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ส่วนที่ 1 
 

การประกอบธุรกจิ 
 
  



 

หน้า 2 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบ้านป ูจํากดั ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ด้วยทนุจดทะเบียน 

25 ล้านบาท  โดยบคุคลในตระกลูวอ่งกศุลกิจและเอือ้อภิญญกลุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเข้าทําสญัญาเช่าช่วงการทําเหมือง
ถ่านหินท่ีเหมืองบ้านป ู(BP-1) อําเภอลี ้จงัหวดัลําพนู  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนมุติัให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)” 

ตอ่มาบริษัทฯ ได้ขยายการทําเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือทําการ
ผลติและจําหน่ายถ่านหินทัง้ในประเทศไทยและตลาดตา่งประเทศ นอกจากธุรกิจผลติและจําหน่ายถ่านหิน บริษัทฯ ได้ทํา
การขยายธุรกิจเข้าไปในการรับจ้างขดุขนดินและถ่านหินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (สญัญาไดส้ิ้นสดุลงเมือ่
เดือนกนัยายน 2544) การผลิตและจําหน่ายแร่อตุสาหกรรม การให้บริการทา่เรือ (ซ่ึงต่อมา บริษัทฯ ไดจํ้าหน่ายธุรกิจ
ท่าเรือและธุรกิจแร่) และการลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้   

ปัจจบุนับริษัทฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลงังาน
ทดแทน  โดยมีการลงทนุในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในประเทศออสเตรเลีย ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว และในประเทศมองโกเลีย 

 

1.1  วสัิยทัศน์และพันธกจิ 

 วสัิยทัศน์ :  

 เป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียท่ีมีความฉบัไวและมุง่มัน่ในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ และเป็นท่ี
ยอมรับในฐานะองค์กรท่ีมีความซ่ือสตัย์ยติุธรรม ยดึมัน่ในความเป็นมืออาชีพ และมีความหว่งใยตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

 

พันธกจิ : 

 พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพ่ือก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ นําในภมิูภาคเอเชีย 

 สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

 จดัสรรผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ
น่าเช่ือถือและความยืดหยุน่ตอ่ลกูค้า 

 ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

 สร้างคณุคา่อยา่งยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชมุชน และดํารงตนเป็นพลเมืองท่ี
ดีของทกุประเทศท่ีเราดําเนินธุรกิจ 
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1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 
สรุปการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในรอบปี 2557 รวมทัง้เหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
o วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินบาทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือแบบไมด้่อยสทิธิและไมมี่หลกัประกนั 

จํานวน 2 ชดุ มลูคา่รวมทัง้สิน้ 8,000 ล้านบาทหรือเทียบเทา่กบั 246 ล้านเหรียญสหรัฐ    โดยหุ้นกู้ชดุท่ี 1 มลูคา่ท่ี
เสนอขายจํานวน 3,000 ล้านบาท มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ6 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ี
ร้อยละ 4.36 ตอ่ปี โดยชําระทกุ 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 และหุ้นกู้ชดุท่ี 2 มลูคา่ท่ีเสนอ
ขายจํานวน 5,000 ล้านบาท มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อย
ละ 4.80 ตอ่ปี โดยชําระทกุ 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2567   

o วนัท่ี 27 สงิหาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,581,878,550 หุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,290.94 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรท่ีได้ยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 

o วนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ศาลแพง่ได้อา่นคําพิพากษาศาลอทุธรณ์ในคดีความแพง่ท่ีนายศิวะ งานทวีและพวกเป็น
โจทก์ฟ้องบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและผู้บริหารเป็นจําเลยโดยกลา่วหาวา่จําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าร่วมทําสญัญา
ร่วมพฒันาโครงการ เพ่ือประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สทิธิไมส่จุริตในการรายงานเทจ็ทําให้รัฐบาล
ลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาวเอง โดยศาล
อทุธรณ์มีคําพิพากษายกฟ้องของโจทก์โดยให้เหตผุลวา่บริษัทฯ กระทําการโดยสจุริตทัง้ก่อนและหลงัการเข้าทํา
สญัญาร่วมพฒันาโครงการ และบริษัทฯ  ไมไ่ด้กระทําละเมิดต่อโจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญา 

o วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 บริษัท Banpu Power International “บ้านป ูพาวเวอร์” ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพ่ือศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแหง่ใหมข่นาด 1,200 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หา่งจาก
เหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร)   ภายใต้สญัญาร่วมทนุนี ้ผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย 
บ้านป ูพาวเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ถือหุ้นร้อยละ 35 
และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an” ถือหุ้นร้อยละ 35  อนึง่ Lu’an เป็นหนึง่ในผู้ ร่วมทนุในบริษัท 
Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึง่ถือหุ้นและดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สดัสว่นการ
ถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55 และบ้านป ู ร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแหง่นีไ้ด้รับการอนมุติัเบือ้งต้นจาก
หน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission โดยโครงการยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการ
พฒันา รายละเอียดบางประการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  และจะมีการใช้เทคโนโลยีการผลติ
แบบ Ultra-super critical (high efficiency, low emissions) ปริมาณการใช้ถ่านหินประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ล้านตนั
ตอ่ปี แหลง่ถ่านหินจากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลําเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an และจากเหมืองอ่ืนๆ 
มลูคา่โครงการ ประมาณ 4,500 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ อตัราแลกเปล่ียนปัจจบุนั) 
โครงสร้างเงินลงทนุ จากผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ 30) และจากเงินกู้ธนาคาร (ร้อยละ 70) เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์เดือน
มิถนุายนและสิงหาคม 2560 
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o เหมือง Newstan และเหมือง Angus Place ในประเทศออสเตรเลียได้หยดุการทําเหมืองเป็นการชัว่คราว (care & 
maintenance)  โดยมีผลตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2557  และเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ตามลําดบั 

o วนัท่ี 9 ตลุาคม 2557 บริษัท บ้านปพูลงังานใหม ่ โฮลดิง้ส์ จํากดั ได้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัท บ้านป ู เอน็จิเนียร่ิง 
เซอร์วิสเซส จํากดั และบริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั ได้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัท บ้านป ู เอนเนอร์จี เซอร์วิส
เซส (ไทยแลนด์) จํากดั 

o วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท บ้านป ูรีนิวเอ
เบิล เอนเนอร์จี จํากดั  

o วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557  บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ปรับลดอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมมี่หลกัประกนั
ของ บริษัท บ้านป ูจากดั (มหาชน) เป็นระดบั “A+” จากเดิมท่ีระดบั “AA-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงท่ี”  สืบ
เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีชะลอตวัลงตามราคาถ่านหินท่ีปรับตวัลดลงเป็นระยะเวลานานกวา่ท่ีคาด   
แม้วา่บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงัโดยการลดต้นทนุและชะลอการลงทนุตา่งๆ ออกไป แตร่าคาถ่านหินท่ี
ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองทําให้ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดสว่นเกินของบริษัทลดลงอยา่งหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้  อนัดบัเครดิต “A+” สะท้อนถงึความเป็นผู้ นําของบริษัทในอตุสาหกรรมถ่านหินในแถบเอเชียแปซิฟิก ตลอดจน
ความหลากหลายของแหลง่ถ่านหินและฐานลกูค้า รวมถงึรายได้เงินปันผลท่ีแน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และความมีวินยั
ทางการเงินและการบริหารสภาพคลอ่งอยา่งระมดัระวงัท่ีจะช่วยให้บริษัทยงัคงมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีดี แม้วา่
ภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจถ่านหินมีความท้าทายมากขึน้ 

o เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.20 บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2557 
(ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.50 บาท เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557) ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.70 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับ
เครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29  เมษายน 2558 
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หน้า 5 
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หน้า 6 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

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 ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 100.00% 

21) Banpu Coal LLC Investment in coal mining 100.00% 

22) Banpu Coal Investment Co., Ltd. ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 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) ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 40.00% 

26) Asian American Coal Inc. (AACI) ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 100.00% 

27) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 100.00% 

28) Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (Gaohe) ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 45.00% 

29) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 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% 



 

หน้า 7 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

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 
Ltd. 

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% 



 

หน้า 8 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

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% 

 
ธุรกจิไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

82) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (BPP) ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 99.99% 

83) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั (BPCP) ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 99.99% 

84) Banpu Power International Ltd. (BPPI) ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 99.99% 

85) Banpu Power Investment Co., Ltd. (BIC) ลงทนุในธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

86) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd 
(Zhending) 

ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้ 100.00% 

87) Banpu Power Investment (China) Co., Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

88) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

89) Pan-Western Energy corporation (LLC) ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 100.00% 

90) Zouping Peak CHP Co.,Ltd. (Zouping) ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้ 100.00% 

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

ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้ 100.00% 

92) บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP) ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 49.99% 

93) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 40.00% 

 
ธุรกจิพลังงานทดแทน (New Energy Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

94) บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

95) บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

96) บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

97) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

98) บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

99) บริษัท ราชสีมา กรีน เอเนอร์ยี จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 30.00% 

100) บริษัท บโีอจี จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

101) Banpu Renewable Energy International Limited ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 100.00% 



 

หน้า 9 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

102) Banpu Energy Services Japan Co., Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 100.00% 

103) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 75.00% 

104) บริษัท ไบรท์ อิเลคตรอนส์ จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 60.00% 

105) Aura Land Development Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 50.54% 

106) Akira Energy Limited ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 60.00% 

107) Akira Energy (South) Limited ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 60.00% 

108) Akira Hokkaido Limited ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 60.00% 

109) Japan Solar Estate Limited ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 60.00% 

    หมายเหต ุ 

- บริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากดั เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 
2557 

- บริษัท บ้านปพูลงังานใหม่ โฮลดิง้ จํากดั ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2557 

- บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 

 

 

o นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ 
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

ท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทยดําเนินการผลติและจําหน่ายถ่านหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สว่นบริษัทท่ีตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ
ดําเนินการผลติและจําหน่ายไปยงัตา่งประเทศ และบางสว่นสง่เข้ามาขายในประเทศไทยโดยผา่นบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ย โดยกําหนดราคาซือ้ขายตามราคาตลาดท่ีซือ้ขายกบัลกูค้าปกติทัว่ไป 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายได้   
o บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)      

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดําเนินการ % ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

 โดย การถือหุ้น 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้จากการขาย:         
1. ถ่านหินในประเทศ BP 100 0.51 0.21  0.45   0.87   1.14   1.70  
2. ถ่านหินนําเข้า BP 100 71.33 99.52  51.66   99.13   60.08   89.50  
3. รายได้อ่ืน BP 100 0.19 0.27 -  -    5.91   8.80  

รวมรายได้จากการขาย   71.67 100.00  52.12  100.00   67.13  100.00  
 

 

o บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ดําเนินการ 
โดย 

%  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

 การถือหุ้น 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้จากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหินในประเทศ BP 100 0.15 0.00  0.45   0.01   1.14   0.03  
2. ถ่านหินนําเข้า BP 100 71.33 2.27  44.54   1.33   50.42   1.34  
 CMMC 100 105.71 3.36  87.21   2.60   91.60   2.43  
 BPI 99.99 27.87 0.89  31.64   0.94   40.09   1.06  
 Trubaindo  64.99  3.56 0.11  0.01   0.00   12.24   0.32  
 Kitadin  64.99  - -  -    -    0.78   0.02  
 Bharinto  64.99  - -  -    -    1.52   0.04  
3. รายได้อ่ืน   12.23 0.39  15.02   0.45   17.94   0.48  

         
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ   220.85 7.02  178.87   5.33   215.73   5.72  
รายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ:         
1. ถ่านหินขายระหวา่งประเทศ Indominco 64.99 867.80 27.59 989.08 29.52 1,125.95 29.82 
 Kitadin 64.99 5.89 5.89 243.84 7.28 318.61 8.44 
 Bharinto 64.99 5.81 5.81 142.06 4.24 23.98 0.64 
 Trubaindo 64.99 16.88 16.88 657.74 19.63 785.58 20.81 
 Jorong 64.79 1.04 1.04 34.52 1.03 42.86 1.14 
 CEY 100 956.77 30.42 913.38 27.26 1,079.04 28.58 
2. ไฟฟ้า BIC 100 5.34 5.34 191.40 5.71 182.99 4.85 
         
รวมรายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ   2,924.08 92.98 3,172.02 94.67 3,559.01 94.28 

รวมรายได้จากการขาย   3,144.93 100.00 3,350.89 100.00 3,774.74 100.00 
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 
ในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย   86.55  95.43  85.49  

รวมรายได้   3,231.48  3,446.32  3,860.23  

หมายเหต ุ:  1. รายได้อ่ืน ประกอบด้วย บริการอ่ืนๆ 
  2. บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธรุกิจไฟฟ้าในประเทศในสว่นของรายได้จากการขาย ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 50 
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ยสุญัญา 25 
ท่ีหนึง่ เดือน
ไฟฟ้าบีแอลซี

“HPC”) และ 
องเวียงจนัทน์ 
ระสําคญัการ

เป็นเชือ้เพลงิ 
8 เมกะวตัต์ 
บริษัท LHSE  

ถือหุ้นร้อยละ 

หน่วยการ
ท่ี 3 ในเดือน
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2.4 โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang  โดยบริษัท Banpu Power International Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุเพ่ือศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึง่เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแหง่ใหมข่นาด 1,200 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หา่งจาก
เหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กม.) ภายใต้สญัญาร่วมทนุนี ้ผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Banpu 
Power International Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 30  บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” ถือหุ้น
ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining Group “Lu’an”  ถือหุ้นร้อยละ 35  อนึง่ Lu’an เป็นหนึง่ในผู้ ร่วมทนุใน
บริษัท Shanxi Gaohe Energy Co Limited ซึง่ถือหุ้นและดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี (สดัสว่น
การถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55 และบ้านป ู ร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแหง่นีไ้ด้รับการอนมุติัเบือ้งต้น
จากหน่วยงาน Shanxi Provincial Development and Reform Commission โดยโครงการยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้นของ
การพฒันา รายละเอียดบางประการอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang: 
 
กําลงัการผลิต  : 1,200 MW (2 x 600 MW) 
เทคโนโลยีการผลติ : Ultra-super critical (high efficiency, low emissions) 
ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ล้านตนัต่อปี 
แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลําเลียงถ่านหิน) เหมืองของ Lu’an และ

จากเหมืองอ่ืนๆ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ บ้านป ูพาวเวอร์ (ร้อยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 4,500 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ อตัรา

แลกเปล่ียนปัจจบุนั) 
เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ : เดือนมิถนุายนและสงิหาคม 2560 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) นโยบายการตลาด 
1. การตลาดธุรกจิถ่านหนิ 

1. ตลาดถ่านหนิโลก 
ตลาดถ่านหินโลกในปี 2557 ยงัอยูใ่นภาวะท่ีมีอปุทานสว่นเกินมาก ในขณะท่ีความต้องการใช้ถ่านหิน

เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยเน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีชะลอตวัมากกว่าท่ี
คาด ประกอบกบัภาวะอปุทานสว่นเกินภายในประเทศจีนเอง ทําให้การนําเข้าถ่านหินของประเทศจีนลดลง  แต่
ภาพรวมการนําเข้าของเอเชียยงัคงเติบโตเพราะมีการเพิ่มการนําเข้าถ่านหินจากประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียมาชดเชย
โดยเฉพาะอินเดียและญ่ีปุ่ น ในขณะท่ีการนําเข้าถ่านหินในยโุรปหดตวัลงเน่ืองจากความต้องการถ่านหินในยโุรป
ลดลงจากข้อกําหนดเร่ืองสิง่แวดล้อมท่ีเข้มงวดขึน้และการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน (Renewable 
energy) เพิ่มมากขึน้ 

ตลาดถ่านหินในเอเชียมีผู้ นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ได้แก่ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั มาเลเซีย ไทย 
และฟิลปิปินส์ สว่นใหญ่จะนําไปใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาการนําเข่าถ่านหินของจีนเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง จนทําให้จีนกลายเป็นผู้ นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย จากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกบัการผลติไฟฟ้าพลงันํา้จากเข่ือนมีมาก ทําให้ความต้องการใช้ถ่านหินในจีนในปีนีช้ะลอตวัลง ใน
ขณะเดียวกนัการผลิตถ่านหินภายในประเทศจีนก็มีมากเกินความต้องการ ทําให้ราคาถ่านหินลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
จนรัฐบาลจีนต้องเข้ามาแทรกแซง ทําให้การนําเข้าถ่านหินของจีนลดลง สง่ผลกระทบตอ่ความต้องการถ่านหินใน
ตลาดโลก ในขณะท่ีการนําเข้าถ่านหินของอินเดียยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองจากการผลิตถ่านหินภายใน ประเทศ
ไมเ่พียงพอกบัความต้องการใช้ภายในประเทศ การเพิ่มการนําเข้าของอินเดียสามารถชดเชยการลดลงของจีนได้
ทัง้หมด การนําเข้าของอินเดียสว่นใหญ่เป็นถ่านหินคณุภาพต่ํา และอินเดียเองก็ยงัมีข้อจํากดัเร่ืองการขนสง่ถ่าน
หินจากทา่เรือไปยงัผู้ใช้งานเพราะมีตู้รถไฟสําหรับขนสง่ถ่านหินจํากดั ทําให้มีข้อจํากดัในการเพิ่มการนําเข้า ทัง้
จีนและอินเดียเป็นตลาดถ่านหินขนาดใหญ่ แตพ่ฤติกรรมของผู้ ซือ้มกัจะซือ้ถ่านหินในราคาต่ํา จงึมุง่เน้นไปท่ีถ่าน
หินคณุภาพต่ําหรือปานกลาง ญ่ีปุ่ นจดัเป็นตลาดถ่านหินหลกัในเอเชียตลาดหนึง่เช่นกนั ผู้ใช้สว่นใหญ่จะมุง่ไปท่ี
ถ่านหินคณุภาพสงูและต้องการความมัน่คงในการสง่มอบสงู จึงซือ้ถ่านหินในราคาสงูกวา่ราคาตลาดจร (Spot 
Market) ทําให้ผู้ผลติถ่านหินคณุภาพดี มกัจะมุง่ไปท่ีตลาดญ่ีปุ่ นเป็นลําดบัแรก 

ผู้ผลติและสง่ออกถ่านหินในภมิูภาคเอเชียมี 2 ประเทศหลกั ได้แก่  อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยถ่านหิน
ท่ีผลติสว่นใหญ่จะสง่ออกไปจําหน่ายให้กบัผู้ใช้ในเอเชียเป็นสว่นใหญ่เน่ืองจากอยูใ่กล้กบัแหลง่ผลติ การสง่ออก
ถ่านหินของทัง้สองประเทศยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ผู้ผลติในออสเตรเลียท่ีสง่ออกถ่านหินผา่นทา่เรือนิวคาสเซิล 
(Newcastle)   ได้ทําสญัญากบับริษัทรถไฟและทา่เรือท่ีจะต้องขนถ่ายถ่านหินในปริมาณตามท่ีตกลง  ถ้าขนถ่าน
หินต่ํากวา่ท่ีตกลงไว้จะถกูปรับ (Take or pay contracts) ทําให้มีแรงกดดนัให้ต้องสง่ถ่านหินออกมากขึน้ทัง้ๆ ท่ี
ตลาดโลกมีภาวะอปุทานสว่นเกินอยูม่าก ในปีท่ีผา่นมาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้สง่ถ่านหินเข้ามาขายในเอเชียมาก
ขึน้โดยเฉพาะท่ีอินเดีย ในขณะท่ีรัสเซียก็สง่ถ่านหินมาขายในเอเชียมากขึน้เช่นกนั เน่ืองจากตลาดยโุรปหดตวั 
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ารนําเข้าโดยรว
ดการปลอ่ยก๊า
องักฤษลดลงมา
กทําให้ความต้อ
น่ืองจากการผลิ

บีย รัสเซีย สา
นในตลาดโลกท่ี
ามารถแข่งขนัไ

ขึน้เน่ืองจากตล
รอบคลมุเกือบท
ออกไปในประเท

ง ถงึแม้ราคาถ่า
05 ล้านตนั เพิม่
 ท่ีเหลือเพิ่มจาก
ปริมาณการผลติ
ถ่านหินในตลาด
ะท่ีรัฐบาลใหมข่
นีผู้้ผลิตหลายรา

อิตาลี  เนเธอร์
วมของยโุรปลด
าซคาร์บอนไดอ
ากเน่ืองจากกา
องการใช้ไฟฟ้าไ
ตกระแสไฟฟ้า

าธารณรัฐแอฟ ิ
ทลดลงมาก ในข
ได้ 

าดอินเดียเป็นต
ทกุภมิูภาคของโ
ทศตา่งๆ เพ่ือ

านหินในตลาด
มขึน้จากปีก่อน
กผู้ผลติขนาดก
ต (Production
ดโลกให้สงูขึน้ 
ของอินโดนีเซีย
ายยงัต้องการเพ
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ร์แลนด์  และ
ลง จากการ
อกไซด์ 
ารเพิ่มขึน้ของ
ไมส่งู ความ
จากพลงังาน

ริกาใต้ และ
ขณะท่ีต้นทนุ

ตลาดท่ีมีการ
โลก แตก่าร
อความมัน่คง

โลกจะลดลง
น 27 ล้านตนั 
กลางและเลก็ 
n cap) ไมใ่ห้
แตม่าตรการ
ต้องการภาษี
พิ่มกําลงัการ
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ในช่วงปลายปีรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกมาตรการเพ่ือระงบัการสง่ออกถ่านหินจากเหมืองท่ีไมไ่ด้รับ
อนญุาตและเหมืองท่ีไมไ่ด้เสียภาษีท่ีถกูต้อง (Illegal miners) โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีจะสง่ออกต้องมีใบอนญุาต
สง่ออก (Export license) มาตรการนีมี้ผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ทําให้เหมืองตา่งๆ ท่ีต้องการสง่ออก
ถ่านหินจะต้องขอใบอนญุาตนี ้ ซึง่ผู้ประกอบการท่ีได้รับอนญุาตถกูต้องตามกฏหมายจะได้รับใบอนญุาตนีอ้ยู่
แล้ว ทําให้ปริมาณการผลิตและการสง่ออกไมไ่ด้รับผลกระทบมากนกั มีเพียงช่วงท่ีมาตรการนีเ้ร่ิมมีผลบงัคบัใช้
เทา่นัน้ท่ีผู้ประกอบการบางรายได้รับผลกระทบบ้างเพราะใบอนญุาตออกลา่ช้า 

ในขณะท่ีความต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซียยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากการ
เดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าใหมภ่ายใต้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเร่งดว่นของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Fast Track 
Program) โดยในปี 2557 คาดว่าความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจะอยูท่ี่ 83 ล้านตนั เพิ่มขึน้จาก
ปีก่อนร้อยละ 13 โดยสว่นใหญ่จะเป็นการเพิ่มขึน้ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึง่ใช้ถ่านหินคณุภาพต่ํา ทัง้นีก้าร
ใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียประมาณร้อยละ 70 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 10 ใช้ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 
สว่นท่ีเหลือใช้ในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

อินโดนีเซียใช้ถ่านหินท่ีผลิตเพียงร้อยละ 16 ของปริมาณการผลิตถ่านหินทัง้ประเทศเทา่นัน้ ทําให้ต้องสง่
ถ่านหินสว่นท่ีเหลือออกไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศ ดงันัน้อตุสาหกรรมถ่านหินในอินโดนีเซียจงึขึน้อยูก่บัภาวะ
อตุสาหกรรมถ่านหินในตลาดโลก ในปีท่ีผา่นมาราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงคอ่นข้างมาก ทําให้ผู้ผลติต้อง
พยายามลดต้นทนุลง แตใ่นช่วงปลายปี 2557 ราคานํา้มนัในตลาดโลกได้ลดลงมากทําให้ต้นทนุของผู้ผลิตใน
อินโดนีเซียลดลงเช่นกนั  ผู้ผลิตหลายรายจึงสามารถคงกําลงัการผลติตอ่ไปได้ 

ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ จําหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซียจํานวน 3.7 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ปริมาณการจําหน่ายถ่านหินทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีผลติในอินโดนีเซีย แตคิ่ดเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 
4.4 ของความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเทา่นัน้  โดยมีลกูค้าหลกัเป็นกลุม่โรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย
มีสดัสว่นร้อยละ 81 ของปริมาณการจําหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซีย ท่ีเหลือเป็นการจําหน่ายให้กบั
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมกระดาษ และอ่ืนๆ 

ตลาดถ่านหินในอินโดนีเซียสว่นใหญ่เป็นตลาดถ่านหินคณุภาพต่ําเน่ืองจากโรงไฟฟ้ารุ่นใหมใ่น
อินโดนีเซียได้รับการออกแบบให้ใช้ถ่านหินคณุภาพต่ําเพราะมีปริมาณสํารองมาก ในขณะท่ีตลาดถ่านหิน
คณุภาพสงูในอินโดนีเซียมีจํากดั สว่นใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าท่ียงัใช้ถ่านหินคณุภาพสงูอยู ่ และโรงงาน
ปนูซีเมนต์ ในขณะท่ีผู้ผลติถ่านหินคณุภาพสงูมีไมม่ากนกัทําให้การแข่งขนัต่ํา ในขณะท่ีถ่านหินคณุภาพต่ําจะมี
ผู้ผลติมากรายทําให้การแข่งขนัสงูกวา่ 

 

นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอนิโดนีเซีย  
บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานด้านการตลาดท่ีชดัเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้

มีสว่นได้เสียตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลเุป้าหมายแหง่ความสําเร็จร่วมกนั ดงันี ้
1. รักษาฐานลกูค้าเดิมผา่นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ถกูต้อง ตรงตามความต้องการของลกูค้า 

และสามารถจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา 
2. รักษาฐานลกูค้าในแตล่ะภมิูภาค ในแตล่ะผลติภณัฑ์ และในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม เพ่ือความยัง่ยืน

ในการขาย 
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพ่ือให้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 
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4. แข่งขนัทางการตลาดอยา่งมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ข่งขนัทางธุรกิจและ
ผู้ มีสว่นได้เสีย 

5. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถงึความน่าเช่ือถือและความซ่ือสตัย์ และรักษาจดุยืน
ทางการตลาดท่ีมัน่คง 

6. เคารพการตดัสินใจของลกูค้า โดยยดึหลกัผลประโยชน์ท่ีลกูค้าจะได้รับต้องมาก่อนเสมอ 
7. มุง่สร้างการบริการท่ีมีคณุภาพและรวดเร็ว ด้วยการวางแผนท่ีดี มีความพร้อมของเคร่ืองมือ และความ

ชํานาญของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 
 
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
 สภาพการแข่งขนัในปี 2557  มีความรุนแรงมากขึน้จากปริมาณอปุทานสว่นเกินยงัมีมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขององค์กรในด้านการตลาดเพ่ือให้สามารถแข่งขนัและเจริญเติบโต
ได้อยา่งยัง่ยืนโดยมีกลยทุธ์หลกัๆ ดงันี ้

o ความน่าเช่ือถือ 
จากการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลติรายใหญ่ของอินโดนีเซีย มีปริมาณถ่านหินสํารองมากเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในระยะยาว อีกทัง้ยงัมีท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของตนเอง ทําให้
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเร่ืองของความมัน่คงในการจดัหาและสง่มอบถ่านหินให้กบั
ลกูค้าในระยะยาว 

o การขยายตลาด 
บริษัทฯ ได้เพิ่มการขายถ่านหินในตลาดท่ีมีการเติบโตสงู เช่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกนั
มีการผลกัดนัการขายในตลาดญ่ีปุ่ นซึง่เป็นตลาดท่ีให้ราคาสงู ทําให้ราคาขายของบริษัทฯไมไ่ด้ลดลง
มากเทา่กบัราคาในตลาดโลก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงการขายถ่านหินไปยงัยโุรปและสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและเพิ่มความมัน่คงด้านรายได้ 

o การบริหารและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดเป้าหมายคณุภาพถ่านหินท่ีจะขายให้เหมาะกบัตลาดเป้าหมายเพ่ือเพิ่มมลูคา่
ของผลติภณัฑ์โดยรวม โดยการนําถ่านหินจากแหลง่ตา่งๆ ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียมาผสม
กนั ผา่นการควบคมุคณุภาพด้วยระบบท่ีได้มาตรฐานสากล ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ พร้อมทัง้ได้
นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารหว่งโซอ่ปุทานทัง้ระบบ (Shipment Demand Pull) ทําให้
สามารถวางแผนการผลติ การกองเก็บ การขนสง่และการผสมถ่านหินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ
จงึสามารถสง่มอบถ่านหินให้ลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง เเมน่ยํา ทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

o ความยืดหยุ่นในการสง่มอบ 
จากการท่ีบริษัทฯ มีทา่เรือขนถ่ายถ่านหินเอง ทําให้บริษัทฯ มีความยืดหยุน่ในการกําหนดระยะเวลาท่ี
ลกูค้าจะนําเรือเข้ามารับถ่านหินท่ีทา่เรือของบริษัทฯ ถือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าใน
การหาเช่าเรือบรรทกุถ่านหินหรือเปล่ียนเรือบรรทกุถ่านหิน และช่วยให้ลกูค้าบริหารจดัการเรือบรรทกุ
ถ่านหินและต้นทนุคา่ขนสง่ได้ดีขึน้ 
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o การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว ทําให้บริษัทฯ มีลกูค้า
ประจําอยูเ่ป็นจํานวนมาก บริษัทฯ เน้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ผา่นกิจกรรมตา่งๆ 
เช่น การแจ้งผลการดําเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ให้ลกูค้าทราบอยา่งสม่ําเสมอ การแลกเปล่ียน
ข้อมลูภาวะตลาดถ่านหิน การเชิญลกูค้ามาเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ การสง่เจ้าหน้าท่ีออกไป
สมัภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลกูค้า การให้ความช่วยเหลือลกูค้าทางด้าน
เทคนิค เป็นต้น เพ่ือให้บริษัทฯ มีความใกล้ชิดกบัลกูค้ามากขึน้ อนัจะเป็นการสร้างฐานลกูค้าระยะยาว 

o เสริมสร้าง “BANPU” Brand อยา่งตอ่เน่ือง 
บริษัทฯ ยงัคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand ในฐานะท่ีเป็นบริษัทด้านพลงังานชัน้
แนวหน้าในเอเชีย ผา่นการดําเนินธุรกิจถ่านหิน โดยเน้นการเป็นผู้ผลติและสง่มอบถ่านหินท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ มีความมัน่คงในการสง่มอบทัง้คณุภาพและปริมาณ และมีความพร้อมในการจดัหาถ่านหิน
ในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เข้าไปเป็นผู้สนบัสนนุการประชมุถ่านหินโลกในท่ีตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เน่ือง และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชมุถ่านหินโลกในท่ีตา่งๆ 
ทําให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัของผู้ผลติ ผู้ จําหน่าย และผู้ใช้ถ่านหินจากทัว่โลกมากย่ิงขึน้ ปัจจบุนั 
“BANPU” Brand ได้รับการยอมรับในตลาดโลกในฐานะท่ีเป็นบริษัทผลิตถ่านหินชัน้นําของโลกราย
หนึง่ 

คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญั 
คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญั ในตลาดถ่านหินในอินโดนีเซียยงัคงเป็นผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ของประเทศ เช่น PT 
Bukit Asam, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim 
Prima Coal, PT Berau Coal เป็นต้น    นอกจากนีย้งัมีคูแ่ข่งขนัรายเลก็อีกเป็นจํานวนมาก    ซึง่จะ
ขายถ่านหินในราคาท่ีต่ํากวา่ คูแ่ข่งขนัในกลุม่นีม้กัจะขายถ่านหินให้กบัผู้ใช้รายยอ่ยหรือผู้ ค้าถ่านหิน 
(Trader) เพ่ือนําไปผสมกนัแล้วค่อยจําหน่ายให้กบัลกูค้า 
คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญัในตลาดโลกนอกจากจะเป็นผู้ผลติถ่านหินในอินโดนีเซียด้วยกนัแล้ว ยงัมีผู้ผลติและ
ผู้ ค้าถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และรัสเซีย ท่ีมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก กลุม่
ผู้ผลติถ่านหินรายหลกัๆ ของโลกจะมีการเปล่ียนแปลงไมม่ากนกัในแตล่ะปี เพราะมีข้อจํากดัเร่ือง
แหลง่ทรัพยากร และต้องใช้เงินลงทนุสงู ดงันัน้ปริมาณการผลติถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะปีจึงมกัมา
จากกลุม่ผู้ผลติรายเดิมท่ีขยายกําลงัการผลติ แตคู่แ่ข่งท่ีเป็นผู้ ค้าถ่านหิน (Trader) มีการเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง เพราะมีลกัษณะซือ้มา ขายไป เป็นสว่นใหญ่ มีผู้ ค้าถ่านหินบางรายมีบริการครอบคลมุไปถงึ
เร่ืองการจดัสง่และการกองเก็บทําให้มีข้อได้เปรียบ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ต้นทนุถ่านหินของผู้ ค้าถ่านหิน
เหลา่นีก็้ไมไ่ด้ต่ํามาก เพราะต้องซือ้ถ่านหินจากผู้ผลติในราคาตลาดเช่นกนั 

นโยบายด้านราคา 
ราคาจําหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ จะอิงกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงท่ีมีการเสนอขาย ในตลาด
เอเชียจะอ้างอิงกบัราคาถ่านหินท่ีทา่เรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีการปรับราคาถ่านหิน
ไปตามคณุภาพของถ่านหินท่ีจําหน่าย แตจ่ะต้องไมต่ํ่ากวา่ราคาขัน้ต่ําท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียกําหนด 
บริษัทฯ ได้มีการตกลงราคากบัลกูค้าทัง้แบบราคาคงท่ี และราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
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หรือท่ีเรียกวา่ Index Link ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาลกูค้าต้องการราคาแบบ Index Link มากขึน้เน่ืองจาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ ได้ใช้การซือ้ขายถ่านหินในตลาดอนพุนัธ์ (Coal 
Swap) ช่วยเพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาด 

ลกัษณะของลกูค้า 
ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ยงัคงเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั 
จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และบางประเทศในยโุรป มีความต้องการใช้ถ่านหิน
คอ่นข้างแน่นอนในแตล่ะปี บริษัทเหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีมีความมัน่คง ต้องการผู้ผลิตท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและมีความความมัน่คงในการสง่มอบถ่านหินสงูทัง้เร่ืองของปริมาณ คณุภาพ และราคา 
โดยทัว่ไปจะทําสญัญาซือ้ถ่านหินจากผู้ผลติรายใหญ่เป็นหลกั 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จําหน่ายถ่านหินให้กบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เช่น ปนูซีเมนต์  ปิโตรเคมี 
กระดาษ พลาสติกและเคมีภณัฑ์ เป็นต้น ลกูค้าในกลุม่นีจ้ะซือ้ถ่านหินในปริมาณท่ีน้อยกวา่กลุม่
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทัว่ไปจะเป็นการทําสญัญาซือ้ถ่านหินระยะสัน้กบัผู้ผลติหรือผู้ ค้าถ่านหิน 
บางสว่นจะซือ้ในตลาดจร 

การจดัจําหน่ายและช่องทางการจดัจําหน่าย 
บริษัทฯ จะเสนอขายตรงให้กบัผู้ใช้งาน โดยใช้ตวัแทนจําหน่าย (Agent) ในประเทศท่ีลกูค้าตัง้อยูช่่วย
อํานวยความสะดวกในการติดต่อกบัลกูค้า รวมทัง้ช่วยดําเนินการด้านเอกสาร นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้
ขายถ่านหินให้กบับริษัทเพ่ือการค้า (Trading Company) ในบางประเทศท่ีการเสนอขายตรงให้
ผู้ใช้งานทําได้ลําบาก เพ่ือให้เข้าถงึลกูค้าเป้าหมาย และเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายในด้านการตลาด 

 
 

1.2 ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
ถ่านหินสว่นใหญ่ท่ี Centennial ผลตินัน้ถกูนําไปใช้ในโรงไฟฟ้าใน New South Wales ในขณะเดียวกนัการ
สง่ออกไปยงัโรงไฟฟ้าในเอเชียท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนั Centennial เป็นผู้จดัสง่ประมาณร้อยละ 80 
ของปริมาณเชือ้เพลงิท่ีต้องใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ (ใน Western Region) การขายถ่านหินให้กบั
โรงไฟฟ้าเหลา่นีจ้ะทําภายใต้สญัญาระยะยาวท่ีมีการกําหนดปริมาณถ่านหินและราคาซือ้ขายลว่งหน้า
สญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศท่ีทํากบัโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales มีข้อดีกบั Centennial ดงันี ้
 ตําแหน่งของเหมือง Centennial มีการเช่ือมตอ่ระบบขนสง่ถ่านหินเข้าไปยงัโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี

ลกัษณะเป็น mine-mouth) ทําให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนสง่โดยมีถนนและ
สายพานเฉพาะสําหรับการขนสง่ถ่านหินไปยงัโรงไฟฟ้า ซึง่ช่วยลดต้นทนุการขนสง่ของ Centennial 
รวมไปถงึผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถ่ิน 

 สญัญาเหลา่นีอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย  จงึช่วยจํากดัความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของ 
อตัราแลกเปล่ียน 

 การจดัสง่ถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจท่ีตอ่เน่ือง จงึสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ ซือ้ท่ีสว่นใหญ่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือดีในระยะยาว ให้แก่ Centennial ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ในตลาดถ่านหินรวมถงึ 
 ราคาถ่านหินเปล่ียนแปลงจากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางต้นทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน

ใหม่ๆ  ความไมแ่น่นอนของอปุทานใหม ่ และต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน ท่ียงัถกูกวา่โดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชือ้เพลิงประเภทอ่ืน เช่นก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

 การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานเคยเป็นข้อจํากดัตอ่การสง่ออกถ่านหิน 
 โรงไฟฟ้าตา่งประเทศเหน็วา่การมีแหลง่ถ่านหินท่ีมัน่คงมีความสําคญั โดยมีโรงไฟฟ้าตา่งประเทศ

เข้ามาลงทนุในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพ่ือทําสญัญาระยะยาวโดยซือ้ถ่านหินท่ี
ราคาตลาด 

 ขัน้ตอนการอนมุติัการทําเหมืองเร่ิมมีความยากขึน้ในสองสามปีท่ีผา่นมา ทําให้โครงการขยายหรือ
เพิ่มอปุทานถ่านหินเกิดขึน้ได้ยากย่ิงขึน้ ดงันัน้โรงไฟฟ้าในประเทศจงึอาจต้องซือ้ถ่านหินในราคาท่ี
สงูขึน้เพ่ือให้แน่ใจวา่จะมีถ่านหินสําหรับใช้ในการผลติไฟฟ้า โดยเฉพาะการซือ้จากแหลง่ถ่านหิน
ปัจจบุนัให้มากท่ีสดุ รวมไปถงึการซือ้ถ่านหินจากแหลง่ผลติท่ีอยู่ใกล้กบัโรงไฟฟ้า 

 
ดงันัน้ความต้องการใช้พลงังานท่ีสงูขึน้ บวกกบัความท้าทายในการจดัหาแหลง่พลงังานใหมท่ี่เพิ่มมาก

ขึน้ จะทําให้แหลง่ถ่านหินท่ีมีอยูปั่จจบุนัมีมลูคา่มากขึน้ และจากปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการถ่านหินท่ีใช้เป็น
เชือ้เพลงิให้ความร้อนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

เม่ือภาระผกูพนัภายใต้สญัญาในประเทศเร่ิมหมดลง Centennial จะยงัคงรักษาความสําคญัในการ
จดัสง่ถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์หลกั 

 
1.3 ตลาดถ่านหนิในประเทศไทย 

ตลาดถ่านหินในประเทศไทยสว่นใหญ่จะป็นการใช้ถ่านหินท่ีนําเข้ามาจากตา่งประเทศ เพราะถ่านหินใน
ประเทศมีปริมาณสํารองเหลือน้อย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 มีการใช้ถ่านหินท่ีผลิตภายในประเทศ
เพียง 1.2 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 6 ของการใช้ถ่านหินทัง้ประเทศ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ยงัเป็นกลุม่ผู้ใช้
ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 มีปริมาณการใช้ถ่านหินประมาณ 
7.3 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.5 ล้านตนั ในจํานวนนีเ้ป็นถ่านหินท่ีนําเข้ามา
จากตา่งประเทศประมาณ 6.2 ล้านตนั เพิ่มขึน้ประมาณ 1.1 ล้าน และเป็นถ่านหินท่ีผลิตในประเทศ
ประมาณ 1.0 ล้านตนั ลดลงประมาณ 0.6 ล้านตนั รองลงได้แก่กลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (Independent 
Power Producers: IPPs) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ประมาณ 5.7 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.5 ล้านตนั เน่ืองจากมีการเดินเคร่ืองเพิ่มขึน้ของบริษัท เก็ค
โค-่วนั จํากดั โดยทัง้หมดเป็นถ่านหินท่ีนําเข้ามาจากตา่งประเทศ สําหรับกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small 
Power Producers : SPPs) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ประมาณ 2.1 ล้าน
ตนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.07 ล้านตนั ท่ีเหลือเป็นการใช้ถ่านหินในอตุสาหกรรม
อ่ืนๆ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิง่ทอ และอาหาร เป็นต้น รวมถงึถ่านหินท่ีนําเข้ามากองเก็บยงั
คลงัสนิค้าของผู้ ค้าถ่านหิน ซึง่มีปริมาณรวมทัง้หมดประมาณ 4.7 ล้านตนั ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 1.2 ล้านตนั เน่ืองจากในช่วงปลายปีก่อนหน้าผู้ ค้าถ่านหินได้
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จําหน่ายถ่านหินจากคลงัเก็บถ่านหินออกไปมากเพราะราคาถ่านหินในตลาดโลกยงัอยูใ่นระดบัสงู ทําให้
ต้องนําเข้ามาชดเชย ประกอบกบัการใช้ถ่านหินในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ก็มีการปรับตวัสงูขึน้ทําให้มีการนําเข้า
มากขึน้ 

ลกัษณะตลาดถ่านหินในประเทศไทยยงัคงแบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

1. ผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่: ได้แก่ ผู้ใช้ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี อตุสาหกรรม
กระดาษขนาดใหญ่ รวมถงึกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPPs) ซึง่มีศกัยภาพท่ีจะนําเข้าถ่านหินจาก
ตา่งประเทศโดยตรง โดยจะซือ้ถ่านหินสว่นใหญ่จากผู้ประกอบการท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทําให้มี
ผู้ประกอบการค้าถ่านหินรายใหญ่จากตา่งประเทศเข้ามาแข่งขนัในตลาดนีด้้วย  

2. กลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPPs): กลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะทําสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวกบัผู้ผลติ
ถ่านหินในตา่งประเทศจงึมีปริมาณเหลือสําหรับซือ้ในตลาดจรเพียงเลก็น้อย ทําให้ตลาดนีไ้มมี่การแข่งขนั
มากนกั 

3. กลุม่ผู้ใช้ถ่านหินรายเลก็:  กลุม่ผู้ใช้ถ่านหินรายเลก็มีจํานวนมาก แต่ละรายจะใช้ถ่านหินในปริมาณ
น้อย ผู้ใช้ถ่านหินในกลุม่นีส้ว่นใหญ่จะซือ้ถ่านหินจากผู้ประกอบการค้าถ่านหินท่ีมีพืน้ท่ีกองเก็บ หรือ
สามารถทยอยสง่มอบได้ เน่ืองจากโรงงานมีขนาดเลก็และมีพืน้ท่ีกองเก็บน้อยจึงรับถ่านหินแตล่ะครัง้ได้ใน
ปริมาณน้อย นอกจากนีเ้คร่ืองจกัรของโรงงานขนาดเลก็หลายโรงงานต้องการใช้ถ่านหินท่ีเป็นก้อน ไม่
สามารถใช้ถ่านฝุ่ นได้ ดงันัน้ผู้ประกอบการหลายรายจงึต้องมีกระบวนการคดัขนาดถ่านหินก่อนทยอยสง่
มอบให้ลกูค้า และขายถ่านฝุ่ นให้กบัโรงงานท่ีสามารถใช้ถ่านฝุ่ นได้ เช่น โรงงานปนูซีเมต์ เป็นต้น ตลาดใน
กลุม่นีจ้ะมีการแข่งขนัสงูเน่ืองจากมีผู้ ค้าหลายราย และการตดัสินใจซือ้ขึน้อยูก่บัราคาเป็นสําคญั 

 

กลยทุธ์ในการแข่งขนั 

 ถ่านหินนําเข้าจากตา่งประเทศ 
ตลาดถ่านหินนําเข้ายงัคงมีการแข่งขนัสงู เน่ืองจากมีผู้ประกอบการนําเข้าถ่านหินหลายราย บริษัทฯ ได้
กําหนดกลยทุธ์การแข่งขนัเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเติบโตได้
อยา่งยัง่ยืนไปพร้อมๆ กบัลกูค้าดงันี ้

 ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือในการสง่มอบ 
การท่ีบริษัทฯ มีแหลง่ถ่านหินของตนเองท่ีประเทศอินโดนีเซียซึง่มีปริมาณสํารองมากเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในระยะยาว ทําให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในเร่ือง
ของความมัน่คงในการจดัหาและสง่มอบถ่านหินให้กบัลกูค้าในระยะยาว โดยเฉพาะจากกลุม่ลกูค้า
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีความต้องการท่ีแน่นอนและต้องการความมัน่คงและความน่าเช่ือถือ
ในการสง่มอบสงู การท่ีบริษัทฯ มีแหลง่ถ่านหินของตนเองทําให้มีความได้เปรียบคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนๆ ทํา
ให้สามารถหลีกเล่ียงการแข่งขนัท่ีรุนแรงได้เพราะคูแ่ข่งขนัในประเทศไทยท่ีมีแหลง่ถ่านหินเป็นของ
ตนเองนัน้มีไมม่ากนกั 
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 การใช้ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า 
บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัลกูค้ามาอยา่งยาวนาน และได้แสดงให้ลกูค้าเหน็วา่ตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่พนัธะสญัญาตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าทัง้ในเร่ืองของการผลติถ่านหิน
ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าทัง้ปริมาณ คณุภาพ และการสง่มอบท่ีตรงตอ่เวลา ทําให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลกูค้าในการซือ้ถ่านหินนําเข้าจากตา่งประเทศไปใช้อยา่งตอ่เน่ือง 

 คลงัสนิค้า (Coal Distribution Center) 
บริษัทฯ ใช้คลงัสนิค้าทัง้ 2 แหง่ของบริษัทฯ ในการเสนอขายถ่านหินนําเข้าให้กบัลกูค้าในลกัษณะ
ทยอยสง่มอบ ทําให้ลกูค้าลดภาระการกองเก็บและการดแูลรักษากองสตอ็ก บริษัทฯ ได้พฒันา
คลงัสนิค้าโดยมีการควบคมุการปฏิบติังานในพืน้ท่ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการรักษาสิง่แวดล้อม
อยา่งเคร่งครัดและดแูลเร่ืองผลกระทบตอ่ชมุชนในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้เป็นตวัอยา่งของคลงัสนิค้า
ท่ีได้มาตราฐานสากล และให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในเร่ืองการสง่มอบถ่านหินในระยะยาว 

 

ลกัษณะของลกูค้า 
บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ 2 กลุม่ ได้แก่ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ และอตุสาหกรรมผลติกระแสไฟฟ้า
และไอนํา้  เน่ืองจากเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีความต้องการสม่ําเสมอ ต้องการความมัน่คงและความน่าเช่ือถือในการ
สง่มอบสงู และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือสงู 

 อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ เป็นกลุม่ผู้ใช้ถ่านหินกลุม่ใหญ่ท่ีสดุของภาคเอกชนในประเทศไทย ซึง่จะใช้
ถ่านหินในกระบวนการเผาปนูซีเมนต์ และสามารถใช้ถ่านหินได้หลายคณุภาพทําให้มีความยืดหยุน่สงู 
ลกูค้าในกลุม่นีมี้จํานวนน้อยราย แตล่ะรายจะมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก จึงมกัจะซือ้
ถ่านหินจากผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือสงู มีการทําสญัญาซือ้ขายกบัผู้ผลติหรือผู้จดั
จําหน่ายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว จะมีสว่นน้อยท่ีซือ้จากผู้ ค้ารายยอ่ย แตจ่ะต้องมีราคาถกูมาก

 อตุสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ ซึง่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในหม้อไอนํา้ขนาด
ใหญ่ และนําไอนํา้ท่ีได้ไปผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา้บางสว่นจะนําไปใช้ให้ความร้อนในกระบวนการ
ผลติ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิง่ทอ รวมไปถงึกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) ลกูค้าใน
กลุม่นีจ้ะมีความต้องการใช้ถ่านหินท่ีสม่ําเสมอ จงึต้องการความมัน่คงในการสง่มอบเช่นกนั แต่
เน่ืองจากปริมาณการใช้ไมม่ากนกัและมีพืน้ท่ีกองเก็บไมม่าก ทําให้เป็นโอกาสของผู้ ค้าท่ีมีคลงัสนิค้าท่ี
สามารถทะยอยสง่มอบให้ได้ ลกูค้าท่ีเป็นโรงงานขนาดใหญ่จงึมกัจะทําสญัญาซือ้ถ่านหินระยะสัน้กบั
ผู้ขายเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีถ่านหินใช้ตอ่เน่ือง 
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2.   การตลาดธุรกจิไฟฟ้า 
2.1  ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย 

บริษัทฯ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี ในสดัสว่นร้อยละ 50    มีกําลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นทัง้สิน้ 717 เมกะวตัต์ซึง่จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญา
ระยะยาวประเภท Independent Power Producer  (IPP)   
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมและการยอมรับของชมุชนเป็นหลกั ในช่วง
ระยะเวลาท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีการต่ืนตวัในเร่ืองสิง่แวดล้อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน
ตา่งๆ ให้สงูขึน้ ตลอดจนการตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ   แตด้่วยกล
ยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ มีการลงทนุในการปรับปรุงประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษาอปุกรณ์เพ่ือลด
มลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการทําความเข้าใจกบัชมุชนใน
พืน้ท่ี สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานได้อยา่งครบถ้วนและความสมัพนัธ์
กบัชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี  

คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญั 
 ผู้ผลติไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั 

(มหาชน)  และบริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
2.2  ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับตวัและบริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด โดยในช่วงฤดหูนาวท่ีมีความต้องการ
ไอนํา้สงูก็จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้อยา่งเตม็ท่ี ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารต้นทนุการ
ผลติอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือรักษาระดบัต้นทนุเฉลี่ยในช่วงเวลาท่ีความต้องการไฟฟ้าและไอนํา้ลดลง  
โดยภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2557 ดีขึน้เน่ืองจากราคาถ่านหินท่ีลดลง ทําให้ต้นทนุเชือ้เพลงิเฉล่ียลดลง
ร้อยละ 16 รวมทัง้ความพร้อมในการติดตัง้และปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้เป็นตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมปัจจบุนั
สง่ผลให้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายสิง่แวดล้อมฉบบัใหมท่ี่ประกาศใช้ในไตรมาส 3 ของปี 2557   
ทัง้ยงัสามารถควบคมุให้ระดบัมลภาวะต่ํากวา่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้อีกด้วย ในสว่นการขยายธุรกิจบริษัทฯ ได้
ขยายกําลงัการผลติในโรงไฟฟ้าท่ีมีความพร้อมดําเนินการติดตัง้ระบบไอนํา้เพิ่มเติมในบางพืน้ท่ี เพ่ือรองรับ
ความต้องการไอนํา้ของลกูค้าท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคตตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถ่ินนัน้ๆ ทัง้นีใ้นรอบปีท่ี
ผา่นมาบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดี เน่ืองจากต้นทนุเชือ้เพลงิต่ําลงและการควบคมุต้นทนุการผลติได้ดี 

 
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล 
เน่ืองจากมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟ้าทัว่ๆ ไป และควบคมุมลภาวะได้ดีกว่าทําให้ได้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ
ประกอบด้วย การได้การประกนัการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าท้องถ่ินได้รับสทิธิพิเศษในการผกูขาดการขาย
ไอนํา้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต   และได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึง่เป็นปัจจยั
สําคญัท่ีสามารถนํามาใช้กําหนดกลยทุธ์แข่งขนั  ดงันี ้ 
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 คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า   
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มีความพร้อมและความมัน่คงในการผลิต
และจําหน่ายของทัง้ไฟฟ้าและไอนํา้เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้อนในหน้าหนาวให้กบัประชาชน การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าบน
พืน้ฐานของความซ่ือตรงและผลประโยชน์ร่วมกนั ทําให้ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากลกูค้า ใน
ขณะเดียวกนัก็ได้มีการทําสญัญากบัลกูค้าไอนํา้อตุสาหกรรมให้สามารถปรับราคาไอนํา้ได้ หากคา่
เชือ้เพลงิเพิ่มสงูขึน้กวา่ราคาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา ทําให้สามารถลดภาระในเร่ืองต้นทนุของคา่
เชือ้เพลงิท่ีสงูขึน้ได้ 

 การบริหารต้นทนุ   
จดัให้มีการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิงต้นทนุเชือ้เพลงิหรือถ่านหิน โดยมีกล
ยทุธ์การจดัซือ้และสํารองถ่านหินในช่วงเวลาท่ีราคาถ่านหินลดลงและสํารองไว้ใช้ในช่วงเวลาท่ีราคาสงู 
ตลอดจนการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติเพ่ือลดต้นทนุการผลิต 

 มีความพร้อมในการปรับตวัสงู   
เน่ืองจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ 
จงึมีการติดตามภาวะตลาดอยา่งใกล้ชิดและคอยปรับการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดหรือ
สถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ ทําให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ 

 การบริหารความสมัพนัธ์กบัหน่วยราชการท้องถ่ินและชมุชน  
บริษัทฯสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเป็นพนัธมิตรท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในการให้บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน (ไฟฟ้าและไอนํา้) ให้กบัชมุชนท้องถ่ิน 
สร้างความเช่ือถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้
สามารถขอรับความสนบัสนนุจากหน่วยราชการท้องถ่ินได้ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอก เช่น การให้เงินสนบัสนนุหรืออนมุติัให้ขึน้ราคาไอนํา้ เม่ือราคาถ่านหินเพิ่มสงูขึน้มาก  
ตลอดจนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชมุชนวา่เป็นบริษัทตวัอยา่งในท้องถ่ิน 

 

2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ) 
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai Mining 
Company Limited (“PFMC”) ในสดัสว่นร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลําดบั มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าตาม
สดัสว่นการถือหุ้นทัง้สิน้ 751 เมกะวตัต์ ซึง่จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทยตามสญัญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer  (IPP) และจะจําหน่ายไฟฟ้าบางสว่น
ให้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนีโ้ครงการดงักลา่วอยู่ระหวา่งการดําเนินการก่อสร้าง 
คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558 
 
