสเตรเลีย

7,061,619.25
เหรี ยญสหรัฐ

9,009,777.92
เหรียญออสเตรเลี
ย
ย
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3. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ Banppu Singapore PPte.Ltd. ดังนี ้
 ปี 2557 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 69,474,666.24 เหรี ยยญสหรัฐ
้ย างรับ จํานวน
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดดอกเบียค้
110,8825,740.14 เหหรีียญสหรัฐ

Banpu Singapore Pte.LLtd.

4. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ Banppu Minerals (Singapore)
Pte.Ltd. ดังนี ้
 ปี 2557 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 274,922.08 เหรี ยญสหรัฐ
 มีเงินนปั นผลรับ จํานวน 5,000,000.00 เหรี ยญสหรัฐ
5. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ Banppu Coal Investm
ment Co.,Ltd.
ดังนี ้
ญสหรัฐ
 ปี 2557 มีเงินปั นผลลรับ จํานวน 95,000,000 เหรี ยญ
ผ างรับ จํานวนน 8,700,000
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินปั นผลค้
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Minerals (Singappore)
Pte.Ltd.

5,274,922.08
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Coal
C Investmennt.Ltd.

103,700,000
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu International Coo.,.Ltd.

6,838,727.33
เหรี ยญสหรัฐ

1. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ PT.Inddo Tambangrayya Megah
ดังนี ้
 ปี 2557 มีเงินปั นผลลรับ จํานวน 1300,042,405.20 เหหรี ยญสหรัฐ

PT.Indo Tambangraya
T
MMegah

1330,042,405.20
เหรี ยญสหรัฐ

2. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ Banpu Singapore Ptte.Ltd. ดังนี ้
 ปี 2557 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 2,831,104.25 เหรียญ
ญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 88,364,620.21
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 8,956,6773.12 เหรี ยญสหหรัฐ
3. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกั
า นกับ Hunnu Resources LLLC. ดังนี ้
 ปี 2557 มีดอกเบี ้ยรัรับ จํานวน 2,774,486.31 เหรียญ
ญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินให้ ก้ ยืยู มื จํานวน 69,349,762.31
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดดดอกบี ้ยค้ างรับ จํานวน 5,142,1222.73 เหรี ยญสหหรัฐ

Banpu Singapore Pte.LLtd.

1000,142,397.58
เหรี ยญสหรัฐ

6. บริ ษัทฯ ททํารายการระหว่างกันกับ Banppu Internationaal Co.,Ltd. ดังนี ้
 ปี 2557 มีเงินปั นผลลรับ จํานวน 2,343,347.05 เหรี ยยญสหรัฐ
 มีดออกเบี ้ยจ่าย จํานววน 89,970.59 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 311 ธันวาคม 25577 มียอดเงินกู้ยมื จํานวน 4,3988,871.64 เหรี ยญ
สหรัฐ
 มีดอกกเบี ้ยค้ างจ่าย จํานวน 6,538.055 เหรี ยญสหรัฐ
Banpu Mineerals (Singaporre) Pte.Ltd.

Hunnu Reesources LLC..

1880,300,406.38
เหรี ยญสหรัฐ

77,266,371.35
7
เหรี ยญสหรัฐ
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12.2 ความมจําเป็ นและคความสมเหตุสมผลของราย
ส
การระหว่ างกักัน
ในกรรณีที่บริ ษัทฯ เข้ข้ าทําสัญญาใดดๆ ก็ตาม หรื อมี การทํารายกาารระหว่างกันกับบริ
บ ษัทฯ บริ ษษัั ทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่
เกี่ยววข้ อง และ/หรื อบุ
อ คคลภายนออก บริ ษัทฯ จะะพิจารณาถึงความจําเป็ นและะความเหมาะสสมในการเข้ าทําสั
า ญญานันๆ
้
โดยคคํานึงถึงผลประะโยชน์ของบริษัษทั ฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุ
ต
มัตกิ ารทํารายกการระหว่ างกัน
ในกรรณีที่บริ ษัทฯ เข้ข้ าทําสัญญาใดดๆ ก็ตาม หรื อมมีการทํารายกาารระหว่างกันกับั บริ ษัทย่อย บบริิ ษัทร่วม บริษัษทั ที่เกี่ยวข้ อง
บุคคลภายนอก และ/หรื
แ
อบุคคลลที่อาจมีความขขัดแย้ ง เพื่อปรระโยชน์ของบริษัษทฯ คณะกรรรมการบริ ษัทกําหนดให้
า
ต้อง
ณฑ์ของประกาศศคณะกรรมกา รตลาดหลักทรัรัพย์แห่งประเทศศไทย เรื่ องงการเปิ ดเผยข้ อมู
อ ลและการ
ปฏิบบัตั ิตามหลักเกณ
ปฏิบบัตั ิการของบริ ษัษัทจดทะเบียนในนรายการที่เกี่ยยวโยงกัน
และให้
แ มีราคาแและเงื่อนไข
เสมือนการทํทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยยกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่วนได้ เสียในรายยการนันจะต้
้ องไม่
ง มีสว่ นในกาารพิจารณาอนุมัมติ
12.3 นโยบบายหรื อแนวโโน้ มการทํารายการระหว่ างงกันในอนาคตต
- ไม่มมีี -
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ส่สวนที่ 3
ฐานะะการเเงินแลละผลลการดดาํ เนินงาน
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13. ข้ อมูลลทางการเงินที
น ่สาํ คัญ
1. สรุ ปรายยงานของผู้สอบบั
อ ญชี
งบการเงิงินรวม และงบกการเงินเฉพาะบบริ ษัทของบริ ษษััท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย แและของเฉพาะบบริ ษัท บ้ านปู
จํากัด (มมหาชน) ซึง่ ปรระกอบด้ วยงบแแสดงฐานะการรเงินรวมและงบบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริรษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 แและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกํ
ร
าไรรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงกา รเปลี่ยนแปลงสส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมแและงบแสดงกาารเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัท และงบกระะแสเงินสดรวมแและงบกระแสเเงินิ สดเฉพาะ
บริ ษัทสําาหรับปี สิ ้นสุดวันั เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการรบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ เรื่ องอื่น ๆ

บ้ หารต่องบกาารเงิ น
ความรับบผิ ดชอบของผูบริ
อ
่ควรตา มมาตรฐานการรายงาน
ผู้บริ หารรเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนนองบการเงินเหหล่านี ้โดยถูกต้องตามที
ทางการเงิน
า
นที่
และะรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมุ ภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาวว่าจําเป็ นเพื่อให้ห้ สามารถจัดทํางบการเงิ
ปราศจาากการแสดงข้ อมูมลที่ขดั ต่อข้ อเทท็จจริ งอันเป็ นสสาระสําคัญไม่ว่วาจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ ออผิดพลาด
ส้
ญชี
ความรับบผิ ดชอบของผูสอบบั
ั ชีเป็ นผู้รับผิดชอบในการแส
ด
ดงความเห็นต่อองบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบขอองผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญ
ได้ ปฏิบตติั ิงานตรวจสอบบตามมาตรฐานนการสอบบัญชี
ซึง่ กําหนนดให้ ผ้ สู อบบัญชี
ญ ปฏิบตั ิตามข้ข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
รวมถึงวาางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ คววามเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุ
า
สมผลลว่างบการเงินปปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ ออเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํ
น
าคัญหรืือไม่
การตรวจจสอบรวมถึงกาารใช้ วิธีการตรววจสอบเพื่อให้ ไได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานววนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในนงบการเงิน วิธการตรวจสอบที
ธี
ที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูยูก่ บั ดุลยพินิจของผู
ข ้ สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการปประเมินความเเสี่ยงจากการ
แสดงข้ ออมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็
เ จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญขอองงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากกการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในนการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบั
ส ญชีพิจารรณาการควบคุมมภายในที่เกี่ยวข้
ว องกับการจัดทํ
ด าและการนําาเสนองบการเงินโดยถู
น กต้ อง
ณ์ แต่ไม่ใช่เพื ่อวัตถุประสงค์ค์ในการแสดง
ตามที่คววรของกิจการ เพื่อออกแบบบวิธีการตรวจสออบที่เหมาะสมกับสถานการณ
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบ
ผ
คุมภายในของกิจการ การตตรวจสอบรวมถึงการประเมินคความเหมาะสมของนโยบาย
แ
หตุสมผลของปรระมาณการทางงบัญชีที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้บริ หารร รวมทังการ
้ รประเมินการ
การบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเห
นําเสนองบการเงินโดยรวม
ั ชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบั
ฐ
ญ
ั ชีที่ผ้ สู อบบัญ
ญชีได้ รับเพียงพพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณ
ณฑ์ในการแสดดงความเห็น
ผู้สอบบัญ
ของผู้สออบบัญชี
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ั ชีเห็นว่างบการเงินรวมและงงบการเงินเฉพาาะบริ ษัทข้ างต้ นนี
น ้แสดงฐานะกการเงินรวมและะฐานะการเงินเฉพาะ
ผู้สอบบัญ
บริ ษัทขอองบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหหาชน) และบริษษัทย่อย และขของเฉพาะบริ ษทั บ้ านปู จํากั ด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคมม 2557 และะผลการดําเนินงานรวมและผล
ง
ลการดําเนินงานนเฉพาะบริ ษัท และกระแสเงิงินสดรวมและกกระแสเงินสด
เฉพาะบริิ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกักันโดยถูกต้ องตตามที่ควรในสาระสําคัญตามมมาตรฐานการรา
รายงานทางการรเงิน
เ่ น
ข้อมูลแลละเหตุการณ์ ทีเน้
ั ชีขอให้ ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการ
ป
รเงินข้ อ คดีฟ้องร้
อ อง ค) ซึง่ อธิ
อ บายถึงคดีฟ้อองร้ องของบริษัษทั และบริ ษัท
ผู้สอบบัญ
ย่อยแห่งงหนึง่ ที่อยูใ่ นระะหว่างการพิจารรณาของศาล ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดงควาามเห็นอย่างมีเเงืงื ่อนไขในเรื่ องนีนี ้
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2. งบการเเงิินรวม
บ ษัทฯ ได้ กําหนนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ง (Functionnal Currency) เป็ นสกุลเงิน
ตังงแต่
้ วนั ที่ 1 มกรราคม 2556 บริ
ดอลลาร์ สหรัรัฐอเมริ กา (เหรีรี ยญสหรัฐฯ) ซึง่ เป็ นไปตามมมาตรฐานการบับัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 25552) เรื่ องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงงของอัตราแลกกเปลี่ยนเงินตราาต่างประเทศ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ได้ รายงานนงบการเงินภายยใต้ มาตรฐานบบัญชี Thai
Financial RReporting Stanndard (TFRS) เป็ นครัง้ แรก โดดยใช้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯใในการจัดทํางบบการเงิน
บริริ ษัทฯ จึงนําเสนนองบการเงินปี 2555 ปี 25566 และปี 2557 เป็ นสกุลเงินดออลลาร์ สหรัฐอเมมริ กา (เหรี ยญสสหรัฐฯ)
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชน) และบริษทย่
ัท อย
งบบแสดงฐานะกการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2557 แลละ 2556 และะ 2555
หน่วย: พันเหรี ยญสหรั
ญ ฐ

สินทรัพย์
ห นเวียน
สินทรัพย์ หมุ
เงินสดและรรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระะยะสั ้น
ลูกหนี ้การค้ค้ า สุทธิ
ลูกหนี ้กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินปั นผลค้ างรั บจากกิจการทีที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินทดรองจจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ สุทธิ
ท
อะไหล่และววัสดุเครื่ องจักร สุทธิ
สินทรั พย์อนุนพนั ธ์การเงินที่ถงกํ
งึ าหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้ กยู้ มื ระยะสั
ร
้นแก่บริ ษัทอื่น
ค่าใช้ จ่ายในนการสํารวจและพพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชีสว่ นที่หมุนเวีวียน สุทธิ
สินทรั พย์หมุมนเวียนอื่น
รวมสินทรัรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่
ไ หมุนเวียน
เงินให้ กยู้ มื แก่
แ พนักงาน
ส่วนได้ เสียในกิ
ใ จการร่ วมค้ า
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
อสังหาริ มทรั
ท พย์เพือ่ การลงทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ท
า เงินได้ รอตัดบัญชี
ญ สุทธิ
สินทรั พย์ภาษี
สินทรั พย์อนุนพนั ธ์การเงิน
ค่าใช้ จ่ายในนการสํารวจและพพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้
ด าดินรอตัดบัญชี
ญ สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่
อ านหิน สุทธิ
โครงการระะหว่างการพัฒนา
ค่าความนิยม
ย
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัรัพย์

31 ธันวาคม
พ 2557
พ.ศ.