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บริษัทฯ ตระหนกัถงึผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อชมุชนจากการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 
บริษัทฯ จงึได้มุง่เน้นด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในพืน้ท่ีควบคูไ่ปกบัพฒันามาตรฐานชีวิต
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งการคิดริเร่ิม
รอพยพชมุชน
พ เป็นต้น 

ท่ีบางประเทศ 
นําเข้าถ่านหิน

ปกป้องผู้ผลติ
างพืน้ท่ี การ
ารยกเว้นตาม
ทําให้ปริมาณ
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ค้าคงคลงัเพิ่มสงู

ปริมาณการสง่อ
นชนิดเชือ้เพลงิ
แอฟริกาใต้ แล
มาราคาถ่านหนิ

ดโลกมากขึน้เพ
เก็บเพิ่ม 
 ล้านตนั เพิ่มขึ
ร แต่การนําเข้า
รับขนสง่ถ่านหิ
เป็นถ่านหินคณุ
กขึน้ ในขณะที
แตจ่ะรอให้ถงึจ
บเงินดอลลาร์ส

หยดุเดินเคร่ืองข
รนําเข้าถ่านหนิ
แม้จะเติบโตน้อย

รใช้ถ่านหินลดล
ราคาถ่านหินใน

นหินเร่ิมมีต้นทุ
) แตอ่ยา่งไรก็ต
งขึน้มาก ในข

ออกทัง้หมดปร
งให้ความร้อนห
ละสหรัฐอเมริกา
นในตลาดโลกล
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ราะลดความ

ขึน้จากปีก่อน
าถ่านหินของ
นไมพ่อเพียง 
ณภาพต่ําจาก
ท่ีผู้ ซือ้ถ่านหิน
จดุต่ําสดุก่อน 
หรัฐ ก็มีสว่น

ของโรงไฟฟ้า
นของประเทศ
ยก็ตาม 

ลง ในขณะท่ี
นยโุรปทรงตวั

นในการผลติ
ตามโรงไฟฟ้า
ณะท่ีสเปนมี

ะมาณ 926 
หลกัๆ มีเพียง 
า ครอบคลมุ
ลดลงมากทํา



ให้
เงิน
ให้

 

คา
ก่อ

ปริ
ให
สง่
มีป
ถงึ
มา
ปริ
พืน้
ออ
กา
ขอ
สา
สง่
โด

ลง
ต้อ

ขอ
ซึง่
ชมุ

ห้ผู้ผลิตในประเท
นดอลลาร์สหรัฐ
ห้ต้นทนุของผู้ผลิ

อนิโดนีเซีย

าดวา่มีปริมาณ
อนหน้าร้อยละ 

ออสเตรเลีย

ริมาณการสง่ออ
หญ่เป็นถ่านหิน
งออกถ่านหินท่ีมี
ปริมาณเถ้าสงูไ
งแม้รัฐบาลจีนจ
ากขึน้โดยกําหน
ริมาณเถ้ามากก
นท่ี หรือมีการ
อสเตรเลียก็ตาม
ารลดราคาถ่าน
องจีน ทํา
ามารถข่งขนัได้ใ
งออกไปจีนจงึยั
ยผลกัดนัการข
รัสเซีย การ

งมาก ทําให้
องการใช้ถ่านหิ

โคลอมเบีย

องปีเน่ืองจากคว
งเป็นผู้สง่ออกถ่
มชนยงัคงมีให้เห

ทศตา่งๆ พยา
ฐก็มีสว่นช่วยล
ลติลดลงตาม  ผ

ย ยงัคงเป็นปร
การสง่ออกสงูถึ
4.3 ถ่านหินสว่
ย เป็นประเ
อกในปีท่ีผา่นม
คณุภาพดี มีต
มีคา่ความร้อน
ไปจําหน่ายท่ีจีน
จะมีข้อกําหนดด
นดห้ามนําเข้าถ่
กวา่ร้อยละ 16 
รเก็บภาษีนําเข้า
ม ผู้ผลติออส
นหินเพ่ือชดเชยก
ให้ราคาถ่านหิน
ในตลาดจีน 
ยงัคงสงูอยู ่
ขายเข้าไปในตล
รสง่ออกถ่านหิน
ต้นทนุถ่านหินข
นในรัสเซียลดล
ย คาดวา่จะสง่
วามลา่ช้าในกา
านหินรายใหญ
หน็เป็นระยะๆ 

ายามลดต้นทนุก
ดต้นทนุของผู้ผ
ผู้ผลติสว่นใหญ

ระเทศผู้สง่ออกถ
ถงึ 421 ล้านตั
นใหญ่จะสง่ออ
เทศผู้สง่ออกถ่า
า 198 ล้านตนั
ตลาดหลกัได้แก
ต่ําลงมาและ
นเพิ่มมากขึน้ 
ด้านคณุภาพ
ถ่านหินท่ีมี
 มาใช้ในบาง
าถ่านหินจาก
เตรเลียได้ทํา
การเก็บภาษี
นออสเตรเลีย
ปริมาณการ
แตก่ารจํากดัก

ลาดอินเดียในช่
นจากรัสเซียเพิม่
ของรัสเซียเทียบ
ลงจากเศรษฐกิจ
ออกถ่านหินได้
ารก่อสร้างทา่เรื
ญ่อนัดบัสองของ
แตย่งัไมก่ระทบ

การผลติลง ก
ผลิตในประเทศ
ญ่จึงสามารถอยู

ถ่านหินชนิดเชือ้
ตนั หรือคิดเป็น
อกไปจําหน่ายย
านหินชนิดเชือ้เพ
น เพิ่มขึน้จากปี
ก่ ญ่ีปนุ เกาห

การนําเข้าของจี
วงปลายปี 
มขึน้ประมาณร้
บกบัคา่เงินดอล
จท่ีชะลอตวั ผู้ผ
้ใกล้เคียงกบัปีก
รือขนถ่ายถ่านหิ
งโคลอมเบีย น
บกบัการสง่ออก

ารลดลงของคา่
ผู้สง่ออกมาก 
ยู่รอดได้ในภาวะ

อ้เพลงิให้ความ
นร้อยละ45 ขอ
ยงัจีนและอินเดี
พลงิให้ความร้อ
ก่อนหน้าร้อยล
หลีใต้ ไต้หวนั 

จีนก็ทําให้ผู้ผลติ

อยละ 13 จากปี
ลลาร์สหรัฐตอ่ต
ผลติถ่านหินจงึ
ก่อนหน้า ทัง้ๆ 
หนิของบริษัท ด
นอกจากนีปั้ญห
ก 

าเงินของประเท
ประกอบกบัก

ะท่ีราคาถ่านหนิ

มร้อนรายใหญ่ที
องการสง่ออกถ่า
ย 
อนอนัดบัสองรอ
ะ 5 ถ่านหินท่ีส
เป็นต้น แตใ่น

ตถ่านหินของออ

ปีก่อนหน้า เน่ือ
ตนัลดลงมากเช่
ผลกัดนัการสง่อ
 ท่ีการสง่ออกช
ดรัมมอนด์ (Dru
หาการพิพาทแ

ทศผู้สง่ออกถ่าน
การลดลงของรา
นลดลงมาต่ําม

ท่ีสดุของโลก ใ
านหินทัง้โลก เ

องจากอินโดนีเ
สง่ออกจากออส
นปีท่ีผา่นมา อ

อสเตรเลียต้องห

องคา่เงินรูเบิลข
ช่นกนั ประก
ออกมากขึน้ 
ชะลอตวัในช่วง
ummond Com
แรงงานและการ
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นหินเทียบกบั
าคานํา้มนัทํา
ากได้ 

ในปีท่ีผา่นมา
เพิ่มขึน้จากปี

เซีย โดยมี
สเตรเลียสว่น
อสเตรเลียได้

หาตลาดเพิ่ม 

ของรัสเซียตก
กอบกบัความ

งไตรมาสแรก
mpany, Inc.) 
รประท้วงจาก



เร่ือ
จา

มีก
เพ
กํา
ออ
ถ่า
เท่
ถ่า
ญ่ี
(A
มา

ออ
คา่
ขอ

ใน
ตน
กร
ขน
รา
ปล
คา

แต
แร

ผู้น
ผลิ
คา
นโ
หนิ

สาธารณรัฐ

องกําลงัการขน
ากปีก่อนหน้า เพ

 
ราคาถ่านหนิ

การปรับตวัลงอ
พราะมีอปุทานส
าลงัการผลิตใน
อสเตรเลียมาก 
านหินโดยรวมเพ
านัน้ ราคาถ่
านหินระยะยาว
ปุ่ นกบัผู้ผลติถ่า

Australia-Japa
าอยูท่ี่ 81.80 เห
ในขณะท่ีรา

อสเตรเลีย ล
าใช้จ่าย หรือจา
องราคานํา้มนั ล้

การแข่งขนัใ
นช่วงคร่ึงแรกขอ
นเองไว้ ซึง่กด
ระทบกบัผู้ผลิตถ
นาดกลางและเล
ยใหญ่ปรับขึน้ร
ลายปีราคาถ่าน
าดการณ์ไว้ ถงึแ

ในตลาดยโุร
ตร่าคาถ่านในยุ
รงในช่วงปลายปี

แนวโน้มตลา
นําการเติบโตแท
ลติถ่านหินในป
าดวา่จะเป็นถ่า
โยบายการจํากั
นในช่วงต้นปี  

ฐแอฟริกาใต้ 

นสง่ถ่านหินทาง
พราะความต้อง

นในตลาดโลกใ
อยา่งตอ่เน่ืองตล
สว่นเกินมาก 
อินโดนีเซียและ
ในขณะท่ีควา

พิ่มขึน้เพียงเลก็
านหินตามสญั
วระหวา่งผู้ใช้ถ่า
านหินหลกัในอ
n Reference 
หรียญสหรัฐตอ่
คาสง่ออกถ่านห
ดลงต่ํากวา่ระด
ากปัจจยัภายนอ
ล้วนแตมี่สว่นผ
ในปีท่ีผา่นมามีค
องปีผู้ผลติถ่านหิ
ดนัให้ราคาถ่าน
ถ่านหินขนาดก
ลก็ โดยมีนโย
ราคาถ่านหินใน
นหินนําเข้าถกูก
แม้โรงไฟฟ้าขน
รปมีอปุทานสว่น
โุรปสามารถทร
ปีเน่ืองจากราค
าดถ่านหินในปี
ทนจีน เพราะค
ระเทศยงัไมพ่อ
นหินคณุภาพตํ
ดัปริมาณโลหะ
    ในขณะที

คาดวา่จะส
งรถไฟมายงัทา่เ
งการภายในปร

ในปีท่ีผา่น
ลอดทัง้ปี 
มีการเพิ่ม

ะ
ามต้องการ
กน้อย
ญาซือ้ขาย
านหินใน
อสเตรเลีย 
Price) สําหรับ
ตนั ลดลงจากปี
หิน (FOB) ในต
ดบันีม้าก กา
อก เช่น การออ่
ลกัดนัให้ราคาถ
ความรุนแรงทัง้
หนิรายใหญ่ขอ
นหินในตลาดโล
กลางและเลก็ใน
ยบายให้ผู้ผลติล
นประเทศ 
กวา่ราคาถ่านหนิ
นาดใหญ่ได้ลดก
นเกินอยูม่ากทํา
รงตวัอยูไ่ด้ในชว่
านํา้มนัท่ีลดลง
 2558 คาดวา่ค
ความต้องการใ
อเพียงกบัความ
ต่ําจากอินโดนีเซี
ะหนกัในถ่านหิน
ท่ีการจํากดัปริม

สง่ออกได้ในปริม
เรือ ในขณะท่ี
ระเทศฟืน้ตวัใน

บการสง่มอบปี 
ปีก่อนหน้าร้อย
ตลาดจร (Spot
ารลดลงของต้น
อนคา่ของเงินขอ
ถ่านหินลดลงเช
งในตลาดเอเชีย
องจีนได้ลดราคา
ลกลดลงตาม 
นจีนเช่นกนั ร
ลดการผลิตเพ่ือ
อยา่งไรก็ตาม

นในประเทศมา
การนําเข้าถ่านหิ
าให้การสง่ออก
วงคร่ึงปีหลงัเพ
งมาก 
ความต้องการใ
ใช้ถ่านหินในกา
ต้องการ ทําให้
ซีย ในขณะท่ี
นท่ีมีผลบงัคบัใ
มาณการนําเข้า

มาณท่ีใกล้เคีย
การสง่ออกจาก

นขณะท่ีต้นทนุถ่

2557 (เมษายน
ละ 13.5  
t market)   ท่ีท
นทนุของผู้ผลิตจ
องประเทศผู้สง่
ช่นกนั 
ยและยโุรป 
าถ่านหินลงมาก
ซึง่การลดราค
รัฐบาลจีนจงึเข้
อลดปริมาณถ่า
มราคาถ่านหินใ
าก ทําให้ปริมา
หนิลงในช่วง 4 
กจากสหรัฐอเมริ
พราะปัญหาควา

ใช้ถ่านหินโดยร
ารผลิตไฟฟ้าใน
ห้ต้องนําเข้าถ่าน
ท่ีความต้องการใ
ใช้เม่ือวนัท่ี 1 ม
ของจีนน่าจะยงั

งกบัปีท่ีผา่นมา
กสหรัฐอเมริกา
านหินไมส่ามา

น 2557 ถงึ มีน

ทา่เรือนิวคาสเซิ
จากความพยาย
ออกเทียบกบัเงิ

เน่ืองจากมีอปุ
ก เพ่ือรักษา
าของผู้ผลติถ่าน
ามาแทรกแซงเ
นหินในตลาดแ
ในตลาดโลกไม่
าณการนําเข้าข
 เดือนสดุท้ายข
ริกาลดลงมากเ
ามขดัแย้งในยเูค

วมจะยงัเติบโต
นอินเดียยงัคงเติ
นหินมาใช้ แตถ่
ใช้ถ่านหินในจีน
มกราคม 2558 
งัมีผลให้โรงไฟฟ้

าเช่นกนัเน่ืองจา
ลดลงประมาณ
ารถแข่งขนัได้ใน

นาคม 2558) ป

ซิล (Newcastle
ยามของผู้ผลิตเ
งินดอลลาร์สหรั

ปทานสว่นเกินใ
าสว่นแบง่ตลาด
นหินรายใหญ่ใ
เพ่ือช่วยเหลือผู้
แทน และให้ผู้
มไ่ด้ปรับขึน้ตาม
ของจีนยงัคงสงู
ของปีก็ตาม 
เพราะไมส่ามาร
ครน แตร่าคาไ

ตตอ่เน่ือง โดยอิ
ติบโตสงูมาก ใ
ถ่านหินท่ีจะนํา
นคาดว่าจะทรง
 น่าจะชะลอกา
ฟ้าขนาดใหญ่ล
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ากมีข้อจํากดั
ณร้อยละ 33 
นตลาดโลก 

ปรับตวัลดลง

e) ในประเทศ
เองในการลด
รัฐ การลดลง

ในตลาดมาก 
ดถ่านหินของ
ในจีน ทําให้
ผู้ผลิตถ่านหิน
ผู้ผลิตถ่านหิน
มทําให้ในช่วง
กวา่ท่ีรัฐบาล

รถแข่งขนัได้ 
ด้ลดลงอยา่ง

อินเดียจะเป็น
ในขณะท่ีการ
เข้าสว่นใหญ่
งตวั เพราะ
ารนําเข้าถ่าน
ลดการนําเข้า
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ถ่านหินไปอีกระยะหนึง่ ดงันัน้อตัราการเติบโตของความต้องการใช้ถ่านหินในเอเชียจงึขึน้อยูก่บันโยบายของจีนเป็น
หลกั ในขณะท่ีความต้องการถ่านหินในตลาดยโุรปจะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง เพราะต้นทนุการผลติกระแสไฟฟ้าจากถ่าน
หินในองักฤษจะเร่ิมสงูกวา่ก๊าซธรรมชาติเม่ือรวมภาษีคาร์บอน (Carbon tax) เข้าไปด้วย ถงึแม้วา่การใช้ถ่านหินใน
เยอรมนัคาดวา่จะเพิ่มขึน้แตก็่ขึน้อยูก่บัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนด้วย 

ในด้านการผลติและสง่ออกถ่านหินคาดวา่จะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย ผู้ผลติถ่านหินสว่นใหญ่ยงัคงวางแผนเพิ่มกําลงัการผลติทัง้ๆ ท่ีราคาถ่านหินอยูใ่นระดบัต่ํา ในขณะท่ี
ผู้ผลติถ่านหินในออสเตรเลียมีแรงกดดนัจาก Take-or-pay contracts ทําให้ต้องเพิ่มการผลติ การสง่ออกถ่านหินจาก
รัสเซียในปี 2558 คาดวา่จะยงัคงเพิ่มขึน้ เพราะคา่เงินรัสเซียท่ียงัออ่นคา่อยูทํ่าให้ต้นทนุของรัสเซียยงัคงต่ํา ในขณะท่ี
เศรษฐกิจของรัฐเซียคาดวา่จะได้รับผลกระทบจากการคว่ําบาตรของยโุรปและราคาพลงังานท่ีลดลงทําให้ความ
ต้องการใช้ถ่านหินในประเทศลดลง ผู้ผลติน่าจะพยายามสง่ถ่านหินออกไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศมากขึน้ การ
สง่ออกถ่านหินจากโคลอมเบียและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก็น่าจะเพิ่มขึน้เช่นกนัถงึแม้จะไมม่ากนกัเพราะมีข้อจํากดั
ภายในประเทศ แตก่ารสง่ออกของสหรัฐอเมริกาคาดวา่จะลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเพราะไมส่ามารถแข่งขนัในตลาดโลก
ได้ ในภาพรวมทําให้ปริมาณถ่านหินยงัล้นตลาดอยู ่
ภาวะการแข่งขนัในปี 2558 จะยงัคงรุนแรงต่อเน่ือง เพราะการเพิ่มขึน้ของกําลงัการผลติมีมากกวา่การเพิ่มขึน้ของ
ความต้องการใช้ถ่านหิน ในขณะท่ีผู้ผลติยงัคงพยายามลดต้นทนุอยา่งตอ่เน่ือง และราคานํา้มนัท่ีลดลงในช่วงปลายปี
ก่อนหน้า ผู้ผลติจะรับรู้การลดต้นทนุได้เตม็ปีในปี 2558 จะทําให้ต้นทนุของผู้ผลติลดลง และจะทําให้ราคาถ่านหินมี
แนวโน้มลดลงเช่นกนั เพราะในภาวะท่ีมีอปุทานสว่นเกินมาก ต้นทนุท่ีผู้ผลติลดได้สว่นใหญ่จะสง่ตอ่ไปยงัราคา
จําหน่ายถ่านหิน 

 

2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิประเทศออสเตรเลีย 

 2.1 ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
 อปุสงค์หลกัของถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) สําหรับการใช้ในประเทศ

ออสเตรเลียคือใช้เป็นเชือ้เพลงิในธุรกิจผลติไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้างอิงตาม
ราคาตลาดโลก โดยจะเป็นราคาท่ีสะท้อนคณุภาพคา่พลงังานและคณุสมบติัของถ่านหิน อปุสงค์และ
อปุทานในโลกอนัเป็นผลจากการเติบโตและการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากออสเตรเลียเป็นผู้
สง่ออกถ่านหินรายใหญ่จงึมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึง่เป็นราคา Spot Market จากทา่เรือ 
Newcastle ประเทศออสเตรเลีย โดยไมร่วมคา่ขนสง่ท่ีเก่ียวข้อง สว่นราคาซือ้ขายถ่านหิน
ภายในประเทศจะใช้การเจรจาระหวา่งบริษัทถ่านหินและลกูค้า โดยอาจใช้ราคาท่ีอ้างอิงกบัราคา
สง่ออก (Export Parity) อยา่งไรก็ตามหากวา่บริษัทตา่งๆ มีสญัญาขายถ่านหินให้ลกูค้าเป็นระยะยาว 
ราคาท่ีแตล่ะบริษัทได้รับจริงอาจตา่งไปจากราคาของตลาดโลก 

 
 อปุทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ทัว่ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ 

New South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดํา (Black Coal) ซึง่ประกอบด้วยถ่านซบับิทมิูนสั ถ่านบิท-ูมินสั 
และถ่านหินแอนทราไซต์ท่ีมากท่ีสดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment 
ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกวา่ 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่นช่วงพฒันา
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มากกวา่ 35 เหมืองประเทศออสเตรเลียสง่ออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แตถ่่าน
หินจากประเทศออสเตรเลียก็ถือได้วา่เป็นถ่านหินคณุภาพดีให้คา่ความร้อนสงู และมีซลัเฟอร์ต่ํา 

 การเข้าถงึระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีเป็นปัจจยัสําคญัในการเป็นผู้ นําการสง่ออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดย

โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้วยทา่เรือ ถนน สายพานลําเลียง และทางรถไฟ ทัง้นี ้
เหมืองถ่านหินท่ีผลติมานานและตัง้อยูใ่กล้ชายฝ่ังจะมีระบบขนสง่ภายในประเทศท่ีพร้อมให้บริการ แต่
เหมืองถ่านหินท่ีค้นพบใหมอ่าจจะอยูใ่นแหลง่ท่ีหา่งไกลจากทา่เรือ และจะต้องมีโครงสร้างพืน้ฐาน
สําหรับเคล่ือนย้ายถ่านหินมายงัทา่เรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาขีดจํากดัในการสง่ออก ซึง่
รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างทา่เรือเพิ่มเติม และให้บริษัทตา่งๆ ร่วมถือหุ้น  

 หนึง่ในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้อมของระบบขนสง่ท่ีมี
ประสทิธิภาพ พร้อมท่ีจะสง่ถ่านหินให้กบัโรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลําเลียงทางบก ซึง่
ทําให้มีคา่ขนสง่ต่ํา 

 สนิค้าทดแทน 

 จากการท่ีโรงไฟฟ้าเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน 
(Thermal Coal) ในปัจจบุนัการค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในชัน้
หินดินดาน (Shale gas) ซึง่ทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถกูลง กอปรกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกามีระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติท่ีครอบคลมุอยูแ่ล้ว ทําให้ผู้ผลติไฟฟ้าหลายรายเพิ่มกําลงัการ
ผลติในโรงท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ถ่านหิน แตเ่หตกุารณ์นีเ้กิดได้ก็ตอ่เม่ือก๊าซธรรมชาติท่ีพบมี
ปริมาณมากพอ มีระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติท่ีพร้อม แล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัต่ํา ดงันัน้
ผลกระทบนีจ้งึเป็นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั นอกจากนี ้ การติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ 
(Solar roof top) เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลีย อาจสง่ผลให้ความต้องการไฟฟ้าจาก National 
Electricity Market (NEM) ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นสดัสว่นท่ีเลก็มากและไมมี่นยัสําคญั เม่ือ
เทียบกบัความต้องการไฟฟ้าทัง้หมด 
 

2.2  ตลาดถ่านหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 
 สําหรับลกูค้าตา่งประเทศ Centennial ใช้การขนสง่ถ่านหินผา่นทา่เรือ Kembla และทา่เรือ Newcastle 

ในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา ปัญหาความแออดัของทา่เรือท่ี Newcastle เป็นปัญหาท่ีผู้ผลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ในเดือนกนัยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และ
ทา่เรือสองทา่คือ ทา่เรือ Waratah Coal Services และทา่เรือ Newcastle Coal Infrastructure Group 
(NCIG) เหน็พ้องกบัโครงร่างข้อตกลงกําลงัการขนสง่ (“Capacity Framework Agreements”) ท่ีมีไว้
สําหรับดแูลการขยายทา่เรือซึง่มีความจําเป็นมากขึน้เพ่ือให้ทนัการเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ 

 ทา่เรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ทําการขยายกําลงัการขนสง่ออกจากเดิม 133 ล้านตนั
ตอ่ปี เพิ่มขึน้เป็น 145 ล้านตนัต่อปี  

 ปัจจบุนั NCIG มีการขยายกําลงัการขนสง่ของทา่เรือ 66 ล้านตนัตอ่ปี ซึง่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตัง้แต่
เดือนมิถนุายน 2556 
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1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิในประเทศไทย 
การนําเข้าถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี  2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการ
เพิ่มขึน้ของการใช้ถ่านหินในกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP) อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ และอตุสาหกรรมทัว่ไป 
รวมถงึการนําเข้าของผู้ ค้าถ่านหิน (Trader) เข้ามากองเก็บเพ่ือทยอยขาย และถ่านหินบางสว่นได้ถกูนําเข้ามา
ชดเชยถ่านหินในประเทศท่ีลดลง โดยมีปริมาณการนําเข้าในช่วง 11 เดือนแรกของปีอยูท่ี่ 19.1 ล้านตนั เพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 3.4 ล้านตนั ในขณะท่ีการใช้ถ่านหินท่ีผลติในประเทศลดลงร้อยละ 25.3 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากปริมาณสํารองมีจํากดั และโรงงานปนูซีเมนต์ท่ีมีแหลง่ถ่านหินในภาคเหนือได้ลด
การนําถ่านหินท่ีผลติในประเทศลงมาใช้ท่ีโรงงานปนูซีเมนต์ในภาคกลางเพ่ือเก็บถ่านหินไว้ใช้กบัโรงงาน
ปนูซีเมนต์ในภาคเหนือ ทําให้ปริมาณการผลติถ่านหินในประเทศลดลง โดยมีปริมาณการใช้ในช่วง 11 เดือน
แรกของปีอยูท่ี่ 1.2 ล้านตนั ลดลง 0.4 ล้านตนัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในภาพรวม ความต้องการใช้ถ่านหิน
ของภาคเอกชนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 อยูท่ี่ 20.3 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 3.0 ล้านตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
17.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ความต้องการใช้ถ่านหนิในภาคเอกชนของประเทศไทย 
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

หน่วย : ลา้นตนั 

 
ทีม่า: สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

แนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินในปี 2558 จะมีปริมาณใกล้เคียงกบัปี 2557 โดยจะมีการลดลงของถ่านหินท่ี
ผลติในประเทศเน่ืองจากโรงปนูซีเมนต์ในภาคเหนือท่ีเป็นเจ้าของแหลง่ถ่านหินจะลดการผลิตลงเพ่ือเก็บถ่านหิน
ไว้ใช้ให้นานขึน้ ทําให้โรงงานปนูซีเมนต์ในภาคกลางต้องนําเข้าถ่านหินมากขึน้ แตเ่น่ืองจากถา่นหินในประเทศมี
คา่ความร้อนต่ํากวา่ถ่านหินนําเข้า ทําให้ปริมาณถ่านหินในประเทศท่ีลดลงจะถกูแทนท่ีด้วยถ่านหินนําเข้าใน
ปริมาณท่ีน้อยกวา่ ทัง้ๆ ท่ีความต้องการใช้พลงังานจากถ่านหินยงัคงเพิ่มขึน้ ทําให้ภาพรวมตลาดถ่านหินไม่
เพิ่มขึน้มากนกัในด้านของปริมาณ โดยการเพิ่มสว่นใหญ่จะเป็นการเพ่ิมในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์และ
อตุสาหกรรมทัว่ๆ ไป ภาวะการแข่งขนัคาดวา่จะยงัคงสงูอยูเ่ช่นเดียวกบัในปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากภาวะอปุทาน
สว่นเกินในตลาดโลกท่ีมีอยู่มาก ทําให้สามารถจดัหาถ่านหินได้ง่าย 

 
  

2553 2554 2555 2556 2556 2557 2554 2555 2556 2557 (11 MONTH)

Domestic coal 2.02 2.86 1.61 1.78 1.64 1.23 41.6% -43.6% 10.2% -25.3%

Imported coal 16.90 16.33 18.40 17.33 15.70 19.11 -3.4% 12.7% -5.8% 21.7%

Total 18.92 19.19 20.02 19.10 17.34 20.33 1.4% 4.3% -4.6% 17.2%

11 Month Growth
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2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้า 

2.1 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2557 มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าในประเทศดงันี ้
 

 หน่วย ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม  ร้อยละ 3.8 7.5 5.5 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ 4.0 7.0 3.9 

อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัการผลิต ร้อยละ 8.8 9.6 8.0 
กําลงัการผลิตรวม  เมกะวตัต์ 1,360,190 1,250,000 1,140,000 

 

 

2.2 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 0.8 หลงัจากการฟืน้
ตวัอยา่งช้าๆ ภายหลงัสถานการณ์ทางด้านการเมือง การชะลอตวัในด้านการลงทนุของรัฐบาล กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทัง้ในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการผลติ การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนท่ีปรับลดลง    

กําลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้าในปี 2557 มีกําลงัการผลติติดตัง้อยู่ท่ีระดบั 35,043 เมกะวตัต์เพิ่มขึน้จากปี 2556 
ร้อยละ 4.0 ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุเกิดขึน้ในเดือนเมษายนท่ีระดบั 26,942.10 เมกะวตัต์ สงูกวา่ความ
ต้องการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2556 ท่ีระดบั 26,598.14  เมกะวตัต์ อยู่ 343.96  เมกะวตัต์หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3  
โดยปริมาณการผลติและการรับซือ้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  ในปี 2557 มีจํานวน 1,772 
กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 2.3 โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ   ดงันี ้      
จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 66 ถ่านหินร้อยละ 21 พลงันํา้ร้อยละ 3 นําเข้าร้อยละ 7 และจากนํา้มนัร้อยละ 1 
(ท่ีมา:การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย - EGAT, สํานกันโยบายและแผนลงังาน - EPPO) 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2557 อยูท่ี่ระดบั 1,748 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 0.7 สืบเน่ือง
จากการเติบโตท่ีลดลงในภาคอตุสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ท่ีมา: สํานกันโยบายและแผนพลงังาน – 
EPPO, สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ) 
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2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลติภัณฑ์ 

1.  สถานท่ีตัง้ของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า 
 

เหมืองถ่านหนิ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
1.  เหมือง Jorong, South Kalimantan Province 
2.  เหมือง Indominco, East Kalimantan Province 
3.  เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province 
4.  เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province 
5.  เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province 
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1.  เหมือง Hebi, Henan Province 
2.  เหมือง Gaohe, Shanxi Province  
 
ประเทศมองโกเลีย 
1. แหลง่ถ่านหิน Unst Khudag 
2. แหลง่ถ่านหิน Tsant Uul 
3. แหลง่ถ่านหิน Altai Nuurs Coal JV 

 
 

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 

 
 
 
 

โรงไฟฟ้า 

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
    นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
 
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 



แผนที่แสด

 

งเหมืองถ่านหิหนิและโรงไฟฟ้ฟ้าของกลุ่มบริิษัทฯ 
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2.  กําลงัการผลิตและปริมาณการผลติ  
 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตถ่านหินและปริมาณการผลติถ่านหินในช่วงปี 2555 –  2557 ดงันี ้

 หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2557 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2556 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2555 

เหมืองถ่านหนิ Indominco*     

กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 

ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 14,843 15,097 14,467 

อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 98.95 100.65 96.44 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -1.68 4.35 0.20 

เหมืองถ่านหนิ Trubaindo*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 8,000 8,000 8,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 7,517 7,847 8,310 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 93.96 98.09 103.87 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -4.21 -5.57 12.00 

เหมืองถ่านหนิ Jorong*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,327 1,267 1,120 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 66.35 63.35 97.58 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 4.74 13.13 -17.88 

เหมืองถ่านหนิ Kitadin Embalut*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,243 1,094 1,220 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 62.15 54.70 61.00 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 13.62 -10.33 -1.13 

เหมืองถ่านหนิ Kitadin Tandung Mayang*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 2,500 2,500 2,500 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,920 2,542 2,412 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 76.80 101.68 96.48 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -24.47 5.39 256 

เหมืองถ่านหนิ Bharinto*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 3,000 2,000 1,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 3,000 1,583 600 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 100 79.15 60.0 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 89.51 163.83 NA. 

เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย**     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 15,216 13,836 14,620 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 101.44 92.24 97.47 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 9.97 -5.67 -4.81 

หมายเหต ุ: * ในอตัราสดัส่วนร้อยละ 100 (100% basis) 

                 ** ตามวิธีสดัสว่นการถือหุ้น (equity basis) 
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บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการผลติไฟฟ้าในช่วงปี 2555 –  2557 ดงันี ้ 

 หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2557 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2556 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2555 

โรงไฟฟ้า Luannan     

กําลงัการผลิตเตม็ท่ี*  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 688,965 784,817 786,129 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 521,213 519,839 516,608 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 75.65 66.24 65.72 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 0.26 0.63 -3.83 

โรงไฟฟ้า Zhengding     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี*  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 404,311 404,933 395,002 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 327,165 326,011 319,160 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 80.92 80.51 80.80 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 0.35 2.15 8.21 

โรงไฟฟ้า Zouping     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี*  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 828,871 839,575 849,151 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 522,546 649,989 600,819 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 63.04 77.42 70.76 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -19.7 8.18 6.07 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 11,344,574 10,670,315 11,302,370 
ปริมาณการผลิตจริง  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,825,521 10,157,527 10,769,536 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 95.42 95.19 95.2 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 6.58 -5.68 1.44 

หมายเหต:ุ - แหลง่ผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Luannan, Zhengding, Zouping)   และในประเทศไทย (บีแอลซีพี) 

*  ปริมาณการผลิตท่ีโรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทัง้หมดในแตล่ะปี (Available capacity) โดยคิดจากจํานวนชัว่โมงท่ีผลิต
ทัง้หมดหกัด้วยจํานวนชัว่โมงท่ีต้องหยดุซอ่มเคร่ืองตามแผน 

** ปริมาณการผลิตท่ีโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อตุสาหกรรมใกล้เคียง (ถ้ามี)  

 
 

3. วิธีการจดัหาวตัถดิุบ 

 บริษัทฯ ดําเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง้ 5 เหมือง ได้แก่ 
เหมืองอินโดมินโก (Indominco)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน 
(Kitadin) และเหมืองบารินโต (Bharinto)  ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly  เหมือง 
Angus Place เหมือง Charbon  เหมือง Clarence  เหมือง Mandalong   และเหมือง Myuna และแหลง่ผลิต
ถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน  2 เหมือง ได้แก่  เหมืองเฮ่อปี ้(Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe) 

 ในการจดัหาแหลง่ถ่านหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาเหมืองถ่านหินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสํารวจแหลง่ถ่านหินท่ีมีคณุภาพดีในประเทศอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้า 
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 บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานจดัซือ้ถ่านหินขึน้มาเพ่ือทําการซือ้ถ่านหินจากบริษัทอ่ืนมาจําหน่ายเพ่ิมเติม เพ่ือเพิ่ม
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเป็นการเพิ่มความมัน่คงในการสง่
มอบถ่านหินของบริษัทฯ 

4. การควบคมุคณุภาพวตัถดิุบและสนิค้าท่ีผลติ 
 บริษัทฯ ได้ตกลงข้อกําหนดคณุสมบติัของถ่านหินกบัลกูค้าแล้ว ข้อมลูคณุสมบติัของถ่านหิน เช่น คา่ความร้อน คา่

กํามะถนั และค่าความชืน้ เป็นต้น  จะถกูสง่ไปให้หน่วยงานเหมืองเพ่ือวางแผนการผลติให้ได้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ
ตามข้อกําหนด บริษัทฯ จะทําการสุม่ตรวจคณุภาพถ่านหินท่ีผลติในทกุๆ ขัน้ตอนการผลติตัง้แตท่ี่เหมืองจนถงึลาน
กองเก็บถ่านหินท่ีทา่เรือก่อนสง่มอบแก่ลกูค้า เพ่ือให้แน่ใจวา่ถ่านหินท่ีเตรียมพร้อมสง่มอบให้ลกูค้ามีคณุสมบติัตรง
ตามข้อตกลง และในการสง่มอบสนิค้าแตล่ะครัง้ต้องมีผู้ เช่ียวชาญภายนอกเข้ามาตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า
เพ่ือให้ได้ตรงตามท่ีลกูค้าต้องการ บริษัทฯ จงึได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบนัตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

 
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลติ 

กระบวนการผลิตของบริษัทในเครือบ้านป ูแบง่เป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผลติถ่านหิน ท่ีเป็นแบบเหมือง

ถ่านหินแบบเหมืองเปิด (Open pit mine) และเหมืองปิด (Underground mine) และ กระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ดงันี ้

 คณุภาพดิน เกิดการชะล้างผิวหน้าดิน จากกระบวนการเปิดหน้าดินเพ่ือขดุถ่านหิน 

 คณุภาพนํา้ เช่น ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS) 

จากนํา้ชะล้างในเหมือง และ อณุหภมิูของนํา้หลอ่เยน็โรงไฟฟ้าท่ีปลอ่ยออกสูแ่หลง่นํา้ธรรมชาติ 

 คณุภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิดหน้าดินและการขนสง่ถ่านหิน และ การปลดปลอ่ย

อากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วย ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซลัเฟอร์

และไนโตรเจน  

 ขยะทัว่ไป (Domestic waste) และขยะอนัตราย (Hazardous waste) เช่น ขยะท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการทํา

เหมือง และ ขยะจากกระบวนการผลติไฟฟ้า เช่นการเกิดขีเ้ถ้าหนกั (Bottom ash) และขีเ้ถ้าลอย (Fly ash)  

 อ่ืนๆ เช่น 

o การใช้ท่ีดิน มีการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูทศัน์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

o การใช้ทรัพยากร ได้แก่ การใช้เชือ้เพลงิ การใช้พลงังานไฟฟ้า การใช้นํา้ กระดาษ และวตัถดิุบ  เป็นต้น  

o ภาวะโลกร้อนซึง่เกิดจากปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) 
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ระบบการบริหารจดัการและแนวทางการดําเนินการ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมท่ีบงัคบัใช้ และข้อกําหนดของมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลผกูพนัตอ่

บริษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคณุภาพสิง่แวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้นํามาตรฐานนานาชาติ ระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยกุต์ใช้ใน

หน่วยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัทบ้านปฯู อยา่งต่อเน่ือง 

ผลการปฏิบติัในรอบปีท่ีผา่นมาจากการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยผลติปี 2557  พบวา่หน่วยธุรกิจตา่งๆ ใน

กลุม่บริษัทบ้านปฯู มีหน่วยธุรกิจท่ีได้รับการรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001)เรียบร้อยแล้ว หลายหน่วยธุรกิจ ทัง้เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า 

ในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนมีผลการปฏิบติังานใน

การลดและควบคมุผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด (Environmental Compliance)     

ทัง้ 100% (ข้อมลู ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2557) สว่นเหมืองในประเทศออสเตรเลีย ขณะนีกํ้าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการ

รวบรวมข้อมลู โดยคาดวา่จะสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานได้ในระยะถดัไป 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุฟืน้ฟสูภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตัง้แตปี่ 2536   โดยจดัสรรเงินรายได้จากการ

ขายถ่านหินสว่นหนึง่เข้าสูก่องทนุ ในปี 2557 มีอตัราการสง่เงินสมทบกองทนุฯ ในอตัรา 14 บาท ตอ่ตนัถ่านหิน

สําหรับเหมืองในประเทศไทยและ 0.06 - 0.93 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนัถ่านหิน สําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เงินจํานวนดงักลา่ว จะถกูจดัสรรเพ่ือกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมประจําปีและกิจกรรมการฟืน้ฟสูภาพเหมืองภายหลงั

สิน้สดุการผลติแล้ว 

 
  

2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมมี่ - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 

 

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสําคญัท่ีบริษัทฯ และกลุม่บริษัท ให้ความสําคญัในการบริหารจดัการเพ่ือ
สง่เสริมให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจขององค์กรอยูภ่ายใต้การบริหารของผู้บริหารในทกุ
ระดบั และการกํากบัดแูลของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะ  

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีการจดัประชมุทกุไตรมาส เพ่ือติดตาม
ความเส่ียงและผลการบริหารจดัการตามแผนบรรเทาความเส่ียง  

-  คณะกรรมการ Financial Management Committee เพ่ือบริหารความเส่ียงด้านการเงินเป็นประจําทกุเดือน  
-  คณะกรรมการ Commodity Risk Management Committee เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงของราคาถ่านหินและ

นํา้มนั ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัท่ีกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ เป็นประจําทกุสองสปัดาห์  
รวมทัง้จดัให้มีการรายงานสอบทานการบริหารความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะ

กรรมบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบติั วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงในระดบั

ปฏิบติังาน เพ่ือความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกมีการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสทิธิภาพรวมถงึควบคมุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความสําคญัตอ่การ
บริหารจดัการความเส่ียงให้ทนัตอ่สถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและซบัซ้อนมากขึน้ 

 
3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

(ก) ความเส่ียงจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ 
บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพ่ือบริหารความเส่ียง

จากการกําหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีอาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประชมุ Quarterly Strategic Review (QSR) การประชมุประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ เป็นประจําทกุเดือน เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ท่ีเช่ือถือได้ มีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ นอกจากนี ้บริษัทฯ จดัให้มีหน่วยงานติดตาม 
และวิเคราะห์สถานการณ์พลงังานของโลก รวมทัง้การเข้าร่วมการเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การดําเนินธุรกิจถ่านหินอยา่งยัง่ยืน เช่น IEA Clean Coal Centre (IEACCC) หรือ IEA Coal Industry Advisory Board 
(IEA CIAB) เพ่ือเพิ่มความสามารถในการบริหารความเส่ียงท่ีสง่ผลกระทบตอ่แผนกลยทุธ์ และการสร้างโอกาสให้แก่
องค์กรได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 
(ข) ความเส่ียงด้านช่ือเสียงขององค์กร 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การบริหารความเส่ียงด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึง่สามารถสง่ผลกระทบท่ี
รวดเร็ว รุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และมิอาจประเมินคา่เป็นตวัเงินได้ บริษัทฯ ได้มุง่เน้นการนํานโยบายการพฒันา
ท่ียัง่ยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความปลอดภยัใน
ท่ีทํางาน ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม การยอมรับจากชมุชนและสงัคม และท่ีสําคญัคือการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั และสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งยัง่ยืน รวมถงึการ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในทกุกลุม่ เช่น การทําแบบสํารวจความพอใจของลกูค้า การจดัทําแบบสํารวจ
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ความคิดเหน็ของพนกังานตอ่องค์กร การสร้างสรรค์สงัคมด้วยการสนบัสนนุโครงการอนัเป็นประโยชน์ ทัง้ด้านสิง่แวดล้อม 
การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน เช่น โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (Power Green Camp) และการ
ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศท่ีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ถือเป็นภารกิจหลกัท่ีบริษัทฯ ได้
ดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง 

การพฒันากลยทุธ์การส่ือสาร เพ่ือให้สามารถส่ือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ถกูต้องและรวดเร็ว สร้างความเข้าใจท่ี
ดีแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่น จดังานแถลงข่าวผลการดําเนินงานบริษัทฯ ประจําไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ 
จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางติดตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 
(ค) ความเส่ียงจากการไมส่ามารถสร้างมลูคา่เพิ่มจากกิจการใหม่ 

 บริษัทฯ บริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือให้แน่ใจวา่กิจการใหมท่ี่เข้าไปลงทนุ สามารถสร้างมลูคา่รวมให้กบัองค์กรไม่
น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนการเข้าซือ้กิจการนัน้ โดยการกําหนดบคุลากรด้านต่างๆท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือช่วยใน
การติดตอ่ส่ือสารและประสานงานกบัพนกังานและผู้บริหารของกิจการใหม ่ มีการกําหนดลําดบัความสําคญัและความ
เร่งดว่นของเร่ืองท่ีจะต้องทํางานร่วมกนัในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทัง้มีการกําหนดกระบวนการและ
ขัน้ตอนการทํางานร่วมกนัอยา่งชดัเจน โดยเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั เพ่ือให้สามารถบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) และให้การควบรวมกิจการนัน้เป็นไปอยา่งราบร่ืนสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว 
และให้ผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง   

 
(ง)  ความเส่ียงจากกรณีธุรกิจถ่านหินถกูทดแทนด้วยพลงังานอ่ืนสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การเติบโตของธุรกิจหลกั 
 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์เชิงรุกในธุรกิจถ่านหิน  ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียน
กฎเกณฑ์และนโยบายการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับถ่านหินในประเทศหลกัท่ีมีทัง้ปริมาณถ่านหินสํารองและความ
ต้องการใช้ถ่านหินจํานวนมาก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงติดตามพฒันาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของธุรกิจลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความสามารถในการตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลง และหาโอกาสในการเพิ่มมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ  

 

3.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 
(ก) ความเส่ียงจากการไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้ตามแผนการลงทนุ 

บริษัทฯ  บริหารความเส่ียงนีเ้พ่ือให้แน่ใจวา่ บริษัทจะมีเงินทนุหมนุเวียนอยา่งเพียงพอ ในสดัสว่นต้นทนุท่ีเหมาะสม
ตามโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตตามแผนการลงทนุด้วยการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
(Financial Strategy) ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ตา่งๆ กนัใน
เร่ืองของแหลง่เงินทนุทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือให้มี
แหลง่เงินทนุสํารองอยา่งตอ่เน่ือง  จะทําให้บริษัทฯสามารถบริหารกระแสเงินสดเข้าให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

 
(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทัง้ท่ี
ระดบับริษัทฯ และระดบักลุม่บริษัท โดยการสร้างสมดลุของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ (Natural 
Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และเครือรัฐ
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ออสเตรเลีย รวมถงึมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีเป็น
สกลุเงินบาทในสดัสว่นร้อยละ 20 หนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในสดัสว่นร้อยละ69 สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
ในสดัสว่นร้อยละ 10 และท่ีเป็นสกลุเงินหยวนในสดัสว่นร้อยละ 1 และจะดําเนินการเพิ่มสดัสว่นหนีส้นิสกลุเงินดอลลาร์
ให้มากขึน้เพ่ือให้สมดลุกบัรายได้หลกัของบริษัทฯ มีการปรับสดัสว่นการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า
ตามประมาณการรายได้และคา่ใช้จ่ายให้มีสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีมีอยู ่
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มตามสถานการณ์ตลาดเงินนัน้ๆ รวมไปถงึการจดัสรรรายได้ท่ีเป็นสกลุตา่งประเทศใน
สดัสว่นท่ีเหมาะสมโดยดคูวามเหมาะสมและสอดคล้องของสกลุเงินท่ีเป็นรายได้และต้นทนุให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้ 
รวมทัง้ระดมเงินทนุในสกลุดอลลาร์หรือแปลงเป็นสกลุตา่งประเทศ เพ่ือใช้ในการลงทนุตอ่ในตา่งประเทศ  

 
(ค) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 บริษัทฯ บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ โดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและในประเทศ
ไทย จดัสรรเงินกู้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทัง้ในสว่นท่ีเป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัสว่นท่ี
สอดคล้องกบัประเภทการลงทนุของกิจการ รวมถงึมีการพฒันาการใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างทางเลือกในการ
จดัหาแหลง่เงินทนุ และการบริหารโครงสร้างหนีใ้นทกุประเทศท่ีไปลงทนุให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง่ใช้ใน
การลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และสอดคล้องตอ่แนวโน้มของสถานการณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีสดัสว่นเงินกู้อตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 66 และ 
34 ตามลําดบั 

 
(ง) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาถ่านหินและราคานํา้มนั 

บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงด้านราคาถ่านหินซึง่มีผลกระทบกบัรายได้ของบริษัทฯ และราคานํา้มนัซึง่มี
ผลกระทบตอ่ต้นทนุทางการผลิตและขนสง่ โดยใช้เคร่ืองมือประเภทอนพุนัธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินลว่งหน้า (Coal 
swap) และซือ้นํา้มนัลว่งหน้า (Gas oil swap) บางสว่น  ภายใต้การจดัการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงราคา
ถ่านหินและราคานํา้มนั (Commodity Risk Management Committee) เพ่ือพิจารณาการบริหารความเส่ียงจากราคา
ถ่านหินและราคานํา้มนัของกลุม่บริษัท รวมถงึการพิจารณาทบทวนสถานะความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ของธนาคารคูส่ญัญา
เป็นประจําทกุปี มีการปรับแนวทางการขายและผลิตในระยะสัน้และระยะกลางอยูเ่สมอ เพ่ือลดผลกระทบในทางลบท่ี
อาจจะเกิดขึน้หากรายได้ท่ีลดลงหรือต้นทนุการผลติเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาด
ถ่านหินและแนวโน้มราคาอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขายถ่านหินกบัลกูค้าท่ีทํา
สญัญาไว้กบับริษัทฯ พร้อมทัง้มีการพิจารณาสดัสว่นการขายถ่านหินแบบราคาคงท่ีและแบบราคาแปรผนัตามราคา
ตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้    

 

3.3 ความเส่ียงในธุรกจิถ่านหนิ 
(ก)   ความเส่ียงในด้านการสง่มอบสนิค้า  

  ความเส่ียงในด้านการสง่มอบสนิค้าท่ีสําคญัสว่นใหญ่ คือ การไม่สามารถสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตาม
กําหนดเวลา ตามคณุภาพ และปริมาณท่ีกําหนด จงึทําให้บริษัทฯ มีภาระเพิ่มเติมในการชําระคา่ปรับให้กบัลกูค้า 
(Penalty) รวมถึงคูค้่าท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้ขนสง่ทางเรือ (Demurrage)   
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  บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงนีอ้ยา่งย่ิง โดยดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง
และเคร่งครัด มุง่เน้นพฒันาระบบรายงานการติดตาม ข้อมลูกระบวนการผลิต และการขนสง่ถ่านหินอยา่งสม่ําเสมอ 
พร้อมทัง้การส่ือสารท่ีมีประสทิธิผลในการวางแผนการผลติถ่านหินและการขายอยา่งใกล้ชิดระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการและ
ฝ่ายขาย เพ่ือสร้างความพร้อมให้กบับริษัทฯ ในการทบทวนและปรับเปล่ียนกลยทุธ์การขายทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพได้
ทนัสถานการณ์  
 ในปี 2557 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการปรับกระบวนการบริหารหว่งโซอ่ปุทานของธุรกิจถ่านหิน  โดยพฒันา
ระบบการวางแผนเพ่ือการตดัสินใจท่ีเหมาะสมท่ีสดุ (Optimization System) เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับฝ่ายปฏิบติัการ ใน
การปรับเปล่ียนแผนการผลติลว่งหน้าให้สมัพนัธ์กบัความต้องการในการสง่มอบถ่านหินในอนาคตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ซึง่ในปีท่ีผา่นมา ระบบนีมี้บทบาทสําคญัในการสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในด้านการวางแผน
ป้องกนัและการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสภาพตลาดถ่านหินจากปัจจยัภายในและภายนอก 
ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะสามารถมองเหน็ผลกระทบของปัญหาร่วมกนั รวมถงึร่วมวางแผนแก้ไขในมมุมองเดียวกนั 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พฒันาผลติภณัฑ์ถ่านหิน โดยการนําถ่านหินบางสว่นมาผสมกนั เพ่ือผลติถ่านหินให้ได้คณุภาพ
ตรงกบัความต้องการของลกูค้าเฉพาะรายมากขึน้ และเพ่ือพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้เหนือกวา่ระดบัมาตรฐาน 
รวมถงึการปรับใช้แผนผลิตรวม (Integrated plan) ในทกุเหมืองอินโดนิเซียเพ่ือวางแผนบริหารห่วงโซอ่ปุทานและควบคมุ
คณุภาพถ่านหินให้แมน่ยํามากย่ิงขึน้ 

 
(ข)  ความเส่ียงจากการดําเนินงานและขนสง่ 

กรณีความเส่ียงจากการหยดุขนถ่ายถ่านหินของทา่เรือบอนตงั (Bontang) เน่ืองมาจากการเกิดอบุติัเหตนุัน้ 
บริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัความเส่ียงของทา่เรือบอนตงั ในสว่นของทรัพย์สนิและการหยดุดําเนินงานจากเหตตุ่างๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ สําหรับกรณีความเส่ียงจากเคร่ืองจกัรชํารุดนัน้ บริษัทฯ จดัทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกนัท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุสําหรับเคร่ืองจกัร สายพานลําเลียงและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง (Preventive Maintenance Optimization) เช่น การจดั
ให้มีชิน้สว่นเคร่ืองจกัรและอะไหลค่งคลงัท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอ การนําเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการดแูลตรวจสอบ
ประสทิธิภาพการทํางานของเคร่ืองจกัร รวมถงึการบํารุงรักษาลว่งหน้าก่อนท่ีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จะเกิดการขดัข้อง ทํา
ให้สามารถท่ีจะควบคมุนโยบายการบํารุงรักษาท่ีดีท่ีสดุ นอกจากนีก้รณีเกิดเหตสุดุวิสยัทําให้ทา่เรือขนถ่ายถ่านหินต้อง
หยดุทํางาน บริษัทฯ ได้มีการจดัทําแผนงานฉกุเฉินเพ่ือรองรับสถานการณ์ดงักลา่ว โดยการนําถ่านหินขนถ่ายลงเรือ
ลําเลียงขนาดเลก็เพ่ือขนถ่ายขึน้เรือบรรทกุถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล หรือการใช้ทา่เรืออ่ืนชัว่คราว ทัง้นีเ้พ่ือให้กระทบ
กบัการสง่มอบถ่านหินให้ลกูค้าน้อยท่ีสดุ  

ในปี 2557 บริษัทฯ ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันากระบวนการวางแผนการเปล่ียนแปลงท่ีสง่ผลตอ่การเพ่ิม
อตัราผลิตภาพ (Step Change Productivity) ในเหมืองออสเตรเลียซึง่อยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการระบคุวามเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงผลิตภาพในแตล่ะหน่วยงาน เพ่ือกําหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนและเพ่ือเพิ่มผลผลิตในหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุง่เน้นพฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ เช่น การพฒันาระบบการ
ขนสง่ทางรถไฟไปยงัทา่เรือ โครงการขยายกําลงัขนสง่และพฒันาประสทิธิภาพของ Lidsdale Sliding ในมลรัฐ New 
South Wales โดยการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการขนสง่ถ่านหินจากเหมืองฝ่ังตะวนัตกมายงั
ทา่เรือทางฝ่ังตะวนัออก และการศกึษาการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของการขนถ่ายกลางทะเล เพ่ือรองรับการขยาย
กําลงัการผลิตในอนาคตได้อยา่งเพียงพอ รวมถงึการปรับปรุงขัน้ตอนการทํางานในกระบวนการเข้าและออกของเรือเพ่ือ
ลดเวลาวา่งงาน (Idle time)  ท่ีท่าเรือ Bunyut  อนันําไปสูอ่ตัราผลติภาพท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
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 (ค)   ความเส่ียงด้านความผนัผวนของต้นทนุการผลติ 
 ต้นทนุการผลติถ่านหินท่ีมีสดัสว่นสําคญั คือคา่เชือ้เพลงิ ซึง่มีความผนัผวนของราคาคอ่นข้างมาก ในกระบวนการ
ผลติถ่านหินนัน้ มีการใช้เชือ้เพลงิสําหรับเคร่ืองจกัรหนกัตา่งๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทัง้การใช้สําหรับรถยนต์และ
ปัม้นํา้เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเส่ียงดงักลา่ว โดยการวิเคราะห์การใช้พลงังานในแตล่ะกิจกรรมตา่งๆ 
การวางแผนในการจดัการกระบวนการผลติในภาพรวมเพ่ือลดการใช้พลงังานท่ีสญูเสียให้น้อยท่ีสดุ และเพ่ือเพิ่ม
ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน ตวัอยา่งของกิจกรรมเพ่ือลดต้นทนุการผลิตถ่านหินท่ีสําคญั ได้แก่ 