ร้ อยละ

31 ธันวาคม
2
พ.ศ. 2556
ปรั บปรุ งใหม่
ง

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ร้ อยละ
ปรั บปรุ งใหม่

ร้ อยละ

390,974
32,262
306,627
255
217,075
11
174,682
33,420
687
2,399

5.67
0.47
4.44
0.00
3.15
0.00
2.53
0.48
0.01
0.03

445,,916
12,,262
280,,638
191
215,,835
158,,200
40,,056
1,,293
275

6.25
0.17
3.94
0.00
3.03
2.22
0.56
0.02
0.00

744,889
23,160
318,552
199
248,081
45
203,589
51,182
12,179
-

9.72
0.30
4.16
0.00
3.24
0.00
2.66
0.67
0.16
-

58,314
140,563
1,357,269

0.85
2.04
19.67

65,,760
145,,023
1,365,,449

0.92
2.03
19.15

134,197
161,636
1,897,709

1.75
2.11
24.77

652
562,036
17,636
2,404
1,331,282
95,286
384

0.01
8.15
0.26
0.03
19.29
1.38
0.01

697
552,,890
18,,204
2,,406
1,455,,779
120,,731
675

0.01
7.76
0.26
0.03
20.42
1.69
0.01

459
531,099
23,901
3,263
1,574,446
117,076
7,603

0.01
6.93
0.31
0.04
20.55
1.53
0.10

794,916
1,950,451
3,158
524,120
260,086
5
5,542,411
6
6,899,680

11.52
2
28.27
0.05
7.60
3.77
8
80.33
1000.00

831,,220
2,051,,015
2,,607
524,,120
203,,171
5,763,,515
7,128,,964

11.66
28.77
0.04
7.35
2.85
80.85
100.00

9.81
751,836
2,142,739 27.97
0.03
2,506
6.84
524,103
1.11
85,264
5,764,295 75.23
7,662,004 100.00

หมายเหตุตุ: เพื่อประกอบใในการอ่านงบการรเงินรวม โดยควรรอ่านคูก่ บั “งบการรเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษษัั ทฯ สําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25557”

หน้ า 202

บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย่
ัท อย
งบบแสดงฐานะกการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2557 แลละ 2556 และะ 2555

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
น ยน
หนีส้ ินหมุนเวี
เงินกู้ ยมื ระยยะสั ้นจากสถาบันการเงิ
ก น
เจ้ าหนี ้การค้ค้ า
ส่วนของเงินกู้
น ยมื ระยะยาวที่ถึถงึ กําหนดชําระภาายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ ที่ถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึ
ถ
่งปี สุทธิ
นั การเงินที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
หนี ้สินอนุพนธ์
ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหิ
น นค้ างจ่าย
ง าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่
ค่าภาคหลววงค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ ค้ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายผลลประโยชน์พนักงาานค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวี
เ ยนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
ห นเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุ
เงินกู้ ยมื ระยยะยาวจากบริ ษัทอื่น
เงินกู้ ยมื ระยยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
เ ินได้ รอตัดบัญชี สุทธิ
หนี ้สินภาษี เงิ
สํารองค่าใช้ชจ่ายผลประโยชน์์พนักงาน
ญ
านหินรอตตัดบัญชี สุทธิ
หนี ้สินสัญญาขายถ่
หนี ้สินอนุพนธ์
นั การเงิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หน่วย: พันเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
31 ธันวาคมม
ร้ อยละ
พ.ศ. 25555 ร้ อยละ
ปรั บปรุ งใหมม่

311 ธันวาคม
พ 2557
พ.ศ.

ร้ อยละ
อ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
2
ปรั บปรุ งใหม่
ง

63,310
37,401
160,196
75,811
54,033
164,837
27,482
12,873
13,706
76,231
316,178
1
1,002,058

0.92
0.54
2.32
1.10
0.78
2.39
0.40
0.19
0.20
1.10
4.58
1
14.52

151,566
70,382
280,636
67,045
40,164
165,607
17,577
35,623
21,343
82,919
308,833
1,241,695

2.133
0.999
3.944
0.944
0.566
2.32
0.255
0.50
0.30
1.166
4.333
17.42

7,9555
97,5922
265,0099
8,4055
185,6788
12,2366
46,5855
37,0500
97,4277
307,0844
1,065,021

0.10
1.27
3.46
0.11
2.42
0.16
0.61
0.48
1.27
4.01
13.90

675
1
1,715,783
1
1,220,240
224,575
29,402
157,835
70,307
78,806
3
3,497,623
4
4,499,681

0.01
2
24.87
1
17.69
3.25
0.43
2.29
1.02
1.14
5
50.69
6
65.22

738
1,672,152
1,057,634
245,710
24,529
221,125
74,083
82,727
3,378,698
4,620,393

0.01
23.466
14.844
3.455
0.344
3.10
1.044
1.166
47.399
64.81

861
1,988,791
905,9544
262,2044
28,0055
276,3499
49,6899
88,8422
3,600,6955
4,665,7166

0.01
25.96
11.82
3.42
0.37
3.61
0.65
1.16
46.99
60.89

หมายเหตุตุ: เพื่อประกอบใในการอ่านงบการรเงินรวม โดยควรรอ่านคูก่ บั “งบการรเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษษัั ทฯ สําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25557”

หน้ า 203

บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชน) และบริษทย่
ัท อย
งบบแสดงฐานะกการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2557 แลละ 2556 และะ 2555
หน่วย: พันเหหรี ยญสหรัฐ
311 ธันวาคม
พ 2557
พ.ศ.

31 ธันวาคม
ร้ อยละ
อ

พ.ศ. 2556
2

31 ธันวาคม
ร้ อยละ

พ.ศ. 2555

ร้ อยละ

ปรั บปรุ งใหม่

ปรั บปรุ งใหม่
ง
ส่ วนของผู้ถือื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบีบียน
หุ้นสามัญ 3,404,904,790
3
หุห้ น มูลค่าที่ตราไว้ว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 25556 หุ้นสามัญ 3,5540,504,790 หุ้น
มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
บ
พ.ศ. 2555 หุ้นสามัญ 354,050,479 หุ้น
มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท)

100,834

104,850

1.47

104,850

1.37

ทุนที่ออกแลละเรี ยกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,581,878,550
2
หุห้ น มูลค่าที่ชําระแแล้วหุ้นละ 1 บาทท
(พ.ศ. 2556 หุ้นสามัญ 2,7717,478,550 หุ้น
มูลค่า ที่ชํา ระแล้ว หุ้นละ 1 บาท
พ.ศ. 2555 หุ้นสามัญ 271,747,855 หุ้น
มูลค่า ที่ชํา ระแล้ว หุ้นละ 10 บาท)
ส่ว นเกินมูลค่
ล าหุ้น

76,461

1.11

80,477

1.13

80,477

1.05

149,800

2.17

149,800

2.10

149,800

1.96

(133,379)

(1.87))

-

หัก หุ้นทุนซื ้อคืน
กํา ไรสะสม

-

จัดสรรแล้ว
- สํารอองตามกฎหมาย

76,967

1.12

74,979

1.05

71,894

0.94

- สํารอองอื่น

20,592

0.30

152,944

2.15

11,931

0.16

1
1,945,972

2
28.20

1,958,845

27.48

2,148,357

28.04

(213,715)

(
(3.10)

(115,374)

(1.62))

175,556

2.29

2
2,056,077

2
29.80

2,168,292

30.42

2,638,015

34.43

343,922

4.98

340,279

4.77

358,273

4.68

2
2,399,999

3
34.78

2,508,571

35.19

2,996,288

39.11

ยังไม่ได้ จัดสรร
องค์ประกออบอื่นของส่วนของงผู้ถือหุ้น
รวมส่วนขอองบริ ษัทใหญ่
ส่ว นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,662,004 100.00
6
6,899,680
1000.00 7,128,964 100.00
รวมหนีส้ นและส่
นิ
วนของผู้ถืถือหุ้น
หมายเหตุตุ: เพื่อประกอบใในการอ่านงบการรเงินรวม โดยควรรอ่านคูก่ บั “งบการรเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษษัั ทฯ สําหรับปี สิ ้นสสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25557”

หน้ า 204

บริรษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกํกําไรขาดทุนเบ็
บ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 311 ธันวาคม 25557 และ 25566 และ 25555
พ.ศศ. 2557
รายได้รวม
รายได้ จากกาารขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายแลละการให้ บริ การ
กําไรขัน้ ต้น
ค่าใช้ จ่ายในกการขาย
ค่าใช้ จ่ายในกการบริ หาร
ค่าภาคหลวงง
เงินปั นผลรั บจากเงินลงทุนอื่น
ดอกเบี ้ยรั บ
กําไร(ขาดทุน)สุ
น ทธิจากอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ค่าบริ หารจัดการและอื
ด
่นๆ
กําไร(ขาดทุน)สุ
น ทธิจากอัตราแแลกเปลีย่ น
ดอกเบี ้ยจ่าย
ต้ นทุนทางกาารเงินอื่น
ส่วนแบ่งกําไรจากกิ
ไ
จการร่ วมค้ค้ า
กําไรก่ อนภภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กลับรายการสินทรั พย์ภาษี เงินได้
น รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องกับภาษี การทําเหหมืองถ่านหิน
และสินแร่ร่ ในประเทศออสเตตรเลีย
กําไรสําหรับปี
บ
กําไร(ขาดททุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
ผลขาดทุนจาากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลขาดทุนจาากการป้ องกันควาามเสีย่ งกระแสเงินสด
น
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุ
ไ
น)เบ็ดเสร็ร็ จอื่นจากกิจการร่รวมค้ า
ผลต่างของอััตราแลกเปลีย่ นจาากการแปลงค่างบบการเงิน
ขาดทุนเบ็ดเสร็
ด จอื่นสําหรับปี
บ สุทธิจากภาษี
ษี
กําไร(ขาดททุน)เบ็ดเสร็จรวมมสําหรับปี
การแบ่ งปั นกํ
น าไร
ส่วนที่เป็ นขอองบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นขอองส่วนได้ เสียที่ไม่มีมีอํานาจควบคุม
การแบ่ งบันกํ
น าไร(ขาดทุน)เเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นขอองบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นขอองส่วนได้ เสียที่ไม่มีมีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั ้นพื
้ ้นฐาน