• การวางแผนลําดบัการขดุถ่านหินเพ่ือลดระยะทางในการขนดินและลําเลียงถ่านหินให้น้อยท่ีสดุ และการวาง
แผนการผลติเพ่ือลดปริมาณการกองถ่านหินให้น้อยท่ีสดุ  

• การปรับปรุงคณุภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางลําเลียงขนถ่ายถ่านหินอยา่งตอ่เน่ือง  
• การศกึษาเทคโนโลยีอ่ืนเพิ่มเติมสําหรับการลําเลียงขนถ่ายถ่านหินเช่น การศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับใช้

ระบบสายพานลําเลียงไฟฟ้าทางบก( Electric overland conveyors system ) ท่ีเหมืองอินโดนีเซีย 
• การเร่ิมใช้ระบบบดและลําเลียงวสัดภุายในบอ่เหมือง ( In-pit crushing and conveying: IPCC ) ในพืน้ท่ีการ

ผลติฝ่ังตะวนัออกของเหมืองอินโดมินโค เม่ือเดือนธนัวาคม2556 ท่ีผา่นมา จงึทําให้การลําเลียงวสัดมีุระยะทาง
สัน้ลง และเพิ่มอตัราการขนย้ายหน้าดินได้มากถงึ 14 ล้านลกูบาศก์เมตรตอ่ปี  เป็นผลให้สามารถลดต้นทนุได้
ถงึร้อยละ 10 ของต้นทนุการขดุเปิดและขนถ่ายหน้าดินทัง้หมด 

• การศกึษาเพิ่มเติมเพ่ือกําหนดอตัราสว่นทดแทนท่ีเหมาะสม ในการทดลองใช้ LNG แทนการใช้นํา้มนัดีเซล
สําหรับรถบรรทกุลําเลียงขนถ่ายหน้าดินและถ่านหินท่ีเหมืองอินโดมินโคและทา่เรือบอนตงั รวมถงึการระบุ
ความเป็นไปได้ในการเปล่ียนชนิดเคร่ืองยนต์เพ่ือให้สามารถทํางานได้เตม็ประสทิธิภาพ 

• การลดภาระจากข้อตกลงการจ่ายขัน้ต่ําของการขนสง่ทางรถไฟให้ต่ําท่ีสดุ (Take-or-Pay obligations) เพ่ือลด
ต้นทนุในการขนสง่ถ่านหินไปยงัทา่เรือทางตอนเหนือของมลรัฐ New South Wales 

• การลดต้นทนุคา่เชือ้เพลงิสําหรับการขนถ่ายถ่านหินด้วยเรือลากจงู รวมถงึการเจรจาตอ่รองกบัคูค้่าในการปรับ
โครงสร้างสญัญาวา่จ้างขนถ่ายถ่านหินทางเรือ เพ่ือให้สะท้อนต้นทนุคา่เชือ้เพลิงท่ีแท้จริง 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีการอบรมการขบัข่ีเคร่ืองจกัรหนกัอยา่งประหยดัพลงังานให้แก่พนกังานอยา่งสม่ําเสมอ 
รวมทัง้การตรวจวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และการบริหารจดัการนํา้ภายในพืน้ท่ีเหมือง เพ่ือให้มีการ
ใช้ป๊ัมนํา้น้อยท่ีสดุ  เป็นต้น 

 
 (ง)  ความเส่ียงด้านการดําเนินงานของผู้ รับเหมา 
 กรณีท่ีผู้ รับเหมาไมส่ามารถดําเนินงานได้ตามแผน อนัเน่ืองมาจากปัญหาตา่งๆ เช่น การติดตัง้และใช้เคร่ืองจกัรไม่
เป็นไปตามกําหนด การซอ่มบํารุงไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทํางานของผู้ รับเหมาท่ีขาด
ประสทิธิภาพ ปัญหาศกัยภาพแรงงานทัง้เชิงประสทิธิภาพและปริมาณซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการผลติถ่าน
หิน บริษัทฯ จงึได้จดัทําแผนแม่บทในการลําเลียงถ่านหิน (Coal hauling master plan) และติดตามการดําเนินงานของ
ผู้ รับเหมาอยา่งใกล้ชิด รวมทัง้การเพิ่มประสทิธิภาพของระบบการบริหารผู้ รับเหมา (Contractor Management System
หรือ CMS) เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ ควบคมุ และติดตามการปฏิบติังานของผู้ รับเหมาได้อยา่งชดัเจนและใกล้ชิด 
อาทิเช่น มีการปรับปรุงการทดสอบความถกูต้องโดยการปรับเทียบคา่มาตรฐานของเคร่ืองชัง่รถบรรทกุถ่านหิน (Truck 
scale calibration) และการพฒันาระบบซอฟท์แวร์สําหรับคํานวณปรับยอดรายการสต๊อคสนิค้าคงเหลือท่ีเหมืองทรูบา
อินโด ทัง้นีเ้ป็นความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และผู้ รับเหมาเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการทําสญัญาระยะยาวกบัผู้ รับเหมาท่ีได้รับการคดัเลือกจากความน่าเช่ือถือและประวติัการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ผู้ รับเหมานัน้ได้รับความคุ้มคา่ในการลงทนุเคร่ืองจกัรใหม่ และสามารถบริหารต้นทนุการ
ดําเนินการผลติได้ดีย่ิงขึน้  

   

3.4 ความเส่ียงในธุรกจิไฟฟ้า 
(ก)  ความเส่ียงของธุรกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความเส่ียงด้านผู้ รับซือ้ไฟฟ้า 
  การลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริษัทฯ จดัว่าเป็นการลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเส่ียงคอ่นข้างต่ําอนั

เน่ืองมาจากโครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึง่เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเพ่ือจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยท่ีเป็นผู้ รับซือ้เพียงรายเดียว ดงันัน้จงึ
ไมมี่ความเส่ียงในเร่ืองผู้ รับซือ้ไฟฟ้า นอกจากนีย้งัไมมี่ความผนัผวนของราคาขายอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีข้อกําหนดราคา
และข้อกําหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าท่ีมีการกําหนดโครงสร้างของราคาคา่ไฟฟ้าท่ีสามารถปรับได้ตามราคาเชือ้เพลงิ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาท และอตัราเงินเฟ้อในขณะนัน้ๆ  

 
ความเส่ียงด้านการจดัหาถ่านหิน 

  ถ่านหินถือเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยโรงไฟฟ้าฯ ได้ทําสญัญาซือ้ถ่าน
หินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือ โดยได้กําหนดปริมาณและ
คณุภาพถ่านหินท่ีจะทําการรับซือ้ไว้อยา่งชดัเจนเพ่ือให้เพียงตอ่การผลติกระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย ดงันัน้ความเส่ียงในการเข้าถงึแหลง่ถ่านหินท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการนัน้จงึอยูใ่นระดบัท่ีต่ํา อยา่งไรก็
ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดัหาถ่านหินนอกเหนือจากสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวบ้างในบาง
ช่วงเวลา ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีผู้ผลติถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบถ่านตามแผนการผลิตท่ีได้วางไว้ได้ อนัเป็นผลมาจาก
เหตกุารณ์สดุวิสยั เช่น เหตกุารณ์นํา้ทว่มในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว
โรงไฟฟ้าจะดําเนินการจดัซือ้จากผู้ผลติรายอ่ืนในตลาดซือ้ขายถ่านหินทัว่ไป 

  ในอดีตปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนัน้เคยอยูส่งูสดุไมเ่กินร้อยละ 5 ของปริมาณความ
ต้องการท่ีใช้ในการผลติในแต่ละปี   ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณท่ีน้อยและไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่ผลประกอบการของ
โรงไฟฟ้า 

  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหินและสถานการณ์ของราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิดตอ่เน่ือง 
รวมทัง้ได้วางแผนเพิ่มปริมาณถ่านหินท่ีสํารองไว้ในพืน้ท่ีเทกองถ่านหินและวางแผนร่วมกบัผู้ผลิตถ่านหินในการจดั
ตารางเวลาการจดัสง่ถ่านหิน โดยให้มีการจดัสง่เพิ่มขึน้ในบางช่วงเวลา เพ่ือชดเชยการขาดแคลนในกรณีของเหตสุดุวิสยั
ท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
(ข)  ความเส่ียงของธุรกจิไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความเส่ียงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอนํา้ 
 ความเส่ียงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือวา่มีความเส่ียงสงูกวา่ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  เน่ืองจาก
ไมมี่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกบัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม
ของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ จงึได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสทิธิการจดั
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จําหน่ายแตผู่้ เดียวในการขายไอนํา้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต   รวมทัง้ได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน ตลอดจนการขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสามารถนํามาใช้ในการ
บริหารความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 จากนโยบายการเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อมของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินการของธุรกิจไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนบ้าง  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเส่ียงด้วยมาตรการตา่งๆ เช่น การปรับปรุง
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ให้สอดคล้องกบันโยบายของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ความเส่ียงด้านราคาถ่านหินท่ีมีความผนัผวน 
ในปี 2557 ราคาคา่เชือ้เพลงิถ่านหินท่ีลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าอนัเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวัลงในสาธารณรัฐประชาชนจีนทําให้ความต้องการถ่านหินลดลงตามไปด้วย ซึง่การปรับลดลงของราคาถ่านหิน
ในปีท่ีผา่นมาทําให้ทางภาครัฐปรับลดราคาคา่ไฟฟ้าลงเพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทนุการผลติท่ีลดลง โดยในปี 2558 บริษัท
คาดการณ์วา่ทางรัฐบาลจะมีการปรับราคารับซือ้ไฟฟ้าลงประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัราคารับซือ้ไฟฟ้าของปีก่อน
หน้า   
จากการท่ีราคาถ่านหินท่ีปรับลดลงมาประมาณร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า บริษัทฯ มองวา่การปรับลดราคารับซือ้
ไฟฟ้าจะไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่ผลประกอบการของบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงด้วยการ
ติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิด และบริหารการจดัซือ้ให้มีความสอดคล้องกบัต้นทนุและแผนการผลติ อีก
ทัง้ บริษัทฯ ได้ตกลงทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าบางรายโดยกําหนดโครงสร้างของราคาคา่ไฟฟ้าและไอนํา้ท่ีสามารถ
ปรับราคาขายตามต้นทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้  

 
(ค)  ความเส่ียงของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ความเส่ียงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 
ความเส่ียงหลกัของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แก่ ความเส่ียงท่ี

งานก่อสร้างแล้วเสร็จลา่ช้ากวา่แผน ซึง่จะสง่ผลให้โครงการไมส่ามารถเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าระยะยาว อยา่งไรก็ตามเพ่ือบริหารความเส่ียงนี ้ โครงการมีการจดัทําแผนแมบ่ทการก่อสร้างสําหรับสว่นงาน
ตา่งๆ (Project Master Schedule) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง รวมทัง้ใช้ในการ
ควบคมุและบริหารจดัการ นอกจากนัน้ โครงการยงัได้จดัโครงสร้างหน่วยงานบริหารงานก่อสร้างท่ีเอือ้ตอ่การควบคมุ 
และบริหารจดัการให้เป็นไปตามแผนแมบ่ทท่ีได้วางเอาไว้ โดยได้วา่จ้างท่ีปรึกษาบริหารงานก่อสร้างท่ีมีความเหมาะสมให้
ดําเนินการในสว่นนี ้

นอกจากนี ้ โครงการได้ทําการวา่จ้างผู้ รับเหมางานก่อสร้างตา่งๆ ภายใต้โครงสร้างการจ้างเหมาแบบเบด็เสร็จ 
(Turnkey Engineering, Procurement, and Construction Contract) ซึง่มีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้างและมลูคา่
สญัญาไว้อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะสญัญาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ โดยผู้ รับเหมาต้องวางหลกัทรัพย์คํา้
ประกนัตามท่ีระบไุว้ในสญัญา และโครงการจะสามารถเรียกคา่ชดเชยในกรณีท่ีการก่อสร้างมีความลา่ช้าจากวนัท่ีกําหนด
ไว้ในสญัญาตามเง่ือนไขของคา่ปรับท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า (Liquidated Damages) ซึง่มลูคา่ของคา่ปรับนีจ้ะครอบคลมุใน
สว่นท่ีโครงการจะต้องนําไปชดเชยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยในกรณีท่ีไมส่ามารถเร่ิมขายไฟฟ้าได้ตาม
สญัญา และชําระภาระดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 
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ความคืบหน้าของโครงการ ณ สิน้ปี 2557 นัน้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 90 ซึง่เป็นไปตามแผนแมบ่ทท่ีได้วางไว้ และยงั
ไมมี่เหตปัุจจยัท่ีจะทําให้โครงการมีความลา่ช้ากวา่แผนแตอ่ยา่งใด 

 

ความเส่ียงทางด้านสิง่แวดล้อมและชมุชน 
โครงการตระหนกัอยูเ่สมอถงึความเส่ียงทางด้านสิง่แวดล้อมและชมุชน โดยได้กําหนดแผนงานการบริหารจดัการ

ความเส่ียงดงันี ้
1. จดัทําการประเมินผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ครอบคลมุทกุ

กิจกรรมของโครงการในพืน้ท่ีเขตสมัปทานตลอดจนกําหนดแผนการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม

(Environmental Management Plan, EMP) 

2. ศกึษาและประเมินผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment, SIA) และแผนโยกย้าย จดัสรรและ

พฒันาชมุชน (Resettlement Action Plan, RAP) ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีก่อสร้างโดยโครงการได้ทําการจดัสรรชมุชนใหม่ 

พร้อมทัง้ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน และระบบสาธารณสขุ เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีมี

ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่น การพฒันาพืน้ท่ีทํากิน และการสง่เสริมอาชีพ รวมทัง้การพฒันาระบบนํา้ประปา ไฟฟ้า 

และถนน เป็นต้น นอกจากนี ้ โครงการยงัได้ทําการศกึษาแผนแมบ่ทการพฒันาเมือง (Mine Development 

Master Plan) ในระยะยาว โดยในปัจจบุนังานในสว่นของการโยกย้าย จดัสรร และพฒันาชมุชน ได้ดําเนินการ

แล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

3.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
 จากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศมองโกเลีย ทําให้ต้องเผชิญกบัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
และนโยบายภายในของแตล่ะประเทศนัน้ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ในรอบปีท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
และนโยบายภายในประเทศดงักลา่วหลายเร่ือง  อาทิ 

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ตาม Mine Ministerial Decree No. 24/2012 ซึง่เป็นกฎหมายลกูออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการทําเหมืองแร่

ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009) บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการ
ดําเนินการสกดัถ่านหิน จดัหาอปุกรณ์การทําเหมือง และจดัเตรียมบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้วยตนเอง  จาก
กฎหมายหมายดงักลา่ว บริษัทฯ จงึจดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียง เช่น การจดัหาอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
กระบวนการขดุถ่านหินโดยการเช่า การจดัเตรียมหลกัสตูรฝึกอบรมบคุลากร และ การจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ
วางแผนอยา่งเป็นขัน้ตอน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการผลิตถ่านหินได้ตามแผน 

 ตามระเบียบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานและทรัพยากร เร่ือง Benchmark Pricing ฉบบัท่ี 17/2010 (Minister of 
Energy and Resources Regulation: Benchmark Pricing PerMen17/2010) ซึง่เป็นกฎหมายลกูออกตามความใน
กฎหมายวา่ด้วยการทําเหมืองแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009)  
บริษัทฯ ต้องกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินโดยอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Benchmark Price) สําหรับการขายใน
ประเทศ การสง่ออกต่างประเทศ ซึง่รวมถงึการสง่ออกไปยงับริษัทในเครือ 
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 กระทรวงพลงังานและทรัพยากรมีการทําข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงป่าไม้ (Ministry of Forestry) 
กระทรวงก่อสร้างและขนสง่สาธารณะ (Ministry of Public Works) ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การออกใบอนญุาตท่ี
เก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ เช่น ใบอนญุาตป่าไม้ บริษัทฯ จงึได้จดัทําแผนบรรเทาความเส่ียงดงักลา่ว โดยจดัให้มีการวาง
แผนการขอใบอนญุาตท่ีสําคญัไว้ลว่งหน้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และมีระบบการติดตามผลการขอใบอนญุาต
อยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะได้รับใบอนญุาตทนัตามแผนการผลติท่ีวางไว้ 

 ตามระเบียบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การสง่ออกถ่านหินเละผลติภณัฑ์ถ่านหิน ฉบบัท่ี 39/2014 
(Ministry of Trade Regulation : Provisions on Exports of Coal and Coal Products  PerMen 39/2014) ผู้
สง่ออกถ่านหินจากสาธารณรัฐอินโดนิเซียต้องดําเนินการขอใบอนญุาตสง่ออกถ่านหิน (ET Batubara) ซึง่มีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2557  บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งดําเนินการขอใบอนญุาตเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดงักลา่ว 
และสามารถสง่ออกถ่านหินได้ตามแผน 

 
 สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 เพ่ือให้การควบคมุด้านความปลอดภยัของเหมืองถ่านหินเป็นไปอยา่งเข้มงวดและตอ่เน่ือง การมีผลบงัคบัใช้ของ
มาตรการรักษาความปลอดภยัของเหมืองถ่านหินมีดงันี ้

 1)  การปิดเหมืองถ่านหินขนาดเลก็ท่ีไมมี่ประสทิธิภาพ ท่ีมีกําลงัการผลติต่ํากวา่ 90,000 ตนัตอ่ปี   
 2) ไมอ่นมุติัให้เปิดเหมืองใหม่สําหรับเหมืองท่ีมีกําลงัการผลิตต่ํากวา่ 300,000 ตนัตอ่ปี และเหมืองท่ีมี

ปริมาณแก๊สมากท่ีมีกําลงัการผลติต่ํากวา่ 900,000 ตนัตอ่ปี  
 3)  นอกจากนีไ้มอ่นญุาตให้ขยายกําลงัการผลติสําหรับเหมืองท่ีมีความเส่ียงอยา่งมากในการผลติ และ 
 4)  ตัง้เป้าท่ีจะปิดเหมืองเลก็อีกอย่างน้อย 2,000 แหง่ ภายในสิน้ปี 2558 

 เพ่ือการควบคมุการลดมลภาวะทางอากาศอยา่งเข้มงวด และเพ่ือให้การบริหารจดัการคณุภาพถ่านหินเชิงพาณิชย์
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาและปฏิรูปแหง่ชาติจีน 
(NDRC) ได้ประกาศใช้ข้อกําหนดใหมโ่ดยตดัการจําหน่ายและนําเข้าถ่านหิน ท่ีมีปริมาณขีเ้ถ้า (Ash) สงูเกินกว่าร้อย
ละ 40 และปริมาณกํามะถนั (Sulfur) สงูเกินกว่าร้อยละ 3  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 อยา่งไรก็
ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อย เน่ืองจากถ่านหินท่ีผลติในเหมืองอินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริษัทฯ 
มีปริมาณขีเ้ถ้าร้อยละ 4 ถงึ 6 และร้อยละ 15 ถงึ 24 ตามลําดบั สําหรับปริมาณกํามะถนัในถ่านหินท่ีผลิตจากเหมือง
อินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.5 ถงึ 2 และร้อยละ 0.3 ถงึ 0.6 ตามลําดบัเช่นกนั 

 นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศแผนและเป้าหมายในการควบคมุมลพิษทางอากาศ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2557 โดยจะตดัการพึง่พาพลงังานจากถ่านหินให้ลดลงเหลือ 4.2 พนัล้านตนัในปี 2563 จากปัจจบุนัท่ีจีนพึง่พา
พลงังานจากถ่านหินถงึร้อยละ 70  ทัง้นี ้ กระทรวงป้องกนัมลภาวะสิง่แวดล้อมได้ปรับแผนควบคมุมลพิษทางอากาศ
ของปักก่ิง เทียนจิน  มณฑลเหอเป่ยและมณฑลซานตง โดยภายในสิน้ปี 2563 ให้ลดการใช้ถ่านหินลง 100 ล้านตนั
จากปี 2555 ท่ีมีปริมาณการใช้ถ่านหินอยูท่ี่ประมาณ 791 ล้านตนั 

 การประกาศใช้การจดัเก็บภาษีทรัพยากรท่ีปฏิรูปใหม ่ เพ่ือลดภาระต้นทนุของผู้ประกอบการเหมืองถ่านหิน โดยปฏิรูป
การจดัเก็บภาษีทรัพยากรจากเดิมท่ีจดัเก็บตอ่หน่วยการผลติ เปล่ียนเป็นการจดัเก็บเป็นร้อยละของราคาขายถ่านหิน 
โดยมีผลนบัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ซึง่ฝ่ายบริหารภาษีของรัฐได้ออกกฏระเบียบเกียวกบัการปฎิรูปภาษีทรัพยากร
ถ่านหินไว้เป็นช่วงตัง้แตร้่อยละ 2 ถงึ 10 ของราคาขาย โดยแตล่ะมณฑลจะเป็นผู้ กําหนดอตัราจดัเก็บเองตามความ
เหมาะสมของแตล่ะมณฑล โดยมณฑลซานซีจะจดัเก็บท่ีร้อยละ 8 และมณฑลเหอหนานจะจดัเก็บท่ีร้อยละ 2 
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ขณะเดียวกนั เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเพิ่มภาระให้กบัเหมืองถ่านหินในภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั รัฐบาลท้องถ่ินในแตล่ะ
มณฑลได้ทําการยกเลิกการจดัเก็บภาษีและกองทนุท่ีจดัเก็บซบัซ้อน ซึง่โดยรวมแล้วไมมี่ผลกระทบกบัต้นทนุการผลิต
ถ่านหิน 

 การมีผลบงัคบัใช้ของมาตรการการจดัเก็บภาษีนําเข้าถ่านหิน เพ่ือสนบัสนนุผู้ผลติภายในประเทศและลดแรงกดดนั
จากภาวะถ่านหินล้นตลาดในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลจีนต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ท่ีชะลอตวัลดลงในรอบปี 
2557 ท่ีผา่นมา โดยอตัราภาษีดงักลา่ว ได้จําแนกตามคา่ความร้อนถ่านหินอยูท่ี่ร้อยละ 3 ถงึ 6  และมีผลนบัจากวนัท่ี 
15 ตลุาคม 2557 อยา่งไรก็ตาม เหมืองในประเทศอินโดนิเซียไมไ่ด้รับผลกระทบจากมาตรการนี ้ เพราะข้อตกลง
การค้าเสรีระหว่างจีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นผลให้การนําเข้าถ่านหินจาก
ประเทศอินโดนิเซียไมต้่องเสียภาษีนบัตัง้แตต้่นปี 2555 อยา่งไรก็ดี มาตรการจดัเก็บภาษีนําเข้าร้อยละ 6 สําหรับการ
นําเข้าถ่านหิน Thermal จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียนัน้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อย จากปริมาณการ
สง่ออกถ่านหินไปจีนประมาน 6,500 ตนัในปี 2555 และ 20,000 ตนัในปี 2556 นอกจากนี ้ตามข้อตกลงการค้าเสรี
ระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัเครือรัฐออสเตรเลียท่ีเพิ่งลงนามไปเม่ือกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมานัน้ จะมี
ผลให้ภาษีนําเข้าถ่านโค๊กลดเป็นร้อยละ 0 ทนัที สว่นภาษีนําเข้าถ่าน Thermal ลดจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 4 และ
จะเป็นร้อยละ 0 ภายในสองปีนบัจากวนัลงนามในสญัญา 

 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
 ในปีท่ี 2557 ท่ีผา่นมารัฐบาลออสเตรเลียอนมุติัให้ยกเลกิกฎหมายภาษีการทําเหมืองถ่านหินและสนิแร่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย (Mineral Resource Rent Tax : MRRT) เพ่ือลดแรงกดดนัจากจากภาระคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มของภาคธุรกิจท่ี
ต้องเผชิญและเพ่ือฟืน้ฟคูวามเช่ือมัน่ตอ่การลงทนุในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ของภาคธุรกิจและนกัลงทนุ สง่ผลให้บริษัท
ยอ่ยในประเทศออสเตรเลียต้องตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีดงักลา่ว จํานวน 24 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ  อยา่งไรก็ตาม การยกเลกิกฎหมายนีส้ง่ผลให้บริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลียไม่ต้องมีภาระภาษีท่ี
จะต้องจ่ายในอนาคตตอ่ไป  
 
มองโกเลีย 
 ในปี 2557 รัฐสภาได้อนมุติัการเปล่ียนแปลงกฎหมายวา่ด้วยการทําเหมืองแร่ในมองโกเลีย เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการ
ลงทนุในธุรกิจเหมืองแร่ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงกฎหมายการลงทนุท่ีสง่เสริมให้มีให้ข้อมลูท่ีโปร่งใส เพ่ือช่วยฟืน้ฟคูวาม
เช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งจริงจงั การเปล่ียนแปลงกฎหมายตา่งๆ ยงัไมมี่ผลกระทบต่อโครงการ
ของบริษัท เน่ืองจากยงัอยูใ่นระยะของการดําเนินการสํารวจและศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัและมุง่มัน่ท่ีจะพฒันากระบวนการ รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทกุประเทศท่ีบริษัทฯลงทนุ เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้และ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ โดยกําหนดให้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในแตล่ะประเทศ ติดตามการเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบ
และนโยบายภายในของแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชิด ทัง้ระดบัรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน รวมถึงได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษา
ด้านกฎหมายท้องถ่ิน เพ่ือช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอยา่งถกูต้อง 
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3.6 ความเส่ียงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งมาก ซึง่นบัได้
วา่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืนของบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development Policy) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมโดยได้
แตง่ตัง้ คณะกรรมการการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมภายในองค์กร และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม และพฒันาชมุชน (Health, Safety, Environment and Community Development : 
HSEC) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการบริหารจดัการ ประสานงาน และให้การสนบัสนนุแก่หน่วยงานและหน่วย
ธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัท เพ่ือให้การดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
และสอดคล้องกบันโยบายท่ีได้วางเอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้มุง่มัน่นําเอามาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบการจดัการด้าน
คณุภาพ (ISO 9001) ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) และระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อม (ISO 14001) มาประยกุต์ใช้ในหน่วยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัทอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2557 มีเหมืองและ
โรงไฟฟ้าในกลุม่บริษัทได้รับการรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐานตา่งๆ ข้างต้น เพิ่มเติมจากปีท่ีผา่นมา ได้แก 
มาตรฐานระบบการจดัการด้านคณุภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม แบบบรูณาการ (Integrated Management 
System of QMS-ISO 9001, EMS-ISO 14001 and OHSMS-OHSAS 18001) สําหรับการดําเนินงานเหมืองบารินโต ใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 
ก) ความเส่ียงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 ด้วยลกัษณะของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ซึง่มีกิจกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัรและยานพาหนะจํานวนมาก จงึ
ทําให้มีความเส่ียงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดอบุติัเหตจุากการทํางานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและยานพาหนะมากด้วยเช่นกนั 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดําเนินตามนโยบายสง่เสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพ่ือความปลอดภยักบั
พนกังาน และผู้ รับเหมาอยา่งต่อเน่ือง ภายใต้หลกัการ “3 ZEROs” อนัประกอบด้วย  

1) Zero Incident  : โดยการป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรม และสภาพการทํางานท่ีไมป่ลอดภยั  
2) Zero Repeat   : โดยการทําทกุอยา่งท่ีจําเป็นในการแก้ไขท่ีสาเหต ุเพ่ือไมใ่ห้เกิดเหตซํุา้ในกรณีเดิม 
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดโดย

ไมมี่ข้อตอ่รอง 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัและลดอบุติัเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้จากการทํางาน 
ดงันี ้

 การเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัประชมุ HSEC Summit (Health, Safety, Environment and Community Summit) 
ในปี 2557 นบัเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั เพ่ือแบง่ปันผลการดําเนินงาน แลกเปล่ียนความรู้ และระดมความคิดเห็น
จากผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่บริษัททัว่ทกุภมิูภาค เพ่ือกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภยัตามนโยบายดงักลา่ว ตลอดจนการถ่ายทอดภาวะผู้ นําด้านความปลอดภยั (Safety Leadership) ให้
เกิดขึน้กบัพนกังานในทกุระดบัชัน้ และในทกุๆ หน่วยธุรกิจ ให้มีความตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ือง
ดงักลา่ว 
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 การปรับปรุงมาตรฐานการจดัการความปลอดภยั 
ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการจดัทํามาตรฐานการจดัการความปลอดภยัใหม ่ 2 ฉบบั ได้แก่ เร่ืองระบบ
การรายงานและการสอบสวนอบุติัเหต ุ เพ่ือป้องกนัการเกิดซํา้ของอบุติัเหต ุ และการป้องกนัการเกิดขึน้ของ
แนวโน้มอบุติัเหตใุนระยะยาว และเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือให้การใช้พลงังานของกลุม่บริษัทในเครือ มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 การปรับปรุงระบบการบริหารผู้ รับเหมา 
ภายใต้กระบวนการทํางานร่วมกบัผู้ รับเหมาจํานวนมาก บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหาร
ผู้ รับเหมา (Contractor Management System: CMS) อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการและควบคมุ
ผู้ รับเหมาให้ปฏิบติังานได้อยา่งมีคณุภาพ ไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่สิง่แวดล้อม และมีความ
ปลอดภยัสงูสดุ โดยกําหนดให้มีระบบท่ีสามารถคดัเลือก ควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานได้
อยา่งชดัเจนและใกล้ชิด ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ทําการทบทวนระบบการจดัการผู้ รับเหมาด้านความ
ปลอดภยั เพ่ือปรับปรุงระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของผู้ รับเหมาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 การเตรียมความพร้อมรองรับเหตฉุกุเฉิน 

บริษัทฯ ได้นําเอาระบบการจดัการความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มา
ประยกุต์ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉินในระดบัท่ี
จะสามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง และลดผลกระทบจากเหตฉุกุเฉิน หรือเหตกุารณ์วิกฤตทัง้ 
อบุติัเหต ุ (ทางด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม) ภยัธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้โดยมนษุย์ ท่ี
อาจจะทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยดุชะงกัได้ เช่น อคัคีภยั สารเคมีหกร่ัวไหล อทุกภยั แผน่ดินไหว 
โรคระบาด และเหตปุระท้วง หรือจลาจล เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัทําแผนความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan) มีการจดัเตรียมทรัพยากรท่ีจําเป็น และมีการซกัซ้อมการปฏิบติัเพ่ือตอบสนองตอ่
เหตฉุกุเฉินในระดบัปฏิบติัการและระดบับริหารเป็นประจําทกุปี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เร่ิมนําระบบการจดัการ
ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 22301 มาดําเนินการท่ีสํานกังานใหญ่กรุงเทพ และ
จะขยายผลการดําเนินงานสูห่น่วยธุรกิจอ่ืนๆ ในกลุม่บริษัทตอ่ไปในอนาคต 

 
ข) ความเส่ียงด้านสิง่แวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Compliance) ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิผล (Effective Resource Utilization) เพ่ือเป็นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคมุผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมด้านสิง่แวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น 

 การปฏิบติัตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)  

  บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมท่ี
บงัคบัใช้ และข้อกําหนดของมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่มีผลผกูพนัตอ่บริษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคณุภาพ
สิง่แวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  ซึง่เป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
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สิง่แวดล้อม โดยในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมใน
เกณฑ์ดีและมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง บริษัทฯมุ่งเน้นการจดัการปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัซึง่ประกอบด้วย 

 การจดัการปัญหาการชะล้างหน้าดิน และตะกอนดินในนํา้ บริษัทฯ ยดึถือแนวทางการป้องกนั โดยทําการ
ถมดินกลบัในบ่อเหมืองให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้ และหากจําเป็นต้องทําการทิง้ดินภายนอกบอ่เหมือง 
บริษัทฯ ได้กําหนดให้ดําเนินการฟืน้ฟสูภาพกองดินโดยการปลกูพืชคลมุดินและไม้ยืนต้นโตเร็วในพืน้ท่ีท่ี
เสร็จสิน้กิจกรรมการถมและปรับหน้าดินแล้ว เพ่ือลดการชะล้างพงัทลายของดิน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการ
สร้างบงึประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เพ่ือดกัตะกอนดินท่ีเป็นผลจากการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน 
โดยบงึประดิษฐ์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของระบบบําบดันํา้แบบชีวภาพด้วยหินปนูไร้อากาศ (Successive 
Alkalinity Producing : SAP) ท่ีเหมืองลําพนู ซึง่ได้รับรางวลั ASEAN Coal Awards 2013 จากจากศนูย์
พลงังานแหง่อาเซียน (ASEAN Centre for Energy) 

 การจดัการคณุภาพของนํา้ท่ีปลอ่ยจากพืน้ท่ีเหมืองสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ โดยมีการกําหนดดชันีคณุภาพนํา้ 
คือ สภาพความเป็นกรดดา่ง และความขุ่นข้นของตะกอนดิน  สําหรับสภาพความเป็นกรดดา่ง บริษัทฯ 
จดัทํามาตรการป้องกนัและแก้ไขการเกิดนํา้ท่ีเป็นกรดจากการทําเหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้น
การจดัการตัง้แตข่ัน้ตอนการสํารวจ การวางแผนผลิต การจดัการพืน้ท่ีจนถงึการฟืน้ฟสูภาพของพืน้ท่ี
ภายหลงัเสร็จสิน้กิจกรรมการผลติ (Mine Site Rehabilitation)  มีการใช้ระบบบําบดันํา้แบบชีวภาพด้วย
หินปนูไร้อากาศ (Successive Alkalinity Producing : SAP) เพ่ือบําบดัสภาพความเป็นกรดของนํา้จากการ
ทําเหมือง ซึง่ได้รับรางวลั ASEAN Coal Awards 2013 และในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายผล 
ริเร่ิมนําระบบ SAP ไปประยกุต์ใช้ในเหมืองท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 การจดัการคณุภาพนํา้หลอ่เยน็ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้ระบบนํา้หลอ่เยน็กึง่ปิดท่ีโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี เพ่ือ
ลดการแลกเปล่ียนนํา้กบัสิง่แวดล้อมภายนอก และนํา้ท่ีจะปลอ่ยออกสูภ่ายนอก มีการออกแบบทางนํา้เพิ่ม
ระยะทางให้สมัผสัอากาศนานท่ีสดุ เพ่ือลดอณุหภมิูนํา้ท่ีจะปลอ่ยออกสูภ่ายนอกให้อยูใ่นระดบัท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 การจดัการคณุภาพอากาศเสียท่ีปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดดชันีชีว้ดั
คณุภาพอากาศหลกัได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเลก็ ซึง่บริษัทฯ ได้นําเอา
เทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาประยกุต์ใช้กบัโรงไฟฟ้าทัง้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้
หม้อไอนํา้เผาไหม้แบบฟลอูิไดซ์เบดหมนุวน(Circulating Fluidized Bed : CFB) เพ่ือลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกําจดัฝุ่ นละอองขีเ้ถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เคร่ืองดกัจบัฝุ่ น
แบบใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้เทคโนโลยีดกัจบัซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue 
Gas Desulfurization : FGD) แบบกึง่แห้ง (Semi-dry) รวมทัง้มีระบบการตรวจวดัแบบตอ่เน่ือง 
(Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทัง้ท่ีปากปลอ่ง และชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้
แน่ใจวา่ คา่ดชันีคณุภาพอากาศ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบดัอากาศท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีประสทิธิภาพในการบําบดั
อากาศได้ดีย่ิงขึน้ สอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมายท้องถ่ินท่ีเพิ่งมีการประกาศออกมาใหม ่ โดยโครงการ
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ดงักลา่วเร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ 2555  และในปี 2557 มีการลงทนุดําเนินการในโครงการนีม้ากกวา่ 400 
ล้านบาท  

 การจดัการฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมตา่งๆ อาทิ การขดุขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคณุภาพของถ่าน
หิน และขนสง่ถ่านหิน บริษัทฯ มีการใช้มาตรการท่ีหลากหลาย เพ่ือมุง่เน้นการจดัการอยา่งเหมาะสมสําหรับ
แตล่ะพืน้ท่ีปฏิบติัการ เช่น การปลกูต้นไม้สร้างแนวกนัลมในพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีอาจมีความเส่ียงในการเกิด
ฝุ่ น การจํากดัความเร็วของรถท่ีวิ่งในพืน้ท่ีเหมืองเพ่ือลดปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภยัในการทํางาน 
การหมัน่พรมนํา้บนถนนท่ีมีพืน้ผิวเป็นดิน เป็นต้นนอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นทัง้ใน
บริเวณพืน้ท่ีเหมือง และบริเวณชมุชนข้างเคียงอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้แน่ใจวา่สามารถควบคมุฝุ่ นละอองท่ี
เกิดจากการทําเหมืองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การจดัการของเสียอนัตราย หน่วยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่บริษัทมีมาตรการในการคดัแยกและการกําจดัขยะ
ประเภทตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจวา่ ขยะเหลา่นัน้จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอนัตราย ซึง่จดัให้มีการจดัการเพ่ือการกําจดัท่ีถกูต้อง สอดคล้องกบั
ข้อกําหนดของกฎหมาย ตามท่ีมีกําหนดไว้ในแตล่ะท้องถ่ิน 

 การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Resource Utilization) 

 การใช้ทรัพยากรอยา่งไมมี่ประสิทธิภาพนัน้เป็นการเพิ่มต้นทนุการผลิต ทําให้เกิดความขดัแย้งจากการแก่งแยง่
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจํากดั  บริษัทฯ จงึมุง่เน้นการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรใน 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของ
การบริหารจดัการและใช้ประโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยการวางแผนการทําเหมืองอยา่งรอบคอบ 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพทางภมิูศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ให้น้อยท่ีสดุ  โดย
กําหนดให้มีการวางแผนการฟืน้ฟสูภาพเหมือง (Mine Rehabilitation Planning) ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการซึง่สามารถ
นํามาใช้ในการฟืน้ฟพืูน้ท่ีและจดัการโครงการพฒันาชมุชนได้อยา่งมีประสทิธิผล นอกจากนี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่
บริษัทฯ มีการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งเหมาะสม บริษัท PT. Indo TambangrayaMegahTbk 
(ITM) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบ้านปใูนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกบัสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี 
(Purwodadi Botanical Gardens) ริเร่ิมให้มีโครงการศกึษาและอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ี
เหมืองบารินโต ท่ีอยูบ่นเกาะกาลมินัตนั ตัง้แต่ปี 2553 และตอ่มาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ขยาย
ขอบเขตของงานมายงัพืน้ท่ีเหมืองอินโดมินโค ซึง่มีความก้าวหน้าในการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการขยายการสํารวจพืน้ท่ีเพิ่มเติมจากท่ีเคยทําไว้ก่อนหน้า เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการทําแบบ 
จําลองของการฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ีและคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต โดยลา่สดุในปี 2557 บริษัทฯ 
ประสบความสําเร็จในโครงการ ศกึษาและเพาะพนัธุ์พืชท้องถ่ินโตเร็วเพ่ือนํามาใช้ในการฟืน้ฟพืูน้ท่ี ในพืน้ท่ี
เหมืองทรูบ้าอินโด โครงการดงักลา่วนอกจากจะเป็นการอนรัุกษ์พนัธุ์พืชท้องถ่ิน และช่วยให้การฟืน้ฟพืูน้ท่ี
เหมืองมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้แล้ว ยงัสง่เสริมการพฒันาชมุชนโดยการสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน
เป็นผู้ เพาะพนัธุ์พืชดงักลา่วสง่จําหน่ายให้แก่บริษัทอีกด้วยในด้านการใช้พลงังาน บริษัทฯ มีความตระหนกัใน
ความสําคญัของการใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่  บริษัทฯ จงึได้ดําเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานสําหรับสํานกังาน
เหมืองถ่านหินรวมถงึโรงไฟฟ้าทกุแหง่  เช่น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจริเร่ิมโครงการศกึษาการนํา
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas :  LNG) ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีข้างเคียง มาใช้กบัรถบรรทกุหน้าดินและ
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รถบรรทกุถ่านหินขนาดใหญ่ เพ่ือทดแทนการใช้พลงังานจากนํา้มนัดีเซลซึง่เป็นแหลง่พลงังานหลกัในปัจจบุนั 
ทัง้นีก้ารใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว มีข้อดีทัง้ในด้านการสร้างเสถียรภาพทางพลงังาน ช่วยลดต้นทนุเชือ้เพลงิ และยงั
ช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และฝุ่ นท่ีมีขนาดเลก็ซึง่เกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์เม่ือเทียบกบัการ
ใช้นํา้มนัดีเซลอีกด้วย นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุการสร้างโรงผลติแก๊สชีวมวลชมุชน ในโครงการพฒันาชมุชนใกล้
พืน้ท่ีเหมืองเอมบาลทุ (Embalut) เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้การสร้างแหลง่พลงังานเพ่ือใช้ประโยชน์ในชมุชน 
จนกลายเป็นศนูย์การเรียนรู้สําหรับผู้ ท่ีสนใจ และได้รับรางวลัด้านสิง่แวดล้อมจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ในปี 2557 
ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการช่วยกนัยบัยัง้ปัญหาการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ จงึ
ได้ริเร่ิมท่ีจะเข้าร่วม "โครงการเปิดเผยข้อมลูคาร์บอนตอ่สาธารณะ" (Carbon Disclosure Project; CDP) ซึง่
เป็นโครงการรายงานข้อมลูปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และกลยทุธ์การจดัการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือ
เปิดเผยให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ลงทนุได้รับทราบ ตัง้แตปี่ 2549   โดยได้ดําเนินการศกึษาและพฒันาการ
จดัทําฐานข้อมลู การเก็บข้อมลูอยา่งเป็นรูปธรรม และดําเนินการรายงานข้อมลูปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกตอ่โครงการ CDP อยา่งต่อเน่ืองจนถงึปี 2557  นอกจากนี ้ในปี 2557 บริษัทยงัได้บรรจแุผนการจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก ไว้ในแผนกลยทุธ์ของบริษัทสําหรับปี 2559 - 2563 เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการลด
การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก อยา่งเป็นรูปธรรมในอนาคต 

 
7. ความเส่ียงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดตอ่ชมุชน ทัง้ด้านสิง่แวดล้อม ด้านความ

ปลอดภยั รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสงัคม จงึได้บริหารจดัการความเส่ียงดงักลา่ว ดงันี ้

1. ฝ่ายพฒันาชมุชนได้ร่วมทํางานอยา่งใกล้ชิดกบัฝ่ายอ่ืนๆ ภายในบริษัทฯ ตัง้แตก่ารประชมุวางแผน การติดตามงาน 

การประเมินผลกระทบ รวมถึงการป้องกนัแก้ไข เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ทําให้การส่ือสารระหวา่งบริษัทฯ กบัชมุชน ผา่นช่องทางของฝ่าย

พฒันาชมุชนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ภาครัฐ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และส่ือมวลชนอยา่งใกล้ชิด ซึง่นอกจากจะทํางานร่วมกนัแล้ว บริษัทฯ ยงัสามารถทราบ

ถงึผลกระทบตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้และหาทางแก้ไขได้ทนัทว่งที 

2. การมีมาตรฐานการปฏิบติังานด้านพฒันาชมุชน (Community Development Standard Operation Procedure) ท่ี

ครอบคลมุด้านการลดความเส่ียงจากผลกระทบด้านสงัคมและชมุชน สําหรับใช้งานในระดบัเหมือง ทําให้

ผู้ปฏิบติังานด้านพฒันาชมุชนของบริษัทฯ มีแนวปฎิบติัท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติัได้ในมาตรฐานเดียวกนัทกุพืน้ท่ี

ทํางาน 

3. การจดัประชมุประจําปีของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการพฒันาชมุชน (Community Consultative Committee: CCC) 

ท่ีประกอบด้วยตวัแทนจากชมุชน รัฐบาลท้องถ่ิน และบริษัทฯ เพ่ือร่วมกนัจดัทําแผนการพฒันาชมุชนในแตล่ะพืน้ท่ี

แบบมีสว่นร่วม ทําให้โครงการต่างๆ มีความเหมาะสม ตรงกบัความต้องการของชมุชน สอดคล้องกบัแผนการพฒันา

ของภาครัฐ และได้รับการยอมรับจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการจะมีการทบทวนและประเมิน

ความก้าวหน้าของงานท่ีผา่นมา รวมถงึปัญหา อปุสรรค และวิธีการแก้ไข เพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
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4. การดําเนินโครงการพฒันาชมุชนท่ีมุง่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชมุชนแตล่ะแหง่ โดยเน้น

กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน เพ่ือจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนในระยะยาว กิจกรรมพฒันาชมุชนท่ีบริษัทฯ 

ให้การสนบัสนนุประกอบด้วย การพฒันาอาชีพ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การสง่เสริมการศกึษา การพฒันา

สขุภาพอนามยัและสาธารณสขุมลูฐาน การสง่เสริมด้านสงัคม ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี และการสง่เสริมด้าน

สิง่แวดล้อม ซึง่ทําให้ประชาชนในพืน้ท่ีรอบเหมืองมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เกิดความพงึพอใจ และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

บริษัทฯ มากขึน้ 

5. การดําเนินงานโดยคํานงึถงึความพงึพอใจของชมุชนและผู้ เก่ียวข้อง บริษัทฯ ได้นําผลจากการสํารวจทศันคติและ
ความพงึพอใจของชมุชนและผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholder Perception Survey) ซึง่ได้จดัทําไปก่อนหน้านี ้ มาปรับปรุง
การดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุและทกุฝ่ายมีความพงึพอใจ 

6. การจดัให้มีพนกังานพฒันาชมุชน (Community Development Officer: CDO) ของแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งเพียงพอ เพ่ือ
เป็นกลไกหลกัในการส่ือสารระหวา่งชมุชนและบริษัทฯ และร่วมกนัทํางานกบัชมุชนเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนกลุม่เป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 

7. การติดตามงานของผู้บริหารแต่ละระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการดําเนินงานท่ีรัดกมุ สร้าง
ผลประโยชน์ให้กบัชมุชน ทัง้ไม่สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ชมุชนและสงัคม 

 
3.8 ความเส่ียงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจดัตัง้ทีมทํางานท่ี
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพ่ือติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของฝ่ายกฎหมาย และวิเคราะห์
สถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยจดัให้มีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้มุง่เน้นทําความเข้าใจและความมัน่ใจแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ซึง่เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ศาลแพง่ได้อา่นคํา
พิพากษาอทุธรณ์ ให้ยกฟ้องของโจทก์ โดยให้เหตผุลวา่จําเลยได้กระทําการโดยสจุริตทัง้ก่อนและหลงัเข้าทําสญัญาร่วมพฒันา
โครงการ และจําเลยไมไ่ด้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจําเลยไมต้่องคืน
เอกสาร 13 ฉบบัซึง่เป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาแก่โจทก์ ขณะนีฝ่้ายโจทก์ได้ย่ืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ต่อ
ศาลฎีกาแล้ว สว่นฝ่ายจําเลยอยูใ่นระหวา่งการใช้สทิธิในการทําคําแก้ฎีกา ผู้บริหารบริษัทเช่ือมัน่ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั ในโครงการหงสา โดยคาดวา่ คดีนีจ้ะเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาในชัน้ฎีกาในปี 2558 และ
คาดวา่จะใช้เวลาการพิจารณาคดีอีกประมาณ 3-5 ปี 
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4.   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 

4.1 สนิทรัพย์ถาวร 

ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทนุ และแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี
ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคาร สิง่ปลกูสร้างและสว่นปรับปรุงอาคาร ตามอายเุหมืองหรือ 5 ถงึ 20 ปีแล้วแตอ่ยา่งใดจะต่ํากวา่ 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 2 ถงึ 20 ปี  
เคร่ืองตกแตง่ 4 และ 5 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้สํานกังาน 4 และ 5 ปี 
รถยนต์ 4 และ 5 ปี 
อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 5 ถงึ 15 ปี 

 
 
 - รายละเอียดของท่ีดินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

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

1.  อ.ลี ้จ.ลําพนู BP 345-3-74* ปลอดภาระผกูพนั ทําเหมืองถ่านหิน (BP-1) 
 

1,179,130.28 

2.  อ.แมท่ะ จ.ลําปาง BP 209-3-62* ปลอดภาระผกูพนั ทําเหมืองถ่านหิน (LP-2) 
 

74,036.13 

3.  อ.ลี ้จ.ลําพนู BMC 412-3-62 ปลอดภาระผกูพนั ทําเหมือง 
 

62,820.01 

   รวม  1,315,986.42 

หมายเหต ุ: * ขนาดของพืน้ท่ีท่ีใช้ในการทําเหมือง 
  

  



 

หน้า 66 

- รายละเอียดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
รายการ บริษัท ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
มลูคา่ตามบญัชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผกูพนั 

1.  อาคารโรงงานและสํานกังาน  
     จ.พะเยา 

CMMC บริษัท CMMC 
เป็นเจ้าของ 

0.40 ไมมี่ภาระผกูพนั 

2.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
     เหมือง Jorong, Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

26,979.79 ไมมี่ภาระผกูพนั 

3.  ทา่เรือ, เหมือง Jorong, Indonesia Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

127,157.83 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4. อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Indominco บริษัท 
Indominco  
เป็นเจ้าของ 

16,453,280.67 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5. ทา่เรือ, เหมือง Indominco, Indonesia Indominco บริษัท 
Indominco  
เป็นเจ้าของ 

39,577,335.99 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
     เหมือง Kitadin, Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

3,660,737.02 ไมมี่ภาระผกูพนั 

7.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
     เหมือง Trubaindo, Indonesia 

Trubaindo บริษัท Trubaindo 
เป็นเจ้าของ 

4,834,594.04 ไมมี่ภาระผกูพนั 

8. ทา่เรือขนสง่ถ่านหิน, 
      เหมือง Trubaindo 

Trubaindo บริษัท Trubaindo 
เป็นเจ้าของ 

468,285.87 ไมมี่ภาระผกูพนั 

9. อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
       เหมือง Bharinto Mining 
 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

719,952.01 ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 65,868,323.62  
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- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลีย  
รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสทิธิ มูลค่าตาม

บัญชี 
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพนั 

1. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty เป็น
เจ้าของ 

2.3 ไมมี่ภาระผกูพนั 

2. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty เป็น
เจ้าของ 

129.8 ไมมี่ภาระผกูพนั 

3. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

5.7 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

97.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 

7. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

49.0 ไมมี่ภาระผกูพนั 

8. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจ้าของ 

20.0 ไมมี่ภาระผกูพนั 

9. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Hartley Valley 
Coal Company 

Pty 

บริษัท Hartley Valley 
Coal Company Pty เป็น

เจ้าของ 

0.04 ไมมี่ภาระผกูพนั 

10. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial Coal 
Infrastructure 

Pty 

บริษัท Centennial Coal 
Infrastructure Pty เป็น

เจ้าของ 

39.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 

11. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 

12. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจ้าของ 

0.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 

13. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

10.1 ไมมี่ภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

49.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บริษัท Centennial 
Mandalong Pty เป็น

เจ้าของ 

272.8 ไมมี่ภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Mannering Pty 

บริษัท Centennial 
Mannering Pty เป็น

เจ้าของ 

7.3 ไมมี่ภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บริษัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจ้าของ 

57.8 ไมมี่ภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บริษัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจ้าของ 

43.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสทิธิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพนั 

19. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บริษัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจ้าของ 

71.0 ไมมี่ภาระผกูพนั 

20. อาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดิน  Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

1.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

21. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

161.0 ไมมี่ภาระผกูพนั 

22. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial Coal 
Company 

บริษัท Centennial Coal 
Company เป็นเจ้าของ 

3.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 

23. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Drilling Pty 

Limited 

บริษัท Centennial Drilling 
Pty Limited  เป็นเจ้าของ 

2.8 ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 1,034.34  
 

ข้อมูลเก่ียวกับประทานบัตรและสทิธ์ิ ในการประกอบธุรกจิ 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัประทานบตัร และการสง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม  

โครงการ ประทานบตัร 
เลขท่ี อําเภอ จงัหวดั เนือ้ท่ี 

ไร่-งาน-ตรว. หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

DONFAI 27564/14974 แมท่ะ ลําปาง 181-2-10 16/11/63 บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั แจ้งหยดุ 
การทําเหมือง 

LP-2 24414/14475 แมท่ะ-สบปราบ ลําปาง 200-3-74 22/12/59 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) หยดุการผลิต 

LP-2 27423/14663 แมท่ะ-สบปราบ ลําปาง 237-2-28 23/06/59 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) หยดุการผลิต 

LP-2 27436/14665 แมท่ะ-สบปราบ ลําปาง 209-3-07 23/06/58 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) หยดุการผลิต 

LP-2 27501/15020 แมท่ะ-สบปราบ ลําปาง 297-3-80 30/06/59 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) หยดุการผลิต 

BP-2 
Expansion 25982/16074 ลี ้ ลําพนู 285-3-12 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ยงัไมดํ่าเนิน 

การผลิต 

BP-2 
Expansion 25983/16075 ลี ้ ลําพนู 296-0-45 16/01/67 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ยงัไมดํ่าเนิน 

การผลิต 
 

หมายเหต ุ:  
- ประทานบตัรท่ีแจ้งหยดุการทําเหมือง เป็นประทานบตัรท่ี บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ทําการผลิต หาก บริษัทฯ ต้องการทําเหมือง บริษัท    
   สามารถทําเร่ืองขอเปิดดําเนินการใหมภ่ายใต้ประทานบตัรเดิมได้ทนัที  หากประทานบตัรดงักลา่วยงัไมห่มดอาย ุ
- หยดุการผลิต ประทานบตัรทกุแปลงใน อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง ได้หยดุการผลิต แตพื่น้ท่ีประทานบตัรเป็นพืน้ท่ีร่วมโครงการ    
  ทําเหมืองเดียวกนักบั บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
- ยงัไมดํ่าเนินการผลิต เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งขอใบอนญุาตที่เก่ียวข้องก่อนเปิดการทําเหมืองในปี 2558 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขท่ี 
อําเภอ จงัหวดั 

เนือ้ท่ี 
ไร่-งาน-ตรม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

Indonesia-
Kalimantan 

05PB0318 
 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

4,137 
   Hectares 

 
7,341 

  Hectares 
 

9 Dec 2029 PT. Jorong Barutama 
Greston (Jorong) 

Production Stage 
 
 