3,278,507
3,1444,931
(2,138,732)
1,0006,199
(276,384)
(174,166)
(302,774)
441
8,573
(5,039)
35,325
2,691
(1220,926)
( 10,615)
8
86,546
2449,871
(669,667)

ร้ อยละ
อ
พ.ศ. 2556
ร้ อยละะ
ของราายได้
ของรายได้ด้
1000.00 3,520,960
100.00
95.17
955.93 3,350,891
(65.36))
(655.23) (2,301,176)
29.81
300.69 1,049,715
(7.72))
(88.43) (271,661)
(55.31) (225,401)
(6.40))
(99.24) (324,978)
(9.23))
0.01
0
0.01
378
0.34
0
0.26
12,130
0.77
(00.15)
27,005
1.23
1.08
43,174
(0.77))
0
0.08
(27,036)
(3.30))
(33.69) (116,240)
(00.32)
(0.30))
(10,454)
2.48
2
2.64
87,382
6.93
7
7.62
244,014
(2.56))
(22.12)
(90,119)

หน่วย: พันเหรีรยญสหรัฐ
พ.ศ. 2555
ร้ อยละ
ของรายได้
100.00
4,030,843
93.65
3,774,745
(2,332,192) (57.86)
35.79
1,442,553
(7.29)
(293,695)
(6.99)
(281,843)
(9.50)
(382,810)
0.01
600
0.55
22,019
2.64
106,244
1.04
41,748
(0.66)
(26,745)
(2.77)
(111,647)
(0.26)
(10,625)
2.12
85,487
14.67
591,286
(4.16)
(167,747)

(224,232)
1555,972

(00.74)
4
4.76

153,895

4.37

423,539

10.51

(1,219)
(1,924)
(726)
(994,532)
(998,401)
57,571

(00.04)
(00.06)
(00.02)
(22.88)
(33.00)
1.76

(5,963)
(78,526)
6,999
(198,916)
(276,406)
(122,511)

(0.17))
(2.23))
0.20
(5.65))
(7.85))
(3.48))

3,353
(1,048)
(15,553)
(12,443)
(25,691)
397,848

0.08
(0.03)
(0.39)
(0.31)
(0.64)
9.87

882,246
73,726
155,972

22.51
2
2.25
4
4.76

78,025
75,870
153,895

2.22
2.15
4.37

271,683
151,856
423,539

6.74
3.77
10.51

( 16,095)
73,666
57,571

(00.49)
2
2.25
1.76

(198,683)
76,172
(122,511)

(5.64))
2.16
(3.48))

248,070
149,778
397,848

6.15
3.72
9.87

0.032

0.030

0.100
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บริ
บ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย่
ัท อย
งบกระแสเงินสด
น
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 311 ธันวาคม 25557 และ 25566 และ 2555

กระแสเงินสดจากกิ
ส
จกรรมดําเนิ
า นงาน
กําไรสําหรั
ห บปี ก่อนภาษี เงินได้
น
ปรั บกระทบกําไรก่อนภาษีษี เงินได้ เป็ นเงินสดดรั บ(จ่าย)จากการรดําเนินงาน
อ่
ดจําหน่ายค่าใช้ จ่า ยตั
ย ดจ่าย
- ค่า เสือมราคาและตั
- ตัดจําหน่
า ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ค่า เผือการด้
อ่
อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ก
- ตัดจําหน่
า ายบริ จาคอสังั หาริ มทรั พย์เพือ่ การลงทุ
ก
น
- ค่า เผือการด้
อ่
อยค่าอสังหาริ
ห มทรั พย์เพือ่ กาารลงทุน
- ตัดจําหน่
า ายเงินลงทุนอื่น
- กลับรายการเงิ
ร
นปั นผลค้ างจ่า ย
- ค่า เผือหนี
อ่ ้สงสัยจะสูญ
- (กลับรายการ)ค่าเผือ่ หนี
ห ้สงสัยจะสูญ
- (กลับรายการ)ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าถ่านหิน
ข
และวัสดุเครื่ องจักร
- (กลับรายการ)ค่าเผือ่ การเคลือ่ นไหวช้ าของอะไหล่
- ดอกเบบี ้ยจ่าย
- ต้ นทุนทางการเงิ
น
นอื่น
- ดอกเบบี ้ยรั บ
- ส่วนแแบ่งกําไรจากกิจกาารร่ วมค้ า
- เงินปั นผลรั
น บจากเงินลงงทุนอื่น
- กําไรจจากการจําหน่ายออสังหาริ มทรั พย์เพือ่ การลงทุน
- (กําไรร)ขาดทุนจากการรจําหน่า ยที่ดิน อาาคารและอุปกรณ์
ณ์
- ตัดจําหน่
า ายเงินลงทุนในบริ
ใ ษัทอื่น
- กําไรจจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื่น
- ขาดททุนสุทธิจากอนุพนธ์
นั ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
- กําไรสสุทธิจากอัตราแลกกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กระแสเงินสดก่
ส อนการเปลีย่ นแปลงของเงิ
น
นทุนหมุ
ห นเวียน
การเปลียนแปลงของเงิ
ย่
นทุนหมุนเวียน
- ลูกหนีนี ้การค้ า
- ลูกหนีนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจกาารที่เกี่ยวข้ องกัน
า
อ
- สินค้ าคงเหลื
- อะไหล่และวัสดุเครื่ องจัจักร
- สินทรัรั พย์หมุนเวียนอื่น
- ค่า ใช้ จ่ายในการสํารวจจและพัฒนารอตัดบั
ด ญชีและการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบััญชี
- เงินให้ห้ กยู้ มื แก่พนักงาน
- สินทรัรั พย์ไม่หมุนเวียนอือื่น
- เจ้ าหนนี ้การค้ า
- ค่า เปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
า
- ค่า ภาาคหลวงค้ า งจ่าย
- สํารองค่าใช้ จ่ายผลประะโยชน์พนักงานจาากการเกษี ยณอา ยุ
- หนี ้สินหมุ
น นเวียนอื่น
- หนี ้สินอื
น ่น
เงินสดสุทธิได้
ไ มาจากกิจกรรมมดําเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี ้ย
- การจ่ายภาษี เงินได้
ไ มาจากกิจกรรมมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้

พ.ศ. 2557

หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
พ.ศศ. 2556
พ 2555
พ.ศ.

2499,871

2
244,014

591,286

2200,604
2
2,281
12
431
747
(11)
527
1200,926
100,615
(88,573)
(866,546)
(441)
(476)
100,990
(266,904)
4944,053

2226,117
6,937
767
19
(725)
(1,081)
11
(108)
1
116,240
10,454
(12,130)
(87,382)
(378)
(4)
(3,665)
73,967
(1195,154)
3
377,899

233,893
18,741
(109)
1,223
5,180
111,647
10,625
(22,019)
(85,487)
(600)
(245)
20
45,303
(56,022)
853,436

(31,879)
(64)
(11)
(199,589)
5
5,141
5
5,117
433,750
45
(544,485)
(177,882)
(770)
(222,750)
( 1,815)
7
7,345
(33,921)
4022,285
(111,021)
(977,484)
1933,780

38,994
8
45
40,068
(4,907)
13,829
(10,930)
(238)
(1102,513)
(34,638)
(20,070)
(10,962)
(17,984)
2,470
(6,114)
2
264,957
(1110,899)
(1126,994)
27,064

19,586
2
97
(13,835)
(6,656)
(9,400)
(212,507)
26,190
(43,827)
39,180
7,242
19,329
27,474
23,587
729,898
(111,738)
(316,209)
301,951
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บริรษัท บ้ านปู จําากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
น
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 311 ธันวาคม 25557 และ 25566 และ 2555

กระแสเงินสดจากกิ
ส
จกรรมลงงทุน
เงินสดรัรั บ(จ่าย)สุทธิสาํ หรัรั บเงินลงทุนระยะะสั ้นจากสถาบันกาารเงิน
เงินสดจจ่ายจากเงินให้ กยู้ มระยะสั
มื
้นแก่บริ ษัทอื
ท ่น
เงินสดจจ่ายสุทธิจากเงินให้ห้ กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสดรัรั บจากการจําหน่ายเงิ
า นลงทุนอื่น
เงินสดจจ่ายสําหรั บซื ้อเงินลงทุ
ล นอื่น
เงินสดรัรั บจากการจําหน่ายเงิ
า นลงทุนในบริ ษัษทย่อย
เงินสดจจ่ายเพือ่ ซื ้อส่วนได้ เสี
เ ยในกิจการร่ วมคค้ า
เงินสดจจ่ายสําหรั บโครงกาารระหว่างพัฒนาา
เงินสดจจ่ายเพือ่ ซื ้อที่ดิน อาาคารและอุปกรณ์
ณ์
เงินสดรัรั บจากการจําหน่ายอสั
า งหาริ มทรั พย์ยเพือ่ การลงทุน
เงินสดจจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรัรั บจากการจําหน่ายที
า ่ดิน อาคารแลละอุปกรณ์
ดอกเบียรั้ย บ
เงินสดรัรั บจากเงินปั นผลจากกิจการร่ วมค้ า
เงินสดรัรั บจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ
ส
จกรรมจัดหาเงิ
ด น
เงินสดรัรั บจากเงินกู้ ยมื ระยยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจจ่ายคืนเงินกู้ ยมื ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิ
น น
เงินสดรัรั บจากเงินกู้ ยมื ระยยะยาวจากสถาบันการเงิ
น น
เงินสดจจ่ายคืนเงินกู้ ยมื ระยะยาวจากสถาบัันการเงิน
เงินสดจจ่ายสําหรั บต้ นทุนทางการเงินอื่น
เงินสดรัรั บจากหุ้นกู้
เงินสดจจ่ายคืนหุ้นกู้
เงินสดจจ่ายเพือ่ ซื ้อหุ้นทุนซื ้อคืน
เงินปั นผลจ่
ผ ายให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นของบริ ษัท
เงินปั นผลจ่
ผ ายให้ แก่สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัจัดหาเงิน
เงินสดและะรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงิ
น นสดและราายการเทียบเท่าเงิงินสด
เงินสดและะรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและะรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลาายปี
รายการที่มิใช่ เงินสด
รายการทีมิม่ ิใช่เงินสดที่มีสาระะสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประะกอบด้ วย
เจ้ าหนี ้อื่นและสั
แ ญญาเช่าการเงินจากการซื ้อทีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนได้ เสียในกิ
ใ จการร่ วมค้ าเพิ
เ ม่ ขึ ้นจากการแปปลงเงินปั นผลค้ างรั บ

พ.ศ. 2557

หน่วย: พันเหรีียญสหรัฐ
พ.ศศ. 2556
พ 2555
พ.ศ.

(200,000)
(22,124)
2
2,767
(66,158)
(66,713)
(47)
(2144,729)
(77,349)
244,636
8
8,523
933,084
441
(1277,669)

10,898
(275)
7,381
(8,037)
(101)
(2208,625)
41
(8,041)
5,236
13,016
103,591
378
(
(84,538)

(23,160)
150
(62)
(5,543)
67,449
(1,487)
(2,569)
(333,792)
(17,861)
1,198
21,150
19,585
600
(274,342)

2777,123
(3622,831)
7344,347
(7633,669)
(111,420)
2466,070
(688,074)
(966,120)
(700,023)
(1144,597)
(488,486)
(66,456)
4455,916
3900,974

3
318,144
(174,836)
3
397,295
(6691,265)
(7,509)
2
292,727
(5,160)
(133,379)
(123,439)
(
(94,167)
(2221,589)
(2279,063)
(
(19,910)
7
744,889
4
445,916

323,000
(448,991)
509,918
(349,868)
(11,479)
189,550
(64,344)
(185,167)
(176,738)
(214,119)
(186,510)
(432)
931,831
744,889

188,896
177,470

33,977
-

-
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3. อัตราส่ส่ วนทางการเงิงิน
บริ
บ ษัท บ้ านปู จจํากัด (มหาชน) และบริษทย่
ัท อย
สําหรั บปสิ
ปี น้ สุดวันที่ 331 ธันวาคม 25557 และ 25566 และ 2555
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

1.35
0.73
0.36
10.70
33.64
12.85
28.02
12.94
27.81
33.84

1.10
0.60
0.23
11.18
32.21
12.72
28.30
13.10
27.48
33.03

1.78
1.02
0.65
11.50
31.31
11.90
30.26
20.13
17.89
43.69

อัตราส่ วนนแสดงความสาามารถในการหากําไร (PROFITAABILITY RATIO))
อัตราากําไรขันต้
้ น
(%)
อัตราากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตราากําไรอื่น
(%)
อัตราาส่วนเงินสดต่อกาารทํากําไร
(%)
อัตราากําไรสุทธิ
(%)
อัตราาผลตอบแทนผู้ถือหุ
อ ้น
(%)

31.99
7.95
4.07
1.61
2.51
3.35

31.33
7.28
4.83
1.09
2.22
2.83

38.22
15.66
6.35
1.23
6.74
8.91

อัตราส่ วนนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICCIENCY RATIO)
อัตราาผลตอบแทนจากกสินทรัพย์
(%)
อัตราาผลตอบแทนจากกสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราาหมุนของสินทรัพย์
พ
(เท่า)

1.17
21.73
0.47

1.06
20.07
0.48

3.55
33.91
0.53

1.87
1.17
5.50
116.87

1.84
1.10
4.53
1120.25

1.56
0.79
10.36
68.16

อัตราส่ วนนสภาพคล่ อง (LLiquidity ratio)
อัตราาส่วนสภาพคล่อง
อัตราาส่วนสภาพคล่องหมุ
ง นเร็ว
อัตราาส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ
ง
นสด
อัตราาส่วนหมุนเวียนลูกู หนี ้การค้ า
ระยะะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราาส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะะเวลาขายสินค้ าเฉฉลี่ย
อัตราาส่วนหมุนเวียนเจ้จ้ าหนี ้
ระยะะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle

อัตราส่ วนนวิเคราะห์ นโยบบายทางการเงิน (Financial policy
cy Ratio)
อัตราาส่วนหนี ้สินรวมตต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราาส่วนหนี ้สินสุทธิต่ตอส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราาส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราาการจ่ายเงินปั นผล
ผ

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

หน้ า 208

14. กาารวิเคราะห์ แและคําอธิบายของฝ่
า
ายจัจัดการ
14. คําอธิบายและการวิวิเคราะห์ ฐานะะการเงินและผผลการดําเนินงานของฝ่
น
ายบ
บริหาร
ผลการรดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 25577 เปรี ยบเทียบกกับปี สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และงบบแสดงฐานะกาารเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พพ.ศ. 2557 เปรีรี ยบเทียบกับงบบแสดงฐานะกาารเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 22556 (ปรับปรุงใหม่)
ตังงแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25557 กลุม่ บริ ษัททได้ นําการตีความมาตรฐานก
ว
การรายงานทางงการเงินฉบับที่ 4 เรื่ องการ
ประเมิมินว่าข้ อตกลงปประกอบด้ วยสัญญาเช่
ญ
าหรื อไมม่ มาใช้ ปฏิบติตั ิ โดยการปฏิบัติตามการตีคความมาตรฐานนการรายงาน
ทางกาารเงินดังกล่าวมีมีผลต่อการรับรู้รายการทางบัญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ องกกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าของบ ริิ ษัทร่วมแห่งหนึง่ และได้
นําการรตีความมาตรฐฐานการรายงานนทางการเงินฉบบับที่ 20 เรื่ องต้
อ นทุนการขุดเพื
ด ่อการเปิ ดหนน้ าดินในช่วงระะยะเวลาของ
การเปิ ดหน้ าดิน มาใช้
ม ปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัท ได้ ใช้ วิธีปรับย้ อนหลังสําหรับการปฏิ
บ
บตั ิตามมการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าว โดยผลลกระทบที่มีตอ่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันนวาคม พ.ศ. 2556 และงบ
จ าหรับปี สิ ้นสุดวันที่ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดัดงนี ้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ

ก่ อนปรับปรุ
บ ง

หน่ วย : พันเหรี ยญสหรั ฐฯ
ปรั บบปรุ งรายการ
ย้ อนหลัง หลังปรั บปรุรง

งบแสดงงฐานะทางการรเงินรวม ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 2556
สินค้ าคงงเหลือ สุทธิ

1600,632

(2,432)

158,2000

ส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้
ม า

571,130

(18,240)

552,8990

และกาารเปิ ดหน้ าดินรออตัดบัญชี สุทธิ

9599,933

(62,953)

896,9880

กําไรสะสสม ณ วันที่ 1 มกกราคม พ.ศ. 2556

2,1844,468

(36,111)

2,148,3557

กําไรสะสสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,0199,586

(60,741)

1,958,8445

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจคควบคุม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 22556

3722,231

(13,958)

358,2773

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจคควบคุม ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม พ.ศ.. 2556

3633,163

(22,884)

340,2779

ค่าใช้ จ่ายยในการสํารวจแและพัฒนารอตัดบั
ด ญชี
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ก่ อนปรับปรุ
บ ง

หน่ วย : พันเหรี ยญสหรั ฐฯ
ปรั บบปรุ งรายการ
ย้ อนหลัง หลังปรั บปรุรง

บ 2556
งบกําไรรขาดทุนเบ็ดเสสร็จรวมสําหรับปี
สิน้ สุดวันั ที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2556
ต้ นทุนขาาย
ส่วนแบ่งงกําไรจากกิจการรร่วมค้ า
ภาษีเงินไได้

(2,275,671)

(25,505)

(2,301,1766)

955,433
(90,119)

(8,051)
-

87,3822
(90,119)

1877,451

(33,556)

153,8955

1022,655

(24,630)

78,0225

844,796
1877,451

(8,926)
(33,556)

75,8770
153,8995

กําไรสําหหรับปี

การแบ่ งงปั นกําไรสําหรรั บปี 2556
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ
ญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที
ย ่ไม่มีอํานาจควบคุม
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1.

ภาาพรวมผลการรดําเนินงานขอองบริษัทผู้ผลิตถ่ านหินในอุอุตสาหกรรมถ่ถานหิน
ราคาตลาดดของถ่านหินได้ ลดลงอย่างต่อ เนื่องตังแต่
้ กลาางปี 2555 ส่งผลให้ ผลกการดําเนินงานขของบริ ษัทใน
ภาคอุตตสาหกรรมถ่านหิ
น น ได้ รับผลกกระทบจากราคคาของถ่านหินที่ลดลง ดังจะเห็ห็นได้ จากรูปแสสดงด้ านล่าง ทีแสดงให้
่
เห็น
ถึงอัตรรากําไรจากการรดําเนินธุรกิจในนกลุม่ ผู้ผลิตถ่าานหินรายใหญ่ในแต่
ใ ละประเทศและดัชนีราคคาตลาดหินในชช่วง 3 ปี

GlobaalCoal :Newc Index US$ peer Ton (From 22012 - 2014)
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2. กาารวิเคราะห์ ผลการดํ
ล
าเนินขอองบริษัท
น
ะการเงินเปรี ยบเที
บ ยบสําหรับปสิ
ปี ้นสุดวันที่ 311 ธันวาคม พ.ศศ. 2557 และ
การวิเคราะะห์ผลการดําเนินงานและฐานะ
25556 (ปรับปรุงใหหม่) สรุปได้ ดงั นี ้
งบบกําไรขาดทุนรวมสําหรั บปี 2557 และ ปี 2556
สสรุ ปผลการดําเนินงานรวม
((หน่ วย: ล้ านเหหรี ยญสหรั ฐ)

รายได้ จากกการขาย
ต้ นทุนขายย
กําไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลลวง
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัษทั ร่วมค้ า
รายได้ (ค่าาใช้ จ่าย)อื่น
ต้ นทุนทางงการเงิน
กําไรก่ อนภาาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กกลับรายการสิสินทรัพย์ภาษีษเงินได้ รอตัดบบัญชีเกี่ยวกับ
ภภาษี การทําเหหมืองถ่านหินในออสเตรเลี
ใ
ย
กําไรสุทธิสาําหรับงวด
ส่วนของบบริิษัทใหญ่
ส่วนได้้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น (หน่ วย: เห
หรียญสหรัฐฯฯ)

2557

2556

(ปรั บปรุ
ป งใหม่ )

3,145
(2,139)
1,006
(276)
(174)
(303)
87
42
(132)
250
(70)

3,351
(2,301)
1,050
(272)
(225)
(325)
87
56
(127)
244
(90)

(24)
156
82
74
0.032

154
78
76
0.030

2.11 รายได้ จากกการขายรวม จํานวน 3,145 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 102,122 ล้ านบาท) ลดลลงจากปี ก่อน
จํานวน 206 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐคิดเป็ นร้ ออยละ 6 เกิดจาากผลสุทธิของกการลดลงของรราคาขายเฉลี่ยของ
ข ถ่านหิน
น
ถ่านหินในตลาดดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่
ล
างต่อเนืนื่อง และการเพิ่มขึ ้นของ
เมื่อเทียบกับั ปี ก่อน เป็ นผลจากราคาถ่
ปริ มาณขายยของถ่านหิน โดยมีรายละเอียยดดังนี ้
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รายได้ จากกการจําหน่ายถ่านหิ
า นจํานวน 22,953 ล้ านเหรียญสหรัฐ คิดเปป็ นสัดส่วนร้ อยยละ 94 ของรายได้ จากการ
ขายรวม โดดยแยกเป็ น
2557
2556
- รายได้ จากการขายถ่
จ
านหิ
น นจากแหล่งงผลิตในประเทศศ
รายไได้
(ล้ล้ านเหรียญ (ล้
( านเหรียญ
สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย 1,996 ล้ านเหหรีี ยญสหรัฐ
สหรัฐ)
สหรัฐ)
- รายได้ จากการขายถ่
จ
านหิ
น นจากแหล่งงผลิตในประเทศศ ธุรกิจถ่านหิหิน
2,953
3,128
ออสเตรรเลีย 957 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ธุรกิจไฟฟ้า ไอนํ ้า
168
192
24
31
รายได้ จากกการจําหน่ายไฟฟฟ้า ไอนํ ้า แลละอื่นๆ จํานวน อื่นๆ
รวม
3,145
3,351
192 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ คิดเป็
ด นร้ อยละ 6 ขของรายได้

ธุรรกิจถ่ านหิน
2557
2
22556
ปริมาณขาย
า
ปริมมาณขาย
(ล้ านตั
น น)
(ล้ าานตัน)

2557
ราคคาเฉลี่ย
ต่ตอตัน

2556
ราาคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

2557
ต้ นนทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

2556
ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

แหหล่ งผลิต

เหหมืองในประเทศศ
อินนโดนีเซีย
เหหมืองในประเทศศ
อออสเตรเลีย

28.98

299.21

US$$67.26

USS$74.95

USS$44.68

US$48.17
U

15.47

133.59

A$668.53

A$$69.75

A$$49.70

A$53.13
A

รววม

44.45

422.80



ปริ มาณขายยถ่านหินสําหรัับปี 2557 จํานนวน 44.45 ล้ านตั
น น เพิ่มขึ ้น 1.65 ล้ านตัน หรืรอคิดเป็ นร้ อยละ 4 จากการ
เพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขาายของเหมืองในนประเทศออสเตตรเลีย1.88 ล้ านตัน ในขขณะที่ปริ มาณการขายของ
เหมืองในสาาธารณรัฐอินโดดนีเซียลดลง 0.23 ล้ านตัน