Production Stage  

Indominco 01PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

25,121    
Hectares 

 

8 May 2028 PT. Indominco Mandiri Production Stage  

Kitadin 
(Embalut) 

 
 

Kitadin 
(Tandung 
Mayang) 

KTN 2003 0006 
OP 

 
 

98PP0103 

Embalut, 
Kutai 

Kartanegara 
 

Bontang , 
Kutai 
Timur 

 

East 
Kalimantan 

 
 

East 
Kalimantan 

 2,973.3  
   Hectares 

 
 

2,338 
Hectares 

25 Feb 2022 
 
 
 

16 Jun 2018 

PT. Kitadin 
 
 
 

PT. Kitadin 

Production Stage  
 
 
 

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 & 
Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

22,000 
Hectares 

20 Nov 2027 PT. Bharinto Ekatama Production Stage 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย 

 

โครงการ 
ประทานบตัร

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

AIRLY ML1331 AIRLY, COCO, 
MORUNDUREY 
& BANDAMORA 

NSW 2,745 11 Oct 2035 CENTENNIAL AIRLY 
PTY LIMITED 

Production 

ANGUS 
PLACE 

ML1424 WOLGAN, COX, 
COOK & 
MARANGAROO 

NSW 7,735 18 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

ANGUS 
PLACE 

CCL704 COX & 
LIDSDALE 

NSW 2,541 14 Jan 2023 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

ANGUS  
PLACE 

ML1699 COOK NSW 30.6 26 June 2035 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

BLUE 
MOUNTAINS 

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

Closed 

BLUE 
MOUNTAINS 

ML1457 LETT & 
MARANGAROO 

NSW 185.1 3 Nov 2020 HARTLEY VALLEY 
COAL COMPANY PTY 
LIMITED 

Closed 

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

Production 

CHARBON MPL526 WELLS, 
CLANDULLA & 
RYLSTONE 

NSW 7.106 14 Dec 2024 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON MPL499 CLANDULLA NSW 0.7917 28 May 2026 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON ML1318 CLANDULLA NSW 983 28 Jun 2026 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON ML1384 CLANDULLA NSW 195.5 19 Jan 2017 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON ML1501 CLANDULLA NSW 13 21 Dec 2022 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON ML1545 CLANDULLA NSW 204.65 9 Jan 2025 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON CCL732 CLANDULLA NSW 1024 2 Dec 2025 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON MPL670 RYLSTONE & 
CLANDULLA 

NSW 9.92 26 Mar 2024 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON ML1524 CLANDULLA NSW 20.26 28 Oct 2023 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

CHARBON MPL964 CLANDULLA NSW 4.932 20 Nov 2023 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON MPL270 CLANDULLA NSW 266 28 Apr 2026 
 

CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

CHARBON ML1647 CLANDULLA NSW 570.9 17 Dec 2031 CHARBON COAL PTY 
LIMITED 

Production 

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

Production 

CLARENCE CCL705 CLWYDD, 
MARANGAROO 
& ROCK HILL 

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

Production 

CLARENCE ML1354 CLWYDD & 
COOK 

NSW 155.3 21 Jul 2015 COALEX PTY LIMITED 
AND CLARENCE COAL 
INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1353 CLWYDD, COOK 
& ROCK HILL 

NSW 1,075 21 Jul 2015 COALEX PTY LIMITED 
AND CLARENCE COAL 
INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1583 CLWYDD, 
MARANGAROO, 
LETT 

NSW 3,331 9 Jul 2027 COALEX PTY LIMITED Production 

IVANHOE ML1627 CULLEN 
BULLEN 

NSW 79.78 2 Feb 2030 IVANHOE COAL PTY 
LTD 

Closed 

IVANHOE CCL712 CULLEN 
BULLEN, COX & 
FALNASH 

NSW 1,601 12 Nov 2006 
Renewal 
pending 

IVANHOE COAL PTY 
LTD 

Closed 

IVANHOE ML1301 COX NSW 5.131 29 Sep 2013 
Renewal 
Pending 

IVANHOE COAL PTY 
LTD 

Closed 

IVANHOE MPL348 COX NSW 9.45 24 May 2025 IVANHOE COAL PTY 
LTD 

Closed 

MANDALONG ML1443 MORISSET, 
DORA & 
MANDOLONG 

NSW 3,648 1 Mar 2020 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

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

Production 

MANDALONG ML1431 MORISSET NSW 2.093 27 May 2019 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

MANDALONG MPL191  COORUMBUNG NSW 0.5615 25 Feb 2023 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG MPL329  COORUMBUNG NSW 1.79 5 Aug 2015 
Not to be 
renewed 

CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

MANDALONG CCL762 DORA,  AWABA, 
MANDOLONG, 
MORISSET & 
WALLARAH 

NSW  2,940 13 Oct 2022 CENTENNIAL 
MANDALONG PTY LTD 

Production 

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

Production 

MANNERING CCL721  MORISSET & 
WALLARAH 

NSW 3,526 29 Jul 2026 CENTENNIAL 
MANNERING PTY LTD 

Part 
Subleased 
to Chain 
Valley 
Colliery 

MANNERING CCL719  WALLARAH NSW  1,803.5 22 Sep 2009 
Renewal 
Pending 

CENTENNIAL 
MANNERING PTY LTD 

Part 
Subleased 
to Chain 
Valley 
Colliery 

MUNMORAH CCL720  WALLARAH & 
MUNMORAH 

NSW 3,735 22 Apr 2006  
Renewal Pending 

CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed 

MUNMORAH CCL722  MORISSET, 
WALLARAH, 
MUNMORAH & 
TUGGERAH 

NSW 5,140 5 Jul 2019 CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed 

MUNMORAH MPL307  WALLARAH NSW 0.1035 25 Mar 2014  
Not to be 
renewed 

CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed 

MUNMORAH MPL308  WALLARAH NSW 3.797 25 Mar 2014  
Not to be 
renewed 

CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed 

MUNMORAH MPL306  WALLARAH NSW 0.2079 25 Mar 2014  
Not to be 
renewed 

CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 

Closed 

MYUNA MPL334 AWABA NSW 33.3 19 Oct 2015 CENTENNIAL MYUNA 
PTY LTD 

Production 

MYUNA ML1370 WALLARAH NSW 635 2 Dec 2016 CENTENNIAL MYUNA 
PTY LTD 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

MYUNA ML1632 AWABA, 
COORUMBUNG,
WALLARAH & 
MORISSET 

NSW 7,426 13 Oct 2022 CENTENNIAL MYUNA 
PTY LTD 

Production 

NEUBECKS 
PROJECT 

CCL756 COX NSW 101 6 Dec 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Project 

NEWSTAN CCL746 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 3,400 31 Dec 2028 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL764 TERALBA & 
AWABA 

NSW 108.8 18 May 2021 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN CCL763 AWABA NSW 190.1 9 Jun 2022 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN PLL497 AWABA NSW 20.23 24 Aug 2017 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN ML1587 AWABA NSW 3 23 Oct 2027 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN ML1586 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 449.1 13 Oct 2022 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN ML1452 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 1587 6 Jul 2020 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN CCL727 TERALBA 
&AWABA 

NSW 2,205 12 Aug 2027 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN MPL328 AWABA NSW 0.397 5 Aug 2015 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN ML1380 AWABA NSW 78 18 Sep 2016 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN MPL304 AWABA NSW 0.07 25 Mar 2014 
Renewal 
Pending 

CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 
 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN MPL305 AWABA NSW 0.4047 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance

NEWSTAN ML1480 AWABA NSW 14.49 20 Jul 2023 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL327 AWABA NSW 1.041 5 Aug 2015 CENTENNIAL 
NEWSTAN PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

SPRINGVALE ML1303 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 713 15 Dec 2034 
 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1588 COOK & 
CLWYDD 

NSW 976 19 Oct 2027 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 
 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

SPRINGVALE CL377 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 1,105 9 Mar 2025 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE MPL314 LIDSDALE NSW 95.97 3 Aug 2035 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1323 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 30.24 3 Aug 2014 
Renewal 
Pending 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1537 MARANGAROO NSW 4.125 16 Jun 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1326 CLWYDD, COOK , 
COX 
&MARANAGROO 

NSW 2157 18 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1352 COX & 
LIDSDALE 

NSW 8.16 23 Jun 2015 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1448 LIDSDALE NSW 95.16 31 May 2020 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1670 COOK NSW 0.3 17 Feb 2033 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

WESTERN 
MAIN 

CL361 LIDSDALE NSW 14.26 16 Jul 2032 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

PLL133 LIDSDALE NSW 16.51 10 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

ML204 LIDSDALE & 
COOK 

NSW 10.12 27 May 2033 
 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

CL394 LIDSDALE NSW 17 27 May 2034 
 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

ML564 LIDSDALE NSW 19.75 2 May 2023 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

CCL733 COX & 
LIDSDALE 

NSW 723.5 3 Jul 2027 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

ML1319 COX NSW 5.69 5 Jul 2035 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

 
หมายเหต ุ:   

- NSW :  รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
- The District is the Parish or Parishes included in the Concession 
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 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขท่ี 
อําเภอ จงัหวดั 

เนือ้ท่ี 
ตร.กม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

 
Gaohe Mine 

 
 
 

 
C100000201010 

1110077581 

 
Changzhi 
County, 

Changzhi  
City 

 
Shanxi 

 
65.4 

 
14 Oct 2040 

 
Shanxi Gaohe Energy 

Company Ltd. 

 
Production Stage 

 
Hebi Mine 

 
1000000520080 

 

 
Hebi City,  

 
Henan 

 
23.4825 

 
 

 
14 July 2035 

 
Hebi Zhong Tai Mining  

Co.,Ltd.  

 
Production Stage 
 

 

 

 
 

ข้อมูลเก่ียวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่สาํรอง  

1. ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถ่านหิน (Reserves)  
ปริมาณสํารองถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีดําเนินการเหมืองถ่านหินในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย โดยข้อมลูจากการประเมินจะถกูนํามาใช้ในการวางแผนการผลิตและพฒันาเหมือง
ถ่านหินของบริษัทในอนาคต สําหรับรายงานปริมาณสํารองถ่านหินนีไ้ด้จดัทําขึน้และตรวจสอบรับรองโดย บริษัทท่ีปรึกษา 
3 บริษัท ได้แก่ บริษัท SRK Consulting (UK) บริษัท บริษัท Runge Limited (Australia) และ บริษัท Marshall Miller & 
Associates (USA) 
ผลการประเมินได้แบง่ประเภทปริมาณถ่านหินออกเป็น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal 
Reports Standards ซึง่เทียบเคียงได้กบัมาตรฐานการจดัทํารายงานของ The Australasian Code for Reporting 
Mineral Resources and Ore Reserves หรือท่ีเรียกวา่ “JORC Code”  
ในการศกึษาปริมาณสํารองถ่านหิน สว่นท่ีเป็น Coal Resources หมายถงึปริมาณถ่านหินทัง้หมดท่ีประเมินได้ตามวิธีการ
สํารวจ ปริมาณสํารองถ่านหินนีคิ้ดเฉพาะปริมาณท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัในระดบั
สากล  สว่นปริมาณสํารองถ่านหินท่ีเป็น  Marketable Coal Reserves ได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources  ซึง่ได้
มีการศกึษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทัง้มีการประเมินปริมาณสํารองถ่านหินท่ีคาดวา่จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยคํานงึถงึ
ปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 ปริมาณสํารองถ่านหิน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

      หน่วย : ลา้นตนั 
 

 ปริมาณสํารองถ่านหิน  
Source ปริมาณถ่านหินสํารอง ปริมาณการขาย ปริมาณถ่านหินสํารอง 

 ณ 31 ธ.ค. 2556 ม.ค. – ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2557 
1. อนิโดนีเซีย  316.70   28.97   287.72  
     1.1 Jorong  3.80   1.23   2.55  
     1.2 Indominco  109.40   15.27   94.13  
     1.3 Kitadin  11.80   3.10   8.70  
     1.4 Trubaindo  65.10   6.92   58.18  
     1.5 Bharinto  126.60   2.45   124.16  
2. ออสเตรเลีย  394.82   18.23   376.59  
    2.1 Airly  33.00   0.47   32.53  
    2.2  Angus Place  76.90   3.41   73.49  
    2.3  Charbon  1.80   0.93   0.87  
    2.4  Clarence  48.80   2.47   46.33  
    2.5  Mandalong  101.02   5.91   95.11  
    2.6  Mannering  35.50   1.87   33.63  
    2.7  Springavale  41.10   2.70   38.40  
    2.8  Newstan  56.70   0.47   56.23  
3. จีน  201.82   9.53   192.29  

      3.1 Gaohe  178.52   8.33   170.19  

      3.2 Hebi Zhongtai  23.30   1.20   22.10  
รวม  913.34   56.73   856.59  
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2. คําศพัท์สําคญัทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกบัธรณีวิทยา และคําศพัท์เฉพาะเก่ียวกบัธุรกิจการทําเหมืองถ่านหิน 

คําศพัท์เก่ียวกบัถ่านหิน (เรียงลําดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 
 
หมวด B คาํแปล 
Barge เรือท้องแบนสําหรับขนสง่สมัภาระหนกัไปตามแมนํ่า้ โดยมีขนาดระวางบรรทกุสินค้า

ได้ประมาณ 8,000 – 10,000 ตนัตอ่ลําตอ่เท่ียว 
 

Belt Conveyor สายพานลําเลียงถ่านหิน   
 

Coal Blending 
 

การผสมถ่านหินคณุภาพตา่งกนั เพ่ือให้ได้คณุภาพถ่านหินตามท่ีลกูค้าต้องการ 

Boom Stacker เคร่ืองโปรยกองถ่านหิน ใช้ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็นกองๆ บนลานเก็บกอง 
 

หมวด C คาํแปล 
Clean Coal Technology เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นเทคโนโลยีใหมท่ี่คิดค้นขึน้เพ่ือการใช้ถ่านหินท่ีมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงขึน้ รวมทัง้ช่วยปกป้องสิง่แวดล้อม อาทิเช่น การ
กําจดัสิง่เจือปนตา่งๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสทิธิภาพในการเผาไหม้ถ่านหิน
และลดมลพิษท่ีเกิดระหวา่งการเผาไหม้ ตลอดจนการกําจดัมลพิษท่ีเกิดจากการเผา
ไหม้และป้องกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  
 

Coking Coal (หรือ 
Metallurgical Coal) 
 

ถ่านหินท่ีใช้ในการถลงุเหลก็ 

Coal Gasification เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ 
 

Coal Reserve  ปริมาณถ่านหินสํารอง ได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ได้มี
การศกึษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทัง้มีการประเมินปริมาณถ่านหินสํารองท่ีคาดวา่
จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยคํานงึถงึปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว 

Coal Resource  ปริมาณถ่านหินทัง้หมดท่ีประเมินได้ตามวิธีการสํารวจ ปริมาณสํารองถ่านหินนีคิ้ด
เฉพาะปริมาณท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัในระดบั
สากล 
 

Coal Washing กระบวนการแยกสิง่ท่ีไมต้่องการออกจากถ่านหิน  
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หมวด C คาํแปล 
Cost Insurance & Freight 
Discharging Port (หรือ 
CIF) 

ผู้ขายรับภาระในคา่สนิค้าท่ีได้รวมคา่ขนสง่ซึง่จะขนสง่ สนิค้าไปจนถงึทา่เรือของผู้ ซือ้ 
และคา่ประกนัภยัการขนสง่สนิค้าเพ่ือคุ้มครองความเส่ียงตอ่ความเสียหายหรือ 
สญูเสียของสินค้าในระหวา่งการขนสง่ด้วย 
 

Crusher 
 

เคร่ืองโมถ่่านหิน เพ่ือยอ่ยถ่านหินให้ได้ขนาดก่อนลําเลียงไปตามสายพาน 
 

หมวด D คาํแปล 
Demurrage Charges คา่เสียเวลาของเรือ หรือคา่เสียเวลาของตู้สนิค้าท่ีไมส่ามารถนําออกจากทา่ได้ตาม

เวลาท่ีกําหนด (ภายในเขตทา่เรือ) 
 

Dumping Area บริเวณสําหรับทิง้ดิน 
 

หมวด F คาํแปล 
Finished Coal (หรือ FC) ถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการบดจนได้ขนาด 

 
Free On Board Loading 
Port (หรือ FOB) 

ผู้ขายสง่มอบสนิค้า ข้ามกาบเรือลงในระวางเรือ คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากนีแ้ละความ
เส่ียงตา่งๆ เป็นของผู้ ซือ้ 
 

หมวด H คาํแปล 
Hauling Road เส้นทางขนสง่ถ่านหิน 

 
Heating Value คา่ความร้อนของถ่านหิน หน่วยเป็นกิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม (kcal/kg) 

 
หมวด L คาํแปล 
Longwall Mining: การทําเหมืองแบบกําแพงยาว เป็นเทคนิคการทําเหมืองใต้ดินแบบหนึง่ ท่ีมีการใช้

เคร่ืองจกัรหลกั คือ หวัตดัถ่านหิน (Shearer) และระบบคํา้ยนัไฮดรอลคิ (Hydraulic 
Jacks) เพ่ือขดุถ่านหินทีละสว่น เป็นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตวัของชัน้ถ่าน
หิน 

หมวด M คาํแปล 
Moisture ความชืน้ของถ่านหิน 

 
Mt 
ยอ่มาจาก Million Tonne 

ปริมาณล้านตนั 
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หมวด M คาํแปล 
Mtpa 
ยอ่มาจาก Million Tonne 
per Annum 

เป็นการวดัปริมาณถ่านหินท่ีขดุได้ ในหน่วยล้านตนัตอ่ปี 
 

หมวด O คาํแปล 
Open–Cut  
(หรือ Open-Pit) 

วิธีการทําเหมืองแบบเปิดหน้าดิน  
 

Overburden ดินปิดทบั เปลือกดิน ชัน้ดินหรือมวลหินท่ีปิดทบัในสว่นด้านบนของถ่านหิน ซึง่เป็น
สว่นท่ีจะต้องถกูขดุออกก่อนทําการขดุถ่านหิน 
 

หมวด P คาํแปล 
Port Stockyard ลานกองเก็บถ่านหิน 

 
หมวด R คาํแปล 
Run-of-Mine Coal  
(หรือ ROM) 

ถ่านหินท่ีขดุขึน้มาจากเหมือง  
 

หมวด S คาํแปล 
Seam (หรือ Bed): ชัน้ถ่านหิน 

 
Ship Loader: ระบบอปุกรณ์ลําเลียงถ่านหินลงเรือเดินสมทุร 

 
Stripping Ratio: อตัราการเปิดหน้าดินตอ่ถ่านหิน 

 
Sulfur: คา่ซลัเฟอร์ในถ่านหิน  

 
หมวด T คาํแปล 
Thermal Coal  
(หรือ Steam Coal): 

เป็นถ่านหินประเภทเชือ้เพลงิให้ความร้อน  
 

tph 
ยอ่มาจาก tonne per hour 

เป็นหน่วยวดัอตัราการลําเลียงหรือขนถ่ายสิง่ของ โดยวดัเป็นตนัตอ่ชัว่โมง 
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หมวด V คาํแปล 
Vessel  เรือขนส่งสินค้าโดยการบรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขน

สินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มกัมีเส้นทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าต้นทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทกุสินค้าได้ประมาณ 10,000 – 
100,000 ตนัตอ่ลําตอ่เท่ียว 
 

หมวด W คาํแปล 
Washed Coal ถ่านล้าง คือถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการล้างถ่านหินแล้ว 

 
 

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน โดยมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานเป็นหลกั เช่น การลงทนุในเหมือง

ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟ้า รวมถงึธุรกิจท่ีเอือ้อํานวยและเป็นประโยชน์ตอ่การทําธุรกิจในปัจจบุนัในระดบัภมิูภาคเอเชีย 
เช่น ประเทศไทย  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ประเทศมองโกเลีย และประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปี 2557 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิต 29.1 ล้านตนั ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลติ 15.2 ล้านตนั  บริษัทฯ ได้เข้าไปดําเนินการพฒันาธุรกิจในด้านการจดัหาเงินทนุ การสํารวจ การผลิต การขนสง่ การ
จดัจําหน่าย และการพฒันาฐานการตลาดด้วยมาตรฐานท่ีทดัเทียมผู้ผลติถ่านหินและบริษัทผู้ผลติไฟฟ้าในระดบัสากล  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า โดยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมมลูคา่รวม 562.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 18,526.39 ล้านบาทหรือมีสดัสว่นเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 8 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสีย   และมีเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยมลูค่ารวม 373.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 12,314.7 ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้หมด
คิดเป็นร้อยละ 5 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 13 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุประมาณร้อยละ 40 ใน
โครงการโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ได้ตัง้งบลงทนุสําหรับโครงการหงสาตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของบ้านปฯู จํานวน 378 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ โดยจะใช้งบดงักลา่วในปี 2558 – ปี 2559 

 ในสว่นของการบริหารบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ควบคมุดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไป
เป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยในจํานวนมากกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ และใช้นโยบาย
การบริหารงานเช่นเดียวกบัของบริษัทฯ เป็นแบบ Matrix Organization และในสว่นของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้
ควบคมุดแูลโดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึง่ผู้ เป็นกรรมการจะต้องผลกัดนั
ให้บริษัทร่วมนัน้ๆ ดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จในเร่ืองสําคญัๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้าหมาย ให้มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
และมีการรายงานผลประกอบการทกุเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามเป้าหมาย และไมล่งทนุเกินจํานวนท่ีได้รับ
อนมุติั 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

1) ในระหวา่งปี 2550 บคุคลและกลุม่บริษัท (“โจทก์”) ซึง่เคยเป็นผู้พฒันาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ย่ืนฟ้องบริษัทฯ และบริษัท บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั และ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa 

Power Company Limited เป็นผู้ได้รับสมัปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 3 คนเป็นจําเลยตอ่ศาลแพง่โดยกลา่วหาวา่ จําเลยหลอกลวง

โจทก์โดยเข้าร่วมทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการเพ่ือประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสาและใช้สทิธิไมส่จุริตทําให้รัฐบาล

ลาวยกเลกิสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ ทําให้โจทก์เสียหายเป็นคา่ข้อมลูโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท ค่า

ลงทนุในการศกึษาและคา่ใช้จ่ายในโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท และคา่ขาดประโยชน์จากการท่ีถกูรัฐบาลลาว

ยกเลิกสมัปทานโครงการหงสาอีกจํานวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นคา่เสียหายทัง้สิน้ 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ 

ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ศาลแพง่ได้มีคําพิพากษาวา่จําเลยไมไ่ด้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิดสญัญา

ร่วมพฒันาโครงการหงสา แต่จําเลยกระทําละเมิดด้วยการนําเอาข้อมลูโครงการหงสาของโจทก์ไปใช้  และพิพากษาให้

จําเลยเฉพาะบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดัต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลูจํานวน 2,000 ล้าน

บาทและคา่ลงทนุในการศกึษาและคา่ใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4,000ล้านบาทพร้อม

ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ และชดใช้คา่เสียหายอนัได้แก่ค่าขาดประโยชน์ในอนาคตท่ี

จะได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี ปี2558 ถงึ 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และ ปี 2571  ถงึ 2582  ปีละ 1,380 ล้าน

บาทชําระทกุสิน้ปีเป็นจํานวนรวม 27,740 ล้านบาทรวมคา่เสียหายทัง้สิน้ 31,740 ล้านบาท ทัง้นีศ้าลแพง่ได้ยกฟ้องบริษัท 

บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม  2555  บริษัทฯ และบริษัท บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั ได้ย่ืน

อทุธรณ์คําพิพากษาของศาลแพง่ตอ่ศาลอทุธรณ์  และตอ่มาในวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ศาลแพง่ได้อ่านคําพิพากษาอทุธรณ์ซึง่มี

คําพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้เหตผุลวา่จําเลยได้กระทําการโดยสจุริตทัง้ก่อนและหลงัเข้าทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการ 

และจําเลยไมไ่ด้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ แตฝ่่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจําเลยไมต้่องคืนเอกสาร 13 

ฉบบั ซึง่เป็นเอกสารข้อมลูโครงการหงสาแก่โจทก์ 

 

ขณะนีฝ่้ายโจทก์ได้ย่ืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา สว่นฝ่ายจําเลยอยูใ่นระหว่างจดัทําคําแก้ฎีกา โดย 

ผู้บริหารมัน่ใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั   ในโครงการหงสาวา่ได้กระทําการด้วยความ

สจุริต  และคาดวา่คดีจะเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาในชัน้ฎีกาในปี 2558   และคาดวา่ใช้เวลาการพิจารณาของศาลฎีกา

ประมาณ 3-5 ปี 
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2) ในระหวา่งปี 2557 บริษัทฯ ได้ถกูบริษัทผู้ ย่ืนประมลูงานรับจ้างขดุขนดินและถ่านหิน (contract D) ในโครงการเหมืองถ่าน

หินและโรงไฟฟ้า (โครงการหงสา) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟ้องเป็นคดีตอ่ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง เรียกค่าเสียหาย 200,000,000 บาท โดยกล่าวหาบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทใน Hongsa 

Power Company Limited ร่วมกนัหรือแทนกนั จดัประมลูงานโดยไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม บริษัทได้ย่ืนคําให้การต่อสู้

คดีในปัญหาข้อเท็จจริงว่าข้ออ้างในคําฟ้องไม่เป็นความจริงและในปัญหาข้อกฎหมายว่าเป็นการฟ้องผิดศาล ซึ่งศาล

ทรัพย์สินฯ เห็นด้วยในปัญหาข้อกฎหมายจึงได้ส่งสํานวนคดีนีใ้ห้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้ วินิจฉัยชีข้าดในปัญหาข้อ

กฎหมาย คดีจงึอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของประธานศาลฎีกา  

ผู้บริหารพิจารณาแล้วเหน็วา่ ข้ออ้างในคําฟ้องคดีของบริษัทผู้ ย่ืนประมลูงานรับจ้างขดุขนดินและถ่านหิน (contract D) ใน

โครงการหงสาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นความจริงและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทําให้บริษัทเสียช่ือเสียงและเสียหาย 

บริษัทจงึได้ฟ้องกลบับริษัทผู้ ย่ืนประมลูงานฯ ดงักลา่วข้างต้น เป็นคดีละเมิดตอ่ศาลแพง่ ในข้อหาใช้สิทธิโดยไม่สจุริตทําให้

บริษัทเสียช่ือเสียงและเสียหาย เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 50,000,000 บาท และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลแพง่  

 

3) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยการใช้ท่ีดินเป็นเงินจํานวน 1,020 ล้าน

อินโดนีเซียนรูเปียะห์ และค่าชดเชยรายเดือนเดือนละ 51 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์  ณ วันท่ี 21 เมษายน  2552 ศาล

อทุธรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยดงักล่าวไม่มีความผิด แต่โจทก์ได้ย่ืนฎีกาต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัค้านคําตดัสินของ

ศาลอทุธรณ์ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตผุลท่ีบริษัท

ยอ่ยดงักลา่วต้องรับผิดชอบคา่ชดเชย ดงันัน้บริษัทยอ่ยจงึไมไ่ด้บนัทกึหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีดงักลา่วในงบการเงิน 

 

4) บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกนัภยัแห่งหนึ่ง (“จําเลย”) จํานวน 1.40 

ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับการผิดสญัญาชําระหนีต้ามสญัญาคํา้ประกนั โดยมีมลูเหตจุากการท่ีบริษัทประกนัภยัดงักล่าว

ออกหนงัสือคํา้ประกนัการทํางานของผู้ รับเหมารายหนึ่ง แต่ผู้ รับเหมารายดงักล่าวไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญา  ในเดือน