ราคาขายถ่านหิ
า นเฉลี่ยสําหรั
ห บปี 2557 เท่ากับ 65.366 เหรี ยญสหรัฐต่
ฐ อตัน เปรี ยบบเทียบกับราคาาขายถ่านหิน
เฉลี่ยสําหรับปี
บ 2556 เท่ากักบ 72.41 เหรีรี ยญสหรัฐต่อตันั ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 100 ซึง่ เป็ นผลจาากราคาถ่าน
หินในตลาดดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื
ล
่อเปรี ยบบเทียบกับปี ก่อน
โดยราคาขาายถ่านหินเฉลียของเหมื
่ย
องในปประเทศอินโดนีนีเซียเท่ากับ 677.26 เหรี ยญสหหรัฐต่อตัน ลดลลงจากปี ก่อน
7.69 เหรี ยญสหรั
ญ ฐฯต่อตัน หรื อคิดเป็ นร้ ออยละ 10
ราคาขายถ่านหิ
า นเฉลี่ยของงเหมืองในประ เทศออสเตรเลียมี
ย ราคาขายเฉฉลี่ยต่อตันเท่ากั บ
68.53 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย ลดลง 1.22 เหรี ยญออสเตร เลียต่อตัน ซึง่ เปป็ นผลสุทธิจากกการเพิ่มขึ ้นของงราคาขายในปประเทศเฉลี่ย
ต่อตันของถถ่านหินจากปี ก่อน
อ จํานวน 2.556 เหรี ยญออสสเตรเลีย คิดเป็ปนร้ อยละ 4.522 (ปี 2557: 599.18 เหรี ยญ
ออสเตรเลียต่
ย อตัน เทียบกักับ ปี 2556 : 566.62 เหรี ยญอออสเตรเลียต่อตันั ) ซึง่ เป็ นผลจาากปริ มาณการรผลิตของปี ที่
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2.22

2.33

2.44
2.55

2.66
2.77

2.88

ดีกว่าแผนแและปี ก่อน ทําให้
า สามารถขาายถ่านหินภายใใต้ สญ
ั ญาขายทีที่มีราคาสูงได้ สสุทธิกบั การลดลงของราคา
ขายส่งออกของถ่านหินต่อตั
อ นอันเป็ นผลจจากราคาถ่านหิหินในตลาดโลกกที่ปรับตัวลดลงงเมื่อเปรี ยบเทียบกั
ย บปี ก่อน
ต้ นทุนขายรรวม 2,139 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ ลดลง 1622 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 7 เป็ นผลสุ
น ทธิจาก
ปริ มาณขายยถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 แและต้ นทุนเฉลียต่
่ย อตันที่ลดลงเเมื่อเทียบกับปี กก่อน โดยต้ นทุนเฉลี
น ่ยต่อตัน
ของเหมืองใในประเทศอินโดนีเซียลดลง 33.49 เหรี ยญสหรัฐฯ ส่วนใหญ
ญ่เกิดจากการลลดลงของอัตรากการเปิ ดหน้ า
ดินที่ขดุ ขนตต่อถ่านหิน 1 ตัน ลดลงจากอัอัตรา 11.50 เทท่าเป็ นอัตรา 9.776 เท่าและต้ นนทุนการผลิตอืนที
่น ่ลดลงจาก
โครงการลดดต้ นทุนและค่าใช้
ใ จ่ายต่อเนื่อง จากปี ก่อน
ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยตต่อตันของเหมืองในประเทศ
อ
ออสเตรเลียลดลง
ย
3.43 เหหรี ยญออสเตรเลีลีย เนื่องจากปริิมาณการผลิตที
ต ่สงู กว่า จํานววน 1.38 ล้ านตตันเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน โดยในปี
โ
ก่อนพบบปั ญหาสภาพททางธรณีวิทยาของเหมืองใต้ดิดนิ ความล่าช้ าใในการย้ าย Longwall และ
การยุบตัวของเพดานในระะหว่างการก่อส ร้้ างทางเชื่อม Longwall ใหมม่ของเหมือง MMandalong ซึง่ เป็ นเหมือง
หลัก ทําให้ ต้ องหยุดปรับปรุ
ป งในช่วงเดือนนสิงหาคม ถึงกลางเดือนกันยาายน 2556 ส่ง ผลให้ ปริ มาณกการผลิตถ่าน
หินของปี ก่อนตํ
อ ่ากว่าแผนกการผลิตที่วางไไว้
กําไรขันต้
้ นรวมจํานวน 1,0006 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ ลดลง 44 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ คิดเป็ นนร้ อยละ 4อัตราาส่วนการทํา
กําไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวมม (Gross Proffit Margin) สําหรับปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 332 โดยธุรกิจถ่านหิ
า นมีอตั รา
กําไรขันต้
้ นร้้ อยละ 32 และธุรกิจไฟฟ้ามีออัตรากําไรขันต้
้ ต้ นร้ อยละ 33 (ปีปี 2556 : อัตราาส่วนการทํากําไรขั
า นต้
้ นต่อ
ยอดขายรวม คิดเป็ นร้ อยละ
ย 31 โดยธธุรกิจถ่านหินมีอัอตรากําไรขันต้
้ ต้ นร้ อยละ 31แและธุรกิจไฟฟ้ามี
า อตั รากําไร
ขันต้
้ นร้ อยลละ 27) การเพิมขึ
่ม ้นของอัตรากกําไรขันต้
้ นของงธุรกิจถ่านหินเป็ป็ นผลสุทธิจากกการปรับตัวลดดลงของราคา
ถ่านหินในตตลาดโลก และะการลดลงของตต้ นทุนเฉลี่ยตามมที่ได้ อธิบายในนข้ อ 2.1 และะข้ อ 2.2 อย่างไรก็
ง ตามการ
ลดลงของราาคาตลาดถ่านหหินส่งผลให้ ต้นนทุนของธุรกิจไฟฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง ลดลง ทําให้
ใ อตั รากําไร
ขันต้
้ นของธุธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อ น
ค่าใช้ จ่ายในนการขาย 276 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐเพิ่มขึ ้น 4 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ คิดเป็ นร้ อยยละ 1 เป็ นผลจากปริ มาณ
ขายถ่านหินที
น ่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทีทียบกับปี ก่อน
ค่าใช้ จ่ายในนการบริ หารรวมม 174 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ ลดลลง 51 ล้ านเหรีรยญสหรัฐ คิดเเป็ นร้ อยละ 23 เนื่องจากใน
ปี ก่อนมีคา่ ใช้
ใ จ่าย carbonn tax จํานวน 18 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ ซึง่ การจจัดเก็บค่าใช้ จ่าายดังกล่าวได้ ถกยกเลิ
กู
กแล้ ว
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ป็ นต้ นไป และกการลดลงของคค่าใช้ จ่ายอันเป็ นนผลจากโครงกการลดต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายที่ทําต่อเนื่องจากปี
ง
ก่อน
ค่าภาคหลววงรวม 303 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ ลดลง 22 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐคิดเป็ นร้ อยละ 7 เป็ นผลสุทธิจากปริ มาณ
ขายถ่านหินที
น ่เพิ่มขึ ้นกับกาารลดลงของรา คาขายถ่านหินจากปี
น
ก่อน
การรับรู้ ผลกกําไรของบริ ษทร่
ัท วมจํานวน 87 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ เป็ นผลสุ
น ทธิจากกาารรับรู้ ผลกําไรขของ BLCP
จํานวน 70 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ รับรู้ผลกําไไรของธุรกิจถ่านหิ
น นในสาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน จํานวน 21 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ และะรับรู้ ผลขาดทุนของบริ
น
ษัทร่วมมอื่นๆ จํานวน 4 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ การรรับรู้ ผลกําไรขอองบริ ษัทร่วม
ใกล้ เคียงเมืมื่อเทียบกับปี ก่อน
อ
รายได้ อื่นๆ จํานวน 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ประกอบด้ วย
2.8.1 รายยได้ ดอกเบี ้ยรับ จํานวน 9 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ
2.8.2 ขาดดทุนสุทธิจากอนนุพนั ธ์ทางการเเงิน 5 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ ซึง่ ปรระกอบด้ วย
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ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริ งจจากการเปลี่ยนแปลงมู
น
ลค่ายุติธรรมสัญญาาซือ้ ขายถ่านหินและนํา้ มัน
ล่วงหน้ า และสัญญาแลกเเปลี่ยนอัตราดออกเบี ้ยจํานวน 31 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐ และะกําไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจริ งจากการเปลี่ยนแแปลงมูลค่ายุตธรรมของสั
ิ
ญญา
ญ Cross Currrency Swap และสัญญา
ซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้ าจํานวนน 7 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ



กําไรที่เกิดขึน้ จริ งจากสัญญ
ญาซื ้อขายถ่านหิ
น นและนํา้ มันล่
น วงหน้ า จํานนวน 31 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
สุท ธิ กับ ผลขขาดทุน ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง จากสัญญาซื
ญ อ้ ขายเงินตราต่ า งประะเทศล่ ว งหน้ าและสัญ ญา
แลกเปลี่ยนอัอัตราดอกเบี ้ยจํจานวน 12 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ

2.8.3 กําไรสุ
ไ ทธิจากอัตราแลกเปลี
ร
่ยน จจํานวน 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่สวนใหญ่เกิดจ ากการอ่อนค่าของเงินบาท
ต่อเงิ
เ นสกุลเหรี ยญสหรั
ญ ฐ เมื่อเทีย บกับปี ก่อน
2.8.4 รายไได้ คา่ บริ หารจัดการและอื
ด
่นๆ จํานวน 35 ล้ านเหรี ยญสหรรัฐ ประกอบด้ ววย รายรับจากกเงินอุดหนุน
ค่าใช้
ใ จ่าย carbonn tax จํานวน 9 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐและค่าบริ
บ หิ ารจัดการอื่นนๆจํานวน 26 ล้ านเหรี ยญ
สหรัรัฐ
2.99 ภาษี เงินได้ นินิติบคุ คลจํานววน 70 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 20 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ เนื่องจากกํกําไรจากการ
ดําเนินงานทีที่ลดลง มีผลให้ห้ ภาษี เงินได้ นิตติิ บคุ คลลดลง
2.110 รายการพิเศษ
ศ - การกลับรายการสิ
บ
นทรัรัพย์ภาษี เงินได้ด้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับภาษีษี การทําเหมืองถ่
ง านหินและ
สินแร่ในประเทศออสเตรเลีลีย จํานวน 244 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ เนื่องจากกในวันที่ 5 กันนยายน พ.ศ. 2557 รัฐบาล
ส่งผลให้
ออสเตรเลียอนุ
ย มตั ิให้ ยกเลิลิกกฎหมายภาษีษี การทําเหมืองถ่
ง านหินและสินแร่
น ในประเทศอออสเตรเลีย
บริ ษัทย่อยใในประเทศออสสเตรเลียต้ องตัดดจําหน่ายสินทรัรัพย์ภาษี เงินได้ด้ รอตัดบัญชีที่เกี ่ยวข้ องกับภาษีษี ดงั กล่าว
ซึง่ การยกเลิลิกกฎหมายนี ้ส่งผลให้ บริ ษัทย่อยในประเทศอออสเตรเลียไม่ต้ต้องมีภาระภาษีษี ที่จะต้ องจ่ายใในอนาคต
2.111 กําไรสุทธิรวมสํ
ว าหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31ธันนวาคม พ.ศ. 2557 จํานวนน 82 ล้ านเหรีรยญสหรัฐ เพิมขึ
่ม ้นจากงวด
เดียวกันของงปี ก่อน 4 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ คิ ดเป็ นร้ อยละ 5
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (EPPS) เท่ากับ 0.032 เหรี ยญสหหรัฐฯต่อหุ้น หรืรื อเทียบเท่า 1. 038 บาทต่อหุ้น (ปี 2556:
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน เท่ากั
า บ 0.030 เหรีรี ยญสหรัฐต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า 0.900 บาททต่อหุ้น) เพิ่มขึนร้
้น อยละ 5
3. งบบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันนวาคม พ.ศ. 2557
2 เปรี ยบเเทียบกับงบแสสดงฐานะการรเงินรวม ณ
วันนที่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 2557 (ปรั บปรุ งใหมม่ )
3.11 สินทรัพย์รวมจํ
ว านวน 6,9900 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ ลดลงง
229 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีม
รายละเอียดของการเพิ
ด
่มขึ ้นและลดลงที
้
่มมีี สาระสําคัญ
ดังนี ้
 เงินสดแและเงินฝากธนาคารจํานวน 391 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ลดลง 55
5 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ คิดเป็ น
ร้ อยละ 12 (ดูคําอธิบายในข้
า อ 4 เรื่ อ งงบกระแสเงิน
สดรวม))
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 เงินปั นผลค้
ผ างรับจากกิกิจการที่เกี่ยวข้ อองจํานวน 2177 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ เป็ นเงินปั นผลค้ างรับจาากบริ ษัทร่วม
ค้ าซึง่ ดําเนิ
า นธุรกิจไฟฟฟาในประเทศเพิ
้
พิ่มขึ ้น 1 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ เป็ นผลสุทธิจากกการรับเงินปั นผลจํานวน 93
ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ แลละรับรู้รายได้ เงิน
ปั นผลค้ค้ างรับจากการปประกาศจ่ายปั นนผลเพิ่มเติม ในระหว่างปี
จํานวน 94 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
 สินทรัพย์
พ อนุพนั ธ์การเงิงิน จํานวน 0.7ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ เป็ นราายการกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรั
จ
บ
มูลค่ายุตุ ิธรรมของสัญญาแลกเปลี
ญ
่ยนนอัตราดอกเบีย้ย ณ วันสิ ้นปี
 เงินลงทุทุนในบริ ษัทร่วมค้
ม าจํานวน 5622 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 9 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ
อ 2 จาก
การรับรู้ สว่ นแบ่งกําไรจจากบริ ษัทร่วมคค้ าหลังหักเงินปั นผลแล้ ว จํานวน
น 26 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ กาารลงทุนเพิ่ม
จํานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ และมี ผลขาดทุนจากกอัตราแลกเปลียนจากการแปล
่ย
ลงค่าเงินลงทุน ณ วันสิ ้นปี
จํานวน 11 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจํานนวน 1,331 ล้ านเหรี
า ยญสหรัฐ ลดลง 124 ลล้ านเหรี ยญสหหรัฐ จากการ
ลงทุนเพิพิ่มในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ขของเหมืองถ่านหหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียแและประเทศออสเตรเลีย
จํานวน 200 ล้ านเหรีรยญสหรัฐ และะการบันทึกค่าเสื่อมราคาจํานววน 183 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ รววมถึงขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนทีที่เกิดจากการแแปลงค่างบการเเงินและอื่นๆจํานวน 141 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ
3.22 หนี ้สินรวมจํจํานวน 4,500 ล้ลานเหรี ยญสหหรัฐ ลดลง 121 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ เมื่อเทียบกกับ หนี ้สินรวมม ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีมีรายละเอียดข องการเพิ่มขึ ้นแและลดลงที่มีสาระสํ
า าคัญดังนี ้
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะะยาวที่ถงึ กําหนนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 160 ล้ลานเหรี ยญสหหรัฐ ลดลง 120 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 43 ลดลงสุทธิ จากการจัดปรระเภทรายการจจากเงินกู้ระยะยยาวเป็ นเงินกู้ระยะยาวที
ะ
่ถงึ
กําหนดดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 367 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ และจ่ายชํชําระคืนเงินกู้ระะยะยาวที่ถงึ กําหนดจํ
า
านวน
483 ล้ านเหรี
า ยญสหรัฐ รวมทังมี
้ ผลกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากกการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จํานวน 4 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระในหนึนงปี
ง่ จํานวน 76 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ เพิ่มขึ ้น 9 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ คิดเป็ น
ร้ อยละ113 เป็ นผลสุทธิจากการจัดปรระเภทรายการหุหุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ทถึี่ถงึ กําหนดชําระะในหนึง่ ปี จํานวน
น 76 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ และการไถ่ถอนหุ้นกู้ใน ระหว่างปี จํานวน
น 67 ล้ านเหหรี ยี ญสหรัฐ
 ค่าเปิ ดหหน้ าดินและขนถ่านหินค้ างจ่า ยจํานวน 165 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐลดลง 1 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ ส่วนใหญ่
มาจากค่าเปิ ดหน้ าดิน ค่าขุดขนและคค่าขนส่งถ่านหินของบริ
น
ษัทย่อยในสาธารณรัฐั อินโดนีเซีย
 เงินกู้ยืมระยะยาวจํ
ม
านวน
น 1,716 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 44 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ โดยเป็ นผลสุทธิ
ท จากการกู้
เงินเพิ่มจํ
ม านวน 7344 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ การจัจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยยาวเป็ นเงินกู้ระยะยาวที
ะ
่ถงึ
กําหนดดชําระในหนึง่ ปี จํจานวน 367 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ และการชําระคื
ร นเงินกู้จํานนวน 288 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
รวมทังมี
้ มีผลกําไรจากอัอัตราแลกเปลี่ยนนจากการแปลงงค่า ณ วันสิ ้นปีปี จํานวน 35 ล้ าานเหรี ยญสหรััฐ
 หุ้นกู้จํานวน 1,220 ล้ านเหรี ยญสหรัรัฐ เพิ่มขึ ้น 1663 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ เป็ นผลลสุทธิจากการอออกหุ้นกู้เพิ่ม
จํานวน 246 ล้ านเหรียญสหรัฐ และะการจัดประเภททรายการหุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ที่ถงึ กําาหนดชําระในหหนึง่ ปี จํานวน
76 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ รวมทังมี
้ ผลกําาไรจากอัตราแลลกเปลี่ยนจากกการแปลงค่า ณ วันสิ ้นปี จํานวน
น 7 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
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 หนี ้สินอนุ
อ พนั ธ์การเงินจํจานวน 70 ล้ า นเหรี ยญสหรัฐ เกิดจากรายกการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรั
จ
บ
มูลค่ายุตุ ิธรรมของตราาสารอนุพนั ธ์ทาางการเงิน ณ วันสิ ้นปี ซึง่ ประกอบด้ วยยขาดทุนจากสัญญาซื
ญ ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้
ว า จํานวนน 19 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ สัญญา
ญ Cross Cu rrency Swap จํานวน 37
ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ และะสัญญาแลกเปปลี่ยนอัตราดอกกเบี ้ย จํานวน 14 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ
3.33 ส่วนของผู้ถืถือหุ้นจํานวน 2,400 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐ ลดลงง 109 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ เป็ นผผลจาก
 เพิ่มขึ ้นจจากกําไรสุทธิสํสาํ หรับปี จํานวนน 82 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ
 เพิ่มขึ ้นจจากส่วนได้ เสียที
ย ่ไม่มีอํานาจคควบคุม จํานวนน 74 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
 ลดลงจาากเงินปั นผลจ่าย
า จํานวน 1666 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ลดลงจาากส่วนต่างจากกการแปลงค่างงบการเงินของบบริ ษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราตต่าง ประเทศเป็ นสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ จํานวนน 94 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ
 ลดลงจาากการเปลี่ยนแแปลงในมูลค่ายยุติธรรมของหลัลักทรัพย์เผื่อขาย และตราสารรอนุพนั ธ์ และอือื่นๆ จํานวน
5 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ
3.44 อัตราส่วนหหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ขอองบริ ษัท ณ วันั ที่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 25577 สําหรับงบ
การเงินรวมมเท่ากับ 1.17 เท่
เ า (ณ วันที่ 331 ธันวาคม พ.ศ. 2556: อัตราส่
ร วนหนี ้สินสุททธิตอ่ ทุนสําหรัรับงบการเงิน
รวม เท่ากับ 1.10 เท่า)

4.

งบบกระแสเงินสดดรวมสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25557 เปรี ยบเทีทียบกับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันนวาคม พ.ศ. 2556
2
งบบกระแสเงินสดรรวมสําหรับปี สิ ้นสุ
้น ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิลดลลงรวม 55ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
(รววมผลขาดทุนของอัตราแลกเปปลี่ยนจากการแแปลงค่าจํานวนน 6 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ) โดยแยยกเป็ น
4.11 เงินสดสุทธิได้
ไ มาจากกิจกรรรมดําเนินงานน 194 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ โดยมีมีกิจกรรมที่สําคั ญดังนี ้
านหิน จํานวน 3,113 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ
 รับเงินจากการขายถ่
น
 จ่ายชําระเจ้
า าหนี ้ จํานวน
น 1,905 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายดอกเบี ้ยจํานวน 111 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐ
 จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคคลจํ
คุ
านวน 977 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 จ่ายค่าภาคหลวงจํานวน
น 280 ล้ านเเหรี ยญสหรัฐ
 อื่นๆจํานวน 526 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ
4.22 เงินสดสุทธิใช้
ใ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนน 127 ล้ านเหรียญสหรั
ย
ฐ มีสารระสําคัญดังนี ้
 ลงทุนในเครื
น
่ องจักรแและอุปกรณ์ กาารลงทุนในโครงงการระหว่างดําเนิ
า นการจํานวนน 222 ล้ านเหรีรี ยญสหรัฐ
 ลงทุนเพิ
น ่มในเงินลงททุนอื่น กิจการร่ววมค้ าและเงินลงทุ
ล นระยะสัน้ จํจานวน 35 ล้ านนเหรี ยญสหรัฐ
 เงินรับจากการขายเงิ
บ
งินลงทุนอื่น 3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 เงินรับจากเงิ
บ
นปั นผลลจากธุรกิจไฟฟฟาแห่
้ งหนึง่ จํานวน
น 93 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ
 เงินรับจากดอกเบี
บ
้ยรัรับและอื่น ๆ จําานวน 34 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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4.33 เงินสดสุทธิใช้
ใ ไปจากกิจกรรรมจัดหาเงินจําานวน 115 ล้ านเหรี
น ยญสหรัฐ ประกอบด้ วย
 จ่ายเงิงินปั นผล จํานววน 166 ล้ านเห รีี ยญสหรัฐ
 จ่ายคืคืน เงินกู้ยืมธนาาคาร เงินกู้ระย ะยาวและหุ้นกู้จํานวน 1,195 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ
 จ่ายคค่าใช้ จ่ายทางกาารเงินจํานวน 1 2 ล้ านเหรี ยญสสหรัฐ
 เงินสดดรับจากเงินกู้ธนาคาร
ธ
เงินกู้ระะยะยาว และหุ้นกู้จํานวน 1,258 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ

5. สรุรุ ปความเห็นของฝ่
ข ายบริหาร
งบการเงินประจํ
ป าปี 2557 รายงานกําไรสสุทธิจํานวน 822 ล้ านเหรี ยญสหหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ ออยละ 5 จากปี ก่กอนหน้ า ผล
ประกออบการจากธุรกิจถ่านหินยังคงงเผชิญความท้ าาทายจากการออ่อนตัวลงของราาคาถ่านหินในตตลาดโลก อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจไไฟฟ้าสามารถสสร้ างรายได้ ที่แข็งแกร่งและเป็ นนฐานกําไรที่สําคัญต่อผลประกกอบการโดยรววม ในขณะเดียวกั
ย น บริ ษัท
บันทึกผลการดําเนินงานที
ง ่ไม่ได้ มาจจากธุรกิจหลัก รายการสําคัญประกอบด้
ญ
วยขขาดทุน 5 ล้ า นเหรี ยญสหรัฐจากอนุ
ฐ
พนั ธ์
ทางกาารเงิน และ ขาดดทุน 24 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ จาากผลกระทบทางบัญชีจากกาารยกเลิกภาษี สสิิ นแร่ (Mineralss Resource
Rent TTax: MRRT) โดดยรัฐบาลออสเตรเลีย
ในช่วงปี 2557
2
อุตสาหกกรรมถ่านหินทัว่วโลกได้ รับผลกระทบจากสภาวะปริ มาณถ่านนหินที่ล้นเกินความต้ องการ
ใช้ ส่งผผลให้ ราคาตลาาดถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างตต่อเนื่องดังเห็นได้ จากดัชนีราคคาถ่านหิน NEXX ได้ ปรับตัวลดดลงจากต้ นปี
ที่ระดับ 86 เหรี ยญสหหรัฐต่อตันในเดืดือนมกราคมมาาสูร่ ะดับตํ่าสุดทีท่ 62 เหรี ยญต่อสหรัฐต่อตันใในเดือนธันวาคม ราคาดัชนี
เฉลี่ยตตลอดทังปี
้ คิดแลล้ วเป็ น 70 เหรียญสหรั
ย
ฐต่อตัน หรื อ ปรับตัวลดลงร้
ล อยละ 18 จากปี ก่อนหนน้ า
ธุรกิจถ่านหิหินในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซียภาายใต้ บริ ษัท ITTM ได้ บนั ทึกปริริ มาณการขายทีที่ 29 ล้ านตัน ลดลงจากปี
2556 ร้ อยละ1 โดยรราคาขายถ่านหิหินเฉลี่ยอยูท่ ี่ 667.26 เหรี ยญสสหรัฐต่อตัน ลดดลงจาก 74.955 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในปี ที่
ผ่านมาา อย่างไรก็ดีมาตรการการปรั
ม
รับปรุงประสิทธิ ภาพการผลิตและการดํ
แ
าเนินโครงการลดต้ นนทุนส่งผลให้ อตราส่
ตั วนหน้ า
ดินต่อถ่านหิน (strippping ratio) ลดลงเป็
ล
น 9.766 เท่า จาก 11.50 เท่าในปี ที่ผา่ นมา และะการที่ราคานํ ้ามันดีเซลโลก
ปรับตัวั ลงในปี ที่ผา่ นมมาทําให้ ต้นทุนการทํ
น าเหมืองลลดลงอย่างมีนยสํ
ยั าคัญ โดยไตตรมาส 4/25577 ราคานํ ้ามันปรั
ป บลดลงอยู่
ที่ 0.82 เหรี ยญสหรััฐต่อลิตร นอกจากนี ้ บริ ษัท ITM ยังได้ เน้ นการเพิ
น
่มประสิทธิ
ท ภาพการขนถถ่ายถ่านหินและการบริ หาร
ท่าเรื อเพื่อลดการใช้ เชื ้อเพลิง เพิ่มความต่อเนื่องใในการขนถ่ายถถ่านหินจากหน้าเหมื
า องไปยังท่าาเรื อ และจัดตารางเรื อให้
ราบรื่ นนเพื่อลดค่าปรับ (demurragee cost) ซึง่ ส่งผผลให้ ต้นทุนขายยของเฉลี่ยของ ITM ลดลงที่ 44.68 เหรี ยญสหรั
ญ ฐต่อตัน
หรื อลดดลลงถึงร้ อยละะ 7 เมื่อเทียบกับั ปี 2556
ไตรมาส 4/2557 ปริ มาณ
ณการขายของ ITM อยูท่ ี่ 7.422 ล้ านตัน โดยมีมีราคาขายเฉลี่ยยที่ 63.07 เหรียญสหรั
ย
ฐต่อ
ตัน (ลดลงร้ อยละ 6 จากไตรมาสก่
จ
อนหน้
อ า) และต้ นนทุนขายคิดเป็ น 41.84 เหรียญสหรั
ย
ฐต่อตัน (ลดลงร้ อยละะ 11 จากไตร
มาสก่ออนหน้ า)
การดําเนินงานที
ง ่ราบรื่ นขอองเหมืองออสเตตรเลีย (CEY) ส่งผลให้ ปริ มาณขายถ่
า
านหินนอยูท่ ี่ 15.5 ล้ านตัน เพิ่ม
สูงขึ ้น ร้ อยละ 14 จาากปี 2556 เป็ นผลจากการดํ
น
าาเนินการให้ มีประสิ
ร ทธิภาพสูงสุสดจากเหมือง Mandalong, Springvale,
S
และ AAirly ราคาขายเฉลี่ยของ CEY ได้ รับผลก ระทบที่คอ่ นข้ างจํ
า ากัดจากราคคาถ่านในตลาดดโลกที่ออ่ นตัว เนื่องจากมี
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สัดส่วนนการส่งออกเพีพียงร้ อยละ 40 ของการขาย รราคาขายเฉลี่ยอยู
อ ท่ ี่ 68.53 เหรี ยี ญออสเตรเลีลียต่อตัน ในปี 2557 ลดลง
เพียงร้รอยละ 2 เมื่อเทีทียบกับปี 2556 โดยต้ นทุนขาายของปี 25577 อยูท่ ี่ 49.7 เหหรี ยญออสเตรเเลีย ลดลงร้ อยละ 7 จากปี
2556
ไตรมาส 4//2557 เหมืองอออสเตรเลียมีปริ มาณการขายออยูท่ ี่ 3.73 ล้ านตั
น น (ลดลงร้ ออยละ 20 จากไไตรมาสก่อน
หน้ า) จากการย้ ายเคครื่ องจักร Longgwall ที่เหมือง Mandalong โดยมีราคาขายยและต้ นทุนขายยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 666.64 เหรี ยญ
ออสเตตรเลียต่อตัน (เเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 จากไตรมาสสก่อนหน้ า) แลละ 51.69 เหรียญออสเตรเลี
ย
ยยต่อตัน (เพิ่มขึ ้นร้
้น อยละ 16
จากไตตรมาสก่อนหน้ า)
า ตามลําดับ
ธุรกิจถ่านหิหินในสาธารณรัรัฐประชาชนจีนนมีพฒ
ั นาการทีสํ่ าคัญโดยเหมือง Gaohe ดําเนินการผลิตเป็ นปี ที่ 3
และสาามารถเดินเครื่ องจั
อ กรได้ อย่างเเต็มที่โดยบันทึกกปริ มาณการผผลิตจํานวน 8.66 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43 จากปี 2556
โดยราคาขายเฉลี่ยมีการปรั
ก บตัวลดลลงตามราคาถ่าานหินในประเทศ
ส่วนแบ่
น งกําไรจากธธุรกิจถ่านหินในนสาธารณรัฐ
ประชาาชนจีนคิดเป็ น 21 ล้ านเหรี ยญสหรั
ญ ฐ
รายได้ จากกธุรกิจไฟฟ้ามีส่สว่ นสําคัญต่อกํ าไรรวมของบริษัทในปี 25577 โดย BLCPP ดําเนินการผผลิตและขาย
ไฟฟ้าไได้ อย่างราบรื่ นและบันทึกส่วนแบ่
น งกําไรจํานววน 70 ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ ซึงรวมขาดทุ
ง่
นจาากอัตราแลกเปปลี่ยนจํานวน
4.2 ล้ าานเหรี ยญสหรััฐ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 44/2557 ส่วนแบบ่งกําไรลดลงจาากไตรมาสก่อนนหน้ าเป็ น 2.5 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ จากแผนการหหยุดซ่อมบํารุงประจํ
ป าปี ธุรกิจไไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนนจีนได้ บนั ทึกกําาไรสุทธิที่ดีจํานวน
น 27 ล้ าน
เหรี ยญ
ญสหรัฐ ในปี 2557
2 และ 7.14 ล้ านเหรี ยญ
ญสหรัฐ ในไตรมมาส 4/2557 โดยเป็
โ นผลดีจาากปริ มาณการใใช้ พลังงานที่
เพิ่มขึนในฤดู
้น
หนาว
ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับรู้ EBITDA
E
จํานววน 643 ล้ านเหหรีียญสหรัฐ ซึง่ ปรับลดลง ร้ อยยละ 3 ในจํานววนนี ้แบ่งเป็ น
EBITDDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 538 ล้ านเหรี ยยญสหรัฐ ลดลลงร้ อยละ 6 แลละ EBITDA จ ากธุรกิจไฟฟ้าจจํานวน 105
ล้ านเหหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

1) นายเกริ กไกร จีระแพทย์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2551

71

- ประธานกรรมการ
วันที่ 11 เมษายน 2551

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั
- Master of Economics, Sydney University, Australia
- Certificate in Economic Developments, Japan
- Certificate in Project Appraisal, Oxford University
- Certificate in Commercial Counseller Practices
Federal, Republic of Germany
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
2549 - 2551
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP)
รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)
-อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน
รุ่น 4 (วพน.)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มูลนิธิพฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ประธานกรรมาธิการปฏิรูป
ด้ านเศรษฐกิจ Real Sectors
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2) นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
- รองประธานกรรมการ
วันที่ 30 เมษายน 2557
- กรรมการอิสระ
วันที่ 31 มกราคม 2549
- ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
วันที่ 12 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )
71

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรฝึ กวิชาชีพชันสู
้ ง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 5/2003 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 89/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee รุ่นที่ 4/2013
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2549 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2550 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาล
และสรรหา
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ ้ลกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
บริ ษัท เซฟตี ้สตีล อินดัสทรี จํากัด

หน้ า 226

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
3) นายรัตน์ พานิชพันธ์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 27 เมษายน 2548
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2548
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
67

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas
State University, Hays, Kansas, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation
Program: Governance Training for Listed
Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546 จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชน (วปรอ. 388)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2548 - ปั จจุบนั
-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ / กรรมการ

2553 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ / กรรมการ

2552 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

2550 - ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั

2549 - 2552

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)

หน้ า 227

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

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

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at
ปั จจุบนั
Madison, USA.
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริ มาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
2554 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2549 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2014 จากสมาคมส่งเสริ ม
2551 - 2555
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2551 - 2555
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ (ระดับ11) สาขา
เศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ป.ป.ง.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์

หน้ า 228

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
5) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
6 เมษายน 2555
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
12 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )
65

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA) กับ The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 3 (วพน.3)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.02
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - 2553
2547 - 2554
2550 - 2553
2544 - 2554
2553 - 2555
2540 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ (commissioner)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Centennial Coal Co., Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
Hongsa Power Company Limited
Phufai Mining Company Limited
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ ้งส์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด

หน้ า 229

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
6) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
62

วุฒิทางการศึกษา
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
เป็ นอาของ
2526 – ปั จจุบนั
0.68
บุคคลในลําดับ
ที่ 9
2526 – ปั จจุบนั
และลําดับที่ 11 2547 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษานายก

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน

หน้ า 230

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

7) นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526

61

- ที่ปรึกษา
1 มกราคม 2557

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- B.S.C. (Management), St. Louis University,
เป็ นพี่ชายของ 2526 - ปั จจุบนั
0.14
Missouri, U.S.A.
บุคคลในลําดับ 2547 - ปั จจุบนั
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
ที่ 8
University John F. Kennedy School of Government,
2551 - 2556
Boston, U.S.A.
- Doctor of Business, Engineering and Technology,
2552 - 2556
St. Louis University, Missouri, U.S.A
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
2550 - 2554
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / ที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม จํากัด (มหาชน)
สภาผู้แทนราษฎร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ
กรรมการ
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)

หน้ า 231

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
8) นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526
- เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 8 มกราคม 2544

อายุ
(ปี )
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วุฒิทางการศึกษา
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 23/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ พลังงาน
(วพน.รุ่น1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.17)
- อบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.25
เป็ นน้ องชาย 2526 - ปั จจุบนั
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 7

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553

อายุ
(ปี )
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วุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Science (Finance) Babson College,
Massachusetts, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 24/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
เป็ นหลานชาย
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 6 และ
เป็ นลูกพี่ลกู น้ อง
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 11

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - 2553
2550 - 2553

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
กลุม่ มิตรผล
บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท แอดวานซ์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากัด
บริ ษัท พาเนลพลัส จํากัด
บริ ษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จํากัด
(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

10) นายสุทศั น์ เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
- กรรมการอิสระ
วันที่ 3 เมษายน 2557

63

- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 30 เมษายน 2557

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii
(USA)
- Ph.D. in Economics, University of Hawaii (USA)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 194/2014 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ปั จจุบนั
0.00

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานมูลนิธินวชีวนั
กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

2554 - 2555

ที่ปรึกษาอาวุโส

2552 - 2554

ผู้แทนการค้ าไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
มูลนิธินวชีวนั
Board of Trustee International Rice
Research Institute (IRRI) Los Banos
Philippine
Cambodia Development Research Institute
(CDRI)
AEC Prompt หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย
BowerGroupAsia วอชิงตัน ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
สํานักงานผู้แทนการค้ าไทย สํานักนายกรัฐมนตรี

หน้ า 234

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 3 เมษายน 2557
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )
58

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 161/2555 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ่นที่ 9
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and
Decision Making Program Kepner – Tregoe,
International, Princeton, New Jersey, U.S.A

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.01 เป็ นหลานชายของ ปั จจุบนั
บุคคลในลําดับที่ 6
และเป็ นลูกพี่
ลูกน้ องของบุคคล 2525 - ปั จจุบนั
ในลําดับที่ 9
2554 - ปั จจุบนั

2551 - 2554

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ งานพัฒนาและจัดการ
ด้ านอ้ อย
กรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจ
อาเซียน

กลุม่ มิตรผล
กลุม่ มิตรผล

กลุม่ มิตรผล

หน้ า 235

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

12) Mr. Sudiarso Prasetio
- Independent Director
Dated 3 April 2014

66

- Member of the
Corporate Governance and
Nomination Committee
Dated 30 April 2014

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

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

Present

Independent Director /
Member of the Corporate
Governance and

Banpu Public Company Limited

2007 - 2013
2013 - Present
2007 - 2014
2011 - 2014
2013 - Present
2008 – Present
2013- 2014

President Director
Commissioner
Vice President
Commissioner
President Commissioner
President Director
Member of Advisory Board
Commissioner

PT Pamapersada Nusantara
PT United Tractors Tbk. (listed company)
PT Pama Indo Kodeco
PT Asmin Bara Bronang/ Asmin Bara Jaan
PT Unitras Energy
Indonesian Mining Services Association
PT Pamapersada Nusantara
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
13) นายสมยศ รุจิรวัฒน์
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
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%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มค.56 – ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการและการบริ หาร หรื อ
2554 – 2555
Industrial Engineering and Management
สค.57 – ปั จจุบนั
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
สค.57 – ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (นักบริ หาร)
กย.57 – ปั จจุบนั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.57 – ปั จจุบนั
ธค.57 – ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 75/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ธค.57 – ปั จจุบนั
ไทย (IOD)
ธค.57 – ปั จจุบนั
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
มิย.56 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3//2006 จากสถาบันวิทยาการ
2553 – ปั จจุบนั
ตลาดทุน
2554 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2549 – 2555
วุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ( Commissioner)
President Director

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Akira Energy Limited
Akira Energy (South) Limited
Aura Land Development Pte. Ltd.
Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
Japan Solar Estate
Akira Hokkaido Limited
Banpu Renewable Energy International Ltd.
BMS Coal Sales PTE. LTD.
Banpu Coal Investment Co., Ltd
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
Hunnu Investments Pte. LTD.
Hunnu Coal Pte LTD.
Pan-Western Energy Corporation LLC
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14) นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
วันที่ 1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
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วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, USA
- Directors Certificate Program
(DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น
OWP II/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE
Asia)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00
1 มกราคม
2556 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

2556 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

2552 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาขน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
Hongsa Power Co., Ltd.
Phufai Mining Co., Ltd.
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Hunnu Gobi Altai LLC.
Hunnu Investment Pte.Ltd.
Hunnu Coal PTY LTD.
Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd.
Bright Electrons Limited
Banpu Engineering Services Co.,Ltd.
Banpu Energy Service (Thailand) Co.,Ltd.
Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd.
Hongsa Power Co., Ltd.
Phufai Mining Co., Ltd.

หน้ า 238

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร –การเงิน
วันที่ 1 มกราคม 2549

อายุ
(ปี )
53

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership, Harvard University
Graduate School of Business Administration, Boston,
USA.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.06
2549 - ปั จจุบนั
2544 - 2549
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - การเงิน
ผู้อํานวยการสายอาวุโส การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
BMS Coal Sales Pte. Ltd
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Company Limited
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์ จํากัด
Hunnu Coal Pty Ltd
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
Banpu Australia Resources Pty Ltd
Banpu Australia Co. Pty., Ltd

หน้ า 239

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
16) นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร -บริ หารและพัฒนา
องค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2549

อายุ
(ปี )
56

วุฒิทางการศึกษา
- Doctor of Philosophy in Strategic Management,
University of Northern Washington
- M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU of
Netherlands
- Theology Study, Saint Sabriel’s Institution, India
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 74/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2549 - ปั จจุบนั

2547 - 2548
2541 - 2546

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - บริ หารและพัฒนา
องค์กร
ผู้อํานวยการสายอาวุโส สํานักตรวจสอบ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส สายทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 240

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )
56

วุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
- Executive Program in Strategy and Organization,
Stanford University, California, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 91/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- วุฒิบตั ร Director Diploma Examination รุ่นที่
22/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00
2554 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร – แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส –
แผนงานองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2553 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - 2553

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
Banpu Australia Co., Ltd
บริ ษัท บ้ านปู เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด
Banpu Renewable Energy Co. Ltd.
บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เอนเนอร์ จี เซอร์ วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากัด
บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
Banpu Australia Resources Pty Limited
Hunnu Coal Pty Limited
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
Banpu Coal Limited Liability Company
AFE Investments Pty Limited
Hunnu Investment Pte Limited

หน้ า 241

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร-แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
วันที่ 1 มกราคม 2554

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
Akira Energy Limited
BOG Co., Ltd.
Aizu Energy Pte. Ltd.
Akira Energy (South) Limited
Japan Solar Estate
Hokkaido Solar Estate G.K.
Akira Hokkaido Limited
Banpu Renewal Energy International Ltd

หน้ า 242

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
18) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผู้อํานวยการสายอาวุโส องค์กรสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

อายุ
(ปี )
54

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
0.00
2552 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสายอาวุโส –
องค์กรสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 243

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
นางบุญศิริ จารุศิริ
- เลขานุการบริ ษัท
วันที่ 27 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี )
57

%
ความสัมพันธ์ทาง
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา
2551 – ปั จจุบนั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Geological Science, Queen’s
University, Canada
- ปริ ญญาโท Executive Master of Business
(EMBA) จาก Sasin Graduate Institute of
Business Administration
- อบรมหลักสูตรเลขาการบริ ษัท โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตัง้ นางบุญศิริ จารุศิริ ทําหน้ าที่เลขานุการบริษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ต้องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

หน้ า 244

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
นางสาววิยะดา วิบลู ย์ศิริชยั
- หัวหน้ างานสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับ
แต่งตังวั
้ นที่ 6 ตุลาคม 2550 มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2550

อายุ
(ปี )
44

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2550 – ปั จจุบนั
- ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบริ หารธุรกิจ สาขาบริ หารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย Certified
Public Accountant: CPA
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล Certified
Internal Auditor: CIA
- วุฒิบตั รสากล Certified Control Self
Assessment: CCSA
- อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริ หาร Executive
Development Program: EDP รุ่นที่ 13 โดย
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
- ผู้อํานวยการอาวุโสสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย

BP

รายชื่อ

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสมเกียรติ เจริญกุล
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
7. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
8. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
10. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
11. นายระวิ คอศิริ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. นางสมฤดี ชัยมงคล
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
SLM
SLMM
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BIC
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec (BVI)

บริ ษัทย่อย
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หมายเหตุ :
o สัญลักษณ์ ตาํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริ ษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อย

PW2

MW

/

PW1

/

BDC

/

NH

/

HUNI

HUNNU

BPAR

BEK

JBG

KTD

TCM

IMM

CEY

7. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
8. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
10. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
11. นายระวิ คอศิริ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. นางสมฤดี ชัยมงคล
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

AFEI

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสมเกียรติ เจริญกุล
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

ITMG

BP

รายชื่อ
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หมายเหตุ :
o สัญลักษณ์ ตาํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริ ษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทร่ วม

Phu Fai

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RGE

Hongsa

7. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
8. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
10. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
11. นายระวิ คอศิริ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
15. นางสมฤดี ชัยมงคล
16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

BLCP

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสมเกียรติ เจริญกุล
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

Hebi

BP

รายชื่อ

Gaohe

บริษัทร่วม

X
V
///
///
//
//
//
/,M

/

/,N
/,N
/,N
/
O
O

/

/

O
O
O

/

O

หมายเหตุ :
o สัญลักษณ์ ตาํ แหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริ ษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร
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สัญลักษณ์ ของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
BP
BMC
BPS
BPI
BMS
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
SLM
SLMM
BMSCS
BPP
BPPI
BPCP
BIC
PWE
ZPP
AACI
AACI-Saadec (BVI)
ITMG
IMM
TCM
KTD
JBG
BEK
BPAR
AFEI
CEY
HUNNU
HUNI
NH
BDC
PW1
PW2
MW
Hebi
Gaohe

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co., Ltd.)
Banpu Singapore Pte.Ltd.
Banpu International Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)
BP Overseas Development Co., Ltd.
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.)
บริ ษัท ศิลามณีหนิ อ่อน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.)
BMS Coal Sales Pte Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (Banpu Power Ltd.)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.)
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
Banpu Power Investment Co.Ltd.
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Zouping Peak Pte.Ltd.
Asian American Coal, Inc.
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
PT. Indominco Mandiri
PT. Trubaindo Coal Mining
PT. Kitadin
PT. Jorong Barutama Greston
PT. Bharinto Ekatama
Banpu Australia Resources Pty Ltd
AFE Investments Pty Limited
Centennial Coal Company Limited
Hunnu Coal Limited
Hunnu Investment Pte Ltd
บริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
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สัญลักษณ์ ของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
BLCP
Hongsa
Phu Fai
RGE

บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
Ratchasima Green Energy Co. Ltd.
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