สงิหาคม 2552 ศาลชัน้ต้นได้พิพากษาให้จําเลยชําระค่าเสียหายแก่บริษัทย่อยเป็นเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาจําเลยได้

ย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์ ซึง่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ บริษัทย่อยและจําเลยได้เจรจาประนีประนอมยอม

ความกนัโดยตกลงให้จําเลยชดใช้คา่เสียหายเป็นเงิน 840,000 เหรียญสหรัฐ อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2554 

ศาลอทุธรณ์กลบัมีคําพิพากษาวา่คําฟ้องของบริษัทยอ่ยไมมี่มลู บริษัทย่อยได้ย่ืนฏีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ต่อศาลฏี

กา คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 

5) ผู้ รับจ้างรายหนึง่ของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 1.42 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ตอ่อนญุาโตตลุาการในประเทศสงิคโปร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กระบวนการขออนญุาโตตลุาการยงัไม่มีความคืบหน้า

แต่อย่างใดนอกเหนือจากการส่งหนังสือถึงบริษัทย่อยดงักล่าว เน่ืองจากผู้ รับจ้างรายดงักล่าวไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียม
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อนญุาโตตลุาการเพ่ือให้ดําเนินการตอ่ไป ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทเช่ือวา่ผลการเรียกร้องดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น

สาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

 

6) ในปี 2553  หน่วยงานทางภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax - DGT”) แจ้งผล 

การประเมินภาษีสําหรับปี 2551 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 16.30 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยดงักลา่วไม่เห็นด้วยกบัผลการประเมินและได้ย่ืนหนงัสืออทุธรณ์ต่อศาลภาษี อย่างไรก็ตาม ใน

ระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ศาลภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้พิพากษาให้บริษัทย่อยดงักลา่วไม่ต้องจ่าย

ภาษีท่ีประเมินโดย DGT จํานวนเงิน 6.90 ล้านเหรียญสหรัฐ หากจะต้องจ่ายสําหรับภาษีท่ีประเมินจํานวน 9.40 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ผู้ บริหารของบริษัทย่อยได้ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายพิจารณาคําพิพากษา ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายได้ให้

ความเห็นทางกฎหมายยืนยันถึงความมัน่ใจในข้อต่อสู้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารบริษัทย่อยดังกล่าวได้ย่ืน

อทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาแล้ว 

 

7) ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  DGT แจ้งผลการประเมินภาษีสําหรับปี  2554 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวนเงิน 37.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยดงักล่าวไม่เห็นด้วยกบัหลกัการและ 

ผลประเมิน โดยผู้บริหารเช่ือว่าสามารถชีแ้จงกับ DGT ได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารย่ืนหนังสือคัดค้าน 

การประเมินไปยงั DGT แล้ว 

 

8) ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  DGT แจ้งผลการประเมินภาษีสําหรับปี 2552 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 29.60 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์

เดียวกบัภาษีท่ีประเมินเพิ่มจํานวน 29.60 ล้านเหรียญสหรัฐ จะมีผลให้บริษัทย่อยดงักล่าวจ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี  2551 

เกินไปเป็นจํานวน 21.00 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยดงักล่าวได้ย่ืนหนงัสือเพ่ือขอให้ DGT เข้ามาตรวจ

ภาษีเงินได้สําหรับปี  2551 เพ่ือท่ีจะขอคืนภาษีเงินได้ท่ีจ่ายเกินไปดงักล่าว ในระหว่างเดือนธันวาคม  2556  DGT  ได้มี

หนงัสือตอบปฏิเสธการเข้าตรวจสอบภาษีเงินได้สําหรับปี 2551 ผู้บริหารจะย่ืนหนงัสือคดัค้านการปฏิเสธดงักลา่วไปยงั DGT 

ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

 

อ่ืนๆ 
 
บริษัทย่อยส่ีแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางภาษี ซึ่งบริษัทย่อยทัง้ส่ีแห่งยังไม่ได้ผลของการ
ตรวจสอบดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลการตรวจสอบทางภาษีจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงิน 
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6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือ สถานที่ตัง้ของบริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
ทนุจดทะเบียน : 3,404,904,790 บาท** 
ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 2,581,878,550 บาท** 
จํานวนหุ้น : 2,581,878,550 หุ้น** 
ราคาพาร์ : 1 บาท* 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 26-28 อาคารธนภมิู เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั       

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์ : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696-8 
Web Site : www.banpu.com 
เลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์  0-2694-6825 
  e-mail : bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์  0-2694-6744  
  e-mail : investor@banpu.co.th 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร : โทรศพัท์  0-2694-6923  
  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

 
 

หมายเหต ุ:  

*  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็น 
3,540,504,790 หุ้น และ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชําระแล้วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็น 2,717,478,550 
หุ้น บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556  

** เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็น 
2,581,878,550 บาท โดยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนของบริษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
รวม 135,600,000 บาท หลงัจดทะเบียนลดทนุแล้วบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว จํานวน 
2,581,878,550 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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2. ช่ือ สถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

1 บริษัท บ้านป ู
จํากดั (มหาชน) 

พลงังาน บาท 
3,404,904,790  

บาท 
2,581,878,550  

2,581,878,550  1  - ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550   
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั   
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

  บริษัทย่อย                     

  ประเทศไทย                     

2 บริษัท บ้านป ู   
มนิเนอรัล จํากดั 

ผลติและ
จําหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
3,200,000,000  

บาท 
3,200,000,000  

3,200,000  1,000  99.99% 58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1 
ถ.ยนัตรกิจโกศล   
ม.1 ต.ทุ่งกวาว 
อ.เมืองแพร่  
จ.แพร่  
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

3 บริษัท บ้านป ูเอ็น
จิเนียร่ิง เซอร์วิส
เซส จํากดั               

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
197,000,000  

บาท 
197,000,000  

19,700,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั   
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

4 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
6,021,995,000  

บาท 
6,021,995,000  

602,199,500  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั   
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

5 บริษัท บีโอจี 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
30,000,000  

บาท 
15,000,000  

300,000  100  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั   
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

6 บริษัท ศิลามณี 
จํากดั 

ค้าถ่านหนิ บาท 
75,000,000  

บาท 
75,000,000  

7,500,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั   
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

7 บริษัท บ้านป ู
อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ 
ถ่านหิน 

บาท 
250,000,000  

บาท 
250,000,000  

25,000,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 
 

0 2694 6600 

8 บริษัท เหมืองเชียง
มว่น จํากดั 

ผลติและ
จําหน่าย   ถ่าน
หิน 

บาท 
231,350,000  

บาท 
231,350,000  

23,135,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 
 

0 2694 6600 

9 บริษัท ศิลามณีหิน
อ่อน จํากดั 

ค้าถ่านหนิ บาท 
50,000,000  

บาท 
50,000,000  

500,000  100  99.96% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 
 

0 2694 6600 

10 บริษัท ไบโอฟเูอล
เดเวลอปเมนท์ 
โฮลดิง้ส์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
76,000,000  

บาท 
76,000,000  

7,600,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

11 บริษัท ประจวบ
พลงังานลม จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
10,000,000  

บาท 
10,000,000  

1,000,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 
 

0 2694 6600 

12 บริษัท บ้านป ูรีนิว
เอเบลิ เอนเนอร์จี 
จํากดั                      

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
960,000,000  

บาท 
247,500,000  

96,000,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

13 บริษัท บ้านป ู         
เอนเนอร์จี 
เซอร์วสิเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั           

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
10,000,000  

บาท 
2,500,000  

1,000,000  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 
 

0 2694 6600 

14 บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
5,921,587,160  

บาท 
5,921,587,160  

592,158,716  10  99.99% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 
 

0 2694 6600 

  

        สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
  
15 PT. Indo 

Tambangraya 
Megah Tbk 

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

IDR 
1,500,000,000,000  

IDR 
564,962,500,000  

1,129,925,000 500  65.00% Pondok Indah 
Office Tower 3, 
3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar 
Muda, Pondok 
Indah Kav. V-TA, 
Jakarta 12310, 
Indonesia 

6221 
29328100 

16 PT. Indominco 
Mandiri 

Coal Mining in 
Indonesia 

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 

17 PT. Jorong 
Barutama 
Greston 

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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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

18 PT. Trubaindo 
Coal Mining 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
100,000,000,000  

IDR 
63,500,000,000  

63,500  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 

19 PT. Kitadin Mining, 
Contractor & 
Trading in 
Indonesia 

IDR 
1,000,000,000,000  

IDR 
377,890,000,000  

188,945  2,000,000  99.99% Pondok Indah 
Office Tower 3, 
3rd floor, Jl. Sultan 
Iskandar Muda, 
Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 

6221 
29328100 

20 PT. Bharinto 
Ekatama 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
68,000,000,000  

IDR 
17,000,000,000  

17,000  1,000,000  99.00% Pondok Indah 
Office Tower 3, 
3rd floor, Jl. Sultan 
Iskandar Muda, 
Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 

6221 
29328100 

21 PT. ITM 
Indonesia 

Coal trading 
inclouding coal 
agent and coal 
blending 

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  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 

22 PT. Tambang 
Raya Usaha 
Tama 

Mining services IDR 
500,000,000,000  

IDR 
125,000,000,000  

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 
 

6222 
29328100 

23 PT. ITM Energi 
Utama 

Energy 
business 

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  1,000,000  99.99% Pondok Indah 
Office Tower 3, 
3rd floor, Jl. Sultan 
Iskandar Muda, 
Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
 

6223 
29328100 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

24 PT. ITM 
Batubara Utama 

Coal mining 
business 

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  1,000,000  99.99% Pondok Indah 
Office Tower 3, 
3rd floor, Jl. Sultan 
Iskandar Muda, 
Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 

6224 
29328100 

  

         สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

                

25 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd 

 ผลติและ
จําหน่าย
พลงังานไฟฟ้า
และไอนํา้ 

USD 
30,516,000  

USD 
30,516,000  

NA NA 100.00% North Beiguan, 
Zhengding 
County,Shijiazhua
ng City 050800, 
Hebei Province, 
PRC 

(86311) 
85176918 

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

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

USD 
30,000,000  

USD 
30,000,000  

NA NA 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 

(8610) 5758 
0388 

27 Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd 

 ผลติและ
จําหน่าย
พลงังานไฟฟ้า
และไอนํา้ 

USD 
47,504,000  

USD 
47,504,000  

NA NA 100.00% West of Gujiaying 
Villiage, Bensi 
Road, Luannan 
County, Tangshan 
City 063500, 
Hebei Province, 
PRC 

(86315) 
4168274 

28 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd 

ผลติและ
จําหน่าย
พลงังานไฟฟ้า
และไอนํา้ 

RMB 
261,800,000  

RMB 
261,800,000  

NA NA 70.00% Xiwang Industrial 
Region, Handian 
Town, Zouping 
County, Binzhou 
City 256209, 
Shandong 
Province, PRC  

(86543) 
4615655 

   

ประเทศออสเตรเลีย 
  

                  

29 Banpu Australia 
Co. Pty Ltd 

Investment in 
coal mining  
in Australia 

AUD 
2,428,021,000  

AUD 
2,428,021,000  

2,428,021,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

30 Centennial Coal 
Company Ltd 

Coal Mining 
and Marketing 

AUD 
444,039,896  

AUD 
444,039,896  

444,039,896  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

31 Centennial 
Northern Coal 
Services Pty Ltd 

Employer 
Company for 
Newstan 
Washery 

AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

32 Berrima Coal   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

33 Centennial Airly   
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

34 Centennial 
Angus Place Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

35 Centennial Coal 
Infrastructure   
Pty Ltd 

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

36 Centennial Coal 
Sales and 
Marketing  Pty 
Ltd 

Coal Marketing AUD 
1  

AUD 
1  

                      
1  

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

61 2 9266 
2700 

37 Centennial 
Fassifern  Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

                      
2  

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

61 2 9266 
2700 

38 Centennial 
Northern Mining 
Services Pty Ltd 

Employer 
Company for 
Newstan 

AUD 
1  

AUD 
1  

                      
1  

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

61 2 9266 
2700 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

39 Centennial 
Inglenook  Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

40 Centennial 
Mandalong  Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

41 Centennial 
Mannering Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

42 Centennial 
Munmorah Pty 
Ltd 

Coal Mining  
 (now Dormant) 

AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

43 Centennial 
Myuna Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

44 Centennial 
Newstan Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

45 Charbon Coal   
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

46 Coalex Pty Ltd Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
7,500,000  

AUD 
7,500,000  

 750,000  10 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

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  

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

61 2 9266 
2700 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

48 Clarence 
Colliery   Pty Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
10,000  

AUD 
10,000  

 10,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

49 Clarence Coal 
Pty Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

50 Centennial 
Clarence   Pty 
Ltd 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
8,800,000  

AUD 
8,800,000  

 8,800,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

51 Powercoal Pty 
Ltd 

Dormant 
Holding 
company 

AUD 
4,590,001  

AUD 
4,590,001  

 4,590,001  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

52 Powercoal 
Superannuation   
Pty Ltd 

Superannuatio
n Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

53 Collieries 
Superannuation   
Pty Ltd 

Superannuatio
n Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

54 Elcom Collieries   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
1,500,000  

AUD 
1,500,000  

750,000  2 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

55 Huntley Colliery   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
354,000  

AUD 
354,000  

177,000  2 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

56 Mandalong 
Pastoral 
Management   
Pty Ltd 

Dormant AUD 
2,736,028  

AUD 
2,736,028.00  

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

2 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

57 Powercoal 
Employees 
Entitlements 
Company Pty Ltd 

Employee Trust 
Company             
Ex Powercoal 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

58 Hartley Valley 
Coal Co  Pty Ltd 

Dormant AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

59 Ivanhoe Coal   
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

60 Centennial 
Drilling Services 
Pty Ltd 

Drilling 
Services 

AUD 
1,250,000  

AUD 
     
1,250,000.00  

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

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

61 2 9266 
2700 

61 Centennial 
Springvale 
Holdings  Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

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

61 2 9266 
2700 

62 Centennial 
Springvale   Pty 
Ltd 

Coal Mining AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

63 Springvale Coal  
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
2,000,000  

AUD 
2,000,000  

2,000,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

64 Springvale Coal 
Sales  Pty Ltd 

Coal Marketing AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 50.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

65 Boulder Mining 
Pty Ltd 

Coal Mining AUD 
1,000  

AUD 
1,000  

1,000  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

66 Banpu 
Resources Pty 
Limited 

Dormant AUD 
2  

AUD 
2  

  2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

67 AFE Investments 
Pty Limited  

Mining 
Investment 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

68 Banpu Australia 
Resources Pty 
Ltd 

Investment in 
coal mining 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2   1  100.00% Level 18, BT 
Tower,  1 Market 
Street,  Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 
2700 

69 Hunnu Coal Pty 
Ltd 

Coal mining 
and trading 

AUD 
213,771,706 

AUD 
213,771,706 

347,501,242  ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

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

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  1394.76 100.00% Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, 
Ulaanbaatar 
17011, Mongolia 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 

71 Hunnu Altai LLC Foreign Trade , 
Minerals 
Mining  

MNT  
93,142,351,744  

MNT  
93,142,351,744  

672,557  138,490  100.00% Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, 
Ulaanbaatar 
17011, Mongolia 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 

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 
 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 
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  ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้นที่
จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น 
(%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

73 Golden Gobi 
Mining LLC 

Foreign Trade , 
Mineral 
exploration 

MNT  
8,455,000,000  

MNT  
8,455,000,000  

845,500  10,000  100.00% Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, 
Ulaanbaatar 
17011, Mongolia 
 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 

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

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

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 
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79 Hunnu Gobi 
Altai LLC  

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration, 
Mining 

MNT  
155,000,000  

MNT  
155,000,000  

155,000  1,000  80.00% Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, 
Ulaanbaatar 
17011, Mongolia 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 

80 Hunnu Altai 
Minerals LLC 

Foreign Trade, 
Minerals 
Exploraiton 

MNT  
145,000,000  

MNT  
145,000,000  

145,000  1,000  100.00% Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, 
Ulaanbaatar 
17011, Mongolia 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 

81 Hunnu 
Resources LLC 

Foreign Trade MNT  
203,533,279,528  

MNT  
203,533,279,528  

129,998,679  1,566  100.00% Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, 
Ulaanbaatar 
17011, Mongolia 

(976) 
75551221, 
(976) 
75551551 

   

ประเทศสิงคโปร์ 
  

                  

82 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 
ในต่างประเทศ 

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

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

17,670,002 
11,000,000  

ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% One  Marina 
Boulevard,  
#28-00 Singapore 
018989 

65 6890 
7188 

83 BMS Coal Sales  
Pte. Ltd. 

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending 

USD 
5,000,000  

USD 
5,000,000  

5,000,000  ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% One  Marina 
Boulevard,  
#28-00 Singapore 
018989 

65 6890 
7188 

84 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

USD 
84,177,391  

USD 
84,177,391  

77,132,663  ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 8 Marina 
Boulevard #05-
02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

85 Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd. 

ค้าถ่านหนิ SGD 
1,500,000 
USD  
300,000,000 

SGD 
1,500,000 
USD  
300,000,000 

1,500,000 
300,000,000 

ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% One  Marina 
Boulevard,  
#28-00 Singapore 
018989 

65 6890 
7188 

86 Hunnu 
Investments Pte. 
Ltd. 

Foreign Trade  SGD  100 
USD 
34,708,188.82 

SGD 100 
USD  
34,708,188.82 

100 
34,708,188 

ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% One  Marina 
Boulevard,  
#28-00 Singapore 
018989 

65 6890 
7188 



 

หน้า 97 
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โทรศัพท์ 

87 Zouping Peak 
Pte. Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

SGD  
2  

SGD 
2  

2  ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 8 Marina 
Boulevard #05-
02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 
018981 

65 6338 
1888 

   

สาธารณรัฐมอริเชียส 
  

                  

88 Banpu Coal 
Investment 
Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

USD 
11,050,500  

USD 
11,050,500  

11,050,500  1  100.00% 4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of 
Mauritius 

230 404 
8000 

89 BP Overseas 
Development 
Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

USD 
15,533,002  

USD 
15,533,002  

15,533,002  1  100.00% 4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of 
Mauritius 

230 404 
8000 

90 Banpu Power 
International 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

USD 
63,050,000  

USD 
63,050,000  

63,050,000  1  100.00% 4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of 
Mauritius 

230 404 
8000 

91 Banpu 
Renewable 
Energy 
International Ltd. 

Investment in 
solar and other 
renewable 
energy 
business 

USD 
100  

USD 
100  

100  1  100.00% 4th Floor, Ebene 
Skies, Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of 
Mauritius 

230 404 
8000 

   

บริตชิเวอร์จนิไอส์แลนด์ 
  

                  

92 Asian American 
Coal, Inc.  

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

USD 
50,000,000  

USD 
40,917,026  

40,917,026  1  100.00% Geneva Place, 
2nd Floor, #333 
Waterfront Drive, 
Road Town, 
Tortola, British 
Virgin Islands 

284 494 
4388 

93 AACI SAADEC 
(BVI) Holdings 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

USD 
50,000  

USD 
1  

1  1  100.00% P.O. Box 957, 
Offshore 
Incorporations 
Centre, Road 
Town, Tortola, 
British Virgin 
Islands 
 

284 494 
2233  
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เคย์แมนไอส์แลนด์ 
  

                  

94 Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

USD 
100,000  

USD 
100,000  

10,000,000  0.01  100.00% PO Box 309, 
Ugland House, 
Grand Cayman, 
KY1-1104 
Cayman Islands 

1 345 949 
8066 

   
ประเทศญ่ีปุ่น 

                    

95 Banpu Energy 
Services Japan 
Co., Ltd. 

Cosultancy 
services to the 
operator of 
power generation 
in Japan 

JPY 
1,000,000 

JPY 
100 

1 ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 1-1 Marunouchi 3-
chome,Chiyo-ku, 
Tokyo 

81 3 5219 
8777 

   
บริษัทร่วม 

                    

   
ประเทศไทย 

                    

96 BLCP Power 
Ltd. 

ผลติและ
จําหน่าย 
กระแสไฟฟ้า 

บาท 
12,010,000,000  

บาท 
12,010,000,000  

120,100,000  100  50.00% 9 ถนนไอ-แปด 
นิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ อ.เมือง  
จงัหวดัระยอง  
ประเทศไทย 

038 925100 

97 บริษัท ราชสีมา 
กรีน เอน็เนอร์ยี 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
250,000,000  

บาท 
250,000,000  

25,000,000  10  30.00% 2 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
ประเทศไทย 

0 2794 1000 

98 บริษัท ไบรท์ 
อิเลคตรอนส์ 
จํากดั 

บริการให้
คําปรึกษาทาง
ธุรกิจพลงังาน 

บาท 
4,000,000 

บาท 
1,000,000 

400,000 10 60.00% ชัน้ 26-28 อาคาร
ธนภมู ิ1550  
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400   
ประเทศไทย 

0 2694 6600 

   
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

                  

99 Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

RMB 
1,519,860,000  

RMB 
1,519,860,000  

NA NA 45.00% Changzhi County, 
Changzhi City, 
Shanxi, P.R. 
China 

(8610) 5820 
3663 
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100 Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

RMB 
783,330,000  

RMB 
783,330,000  

NA NA 40.00% No. 98, Hongqi 
Street, Hebi, 
Henan Province, 
the PRC 

(86) 392 291 
7401-2 

   
ประเทศออสเตรเลีย 
  

                  

101 Port Kembla 
Coal Terminal 
Limited 

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 

   
ประเทศสิงคโปร์ 
  

                  

102 Aizu Energy Pte. 
Ltd. 

Investment in 
solar energy 
business 

USD 
100  

USD 
100  

100  ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

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

65 6338 
1888 

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 ไมมี่การ
กําหนด
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

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

65 6338 
1888 

   

ฮ่องกง 
                    

104 Akira Energy 
Limited 

Investment in 
solar energy 
business 

HKD 
62,017,100  

HKD 
62,017,100  

62,017,100  1  60.00% 9th Floor, York 
House, The 
Landmark,  
15 Queen’s Road, 
Central,  
Hong Kong 

852 2522 
8101 

105 Akira Energy 
(South) Limited 

Investment in 
solar energy 
business 

HKD 
14,469,043  

HKD 
14,469,043  

14,469,043  1  60.00% 9th Floor, York 
House, The 
Landmark,  
15 Queen’s Road, 
Central, Hong Kong 

852 2522 
8101 

106 Akira Hokkaido 
Limited 

Investment in 
solar energy 
business 

HKD 
500  

HKD 
500  

500  1 60.00% 9th Floor, York 
House, The 
Landmark,  
15 Queen’s Road, 
Central, Hong Kong 

852 2522 
8101 
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107 Japan Solar 
Estate Limited 

Investment in 
solar energy 
business 

HKD 
500  

HKD 
500  

500  1 60.00% 9th Floor, York 
House, The 
Landmark,  
15 Queen’s Road, 
Central,  
Hong Kong 
 

852 2522 
8101 

   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  

            

108 Hongsa Power 
Company 
Limited 

ผลติและ
จําหน่าย 
กระแสไฟฟ้า 

USD 
76,000,000  

USD 
76,000,000  

7,600,000  10  40.00% Souphanouvong 
Road, Sithanneau 
Village, 
Sikhottabong 
District, Vientiane 
Capital, Lao PDR 
 

865(0)21222
482 

109 Phu Fai Mining 
Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

USD 
50,000  

USD 
50,000  

5,000  10  37.50% Souphanouvong 
Road, Sithanneau 
Village, 
Sikhottabong 
District, Vientiane 
Capital, Lao PDR 
 

865(0)21222
483 

 
หมายเหตุ: * under Corporate Law 
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3.  ช่ือ สถานที่ตัง้ของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 
1) นายทะเบียนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท์  0 2229 2800  
 
2) นายทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
  3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
  โทรศพัท์ 0 2299 1111 
   
  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ 0 2230 1893 
 
3) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศพัท์ 0 2544 1111 
 
  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
  สํานกังานใหญ่: 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ 
  เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
  สถานท่ีติดตอ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ 0 2470 3687, 0 2470 1946 
 
  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท์ 0 2230 1893 
 
4) ผู้สอบบญัชี นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599 
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80  
  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์ 0 2286 9999, 0 2344 1000 
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5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน  --ไมมี่-- 
 
 
6) ท่ีปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างท่ีปรึกษาและหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการ

จดัการ เป็นการประจําถาวร แต่จะมีการวา่จ้างท่ีปรึกษา (เช่น ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเร่ืองเฉพาะกรณีตามความ
จําเป็นในการดําเนินงานเป็นครัง้คราว   การบริหารงานบริษัทฯ 
จะดําเนินการภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทเป็น
สําคญั 

 
 
7) สถาบนัการเงินท่ีติดตอ่เป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ

ประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนที่ 2 

 
การจดัการและการกาํกับดูแลกจิการ 
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 7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบริษัท   : บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 ช่ือภาษาองักฤษ  : Banpu Public Company Limited 
 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์: BANPU 
 ประกอบธุรกิจหลกั  : พลงังาน 
 เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ. 152 
 ทนุจดทะเบียน : 3,404,904,790 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,404,904,790 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท** 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 2,581,878,550 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 2,581,878,550 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท** 
 จํานวนหุ้น   : 2,581,878,550 หุ้น 
 ราคาพาร์   : 1 บาท (หนึง่บาท)* 
 

หมายเหต ุ:  

*  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออก
และเรียกชําระแล้วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็น 2,717,478,550 หุ้น บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักลา่วกบั
กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556  

**  เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็น 2,581,878,550 บาท 
โดยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนของบริษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  รวม  135,600,000 บาท  หลงัจดทะเบียน
ลดทนุแล้วบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว จํานวน 2,581,878,550 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยได้ออก NVDR  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 183,685,324 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
7.11 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ ถือ NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ท่ีนําไปอ้างอิง
ทกุประการ จงึไมส่ามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจากมิใช่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แตท่ัง้นี ้
ในทางปฏิบติั บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจอิสระของ
บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ของผู้ ถือ NVDR   

ทัง้นีจํ้านวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีผู้ลงทนุเข้ามาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมีการเปล่ียนแปลง  ซึง่บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
กําหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 

ข้อจํากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557  หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 18.05  ของทนุชําระแล้ว 
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7.2  รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 (ก) ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงันี ้
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1.   กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ     267,186,360 10.35 

      บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั  144,064,080 5.58 

      บริษัท ทีเอม็อี แคปิตอล จํากดั         62,116,000 2.41 

      บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จํากดั 37,600,000 1.46 

      บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั         17,794,450  0.69 

      บริษัท เอม็พี ปาร์ติเกิล บอร์ด จํากดั 15,209,650 0.59 

      บริษัท ทนุมิตรสยาม จํากดั 7,453,500 0.29 

      บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 6,819,050 0.26 

      บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั           6,606,110  0.25 

      บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง)  จํากดั 6,152,000 0.24 

      บริษัท นํา้ตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จํากดั           4,800,000  0.18 
2.    บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 183,685,324 7.11 
3.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  87,075,696 3.37 
4.    GIC PRIVATE LIMITED - C 49,008,900 1.90 
5.    นายประทีป ตัง้มติธรรม 38,059,300 1.47 
6.    STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 37,061,419 1.44 
7.    สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 35,710,000 1.38 
8.    UBS AG SINGAPORE BRANCH 34,988,000 1.36 
9.    CHASE NOMINEES LIMITED 28 31,116,350 1.21 
10.  นายทวีฉตัร จฬุางกรู 20,550,000 0.80 

รวม 1,093,056,189 42.34 

  
หมายเหต ุ:  

- บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํา้ตาลมิตรสยาม จํากดั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุ
ชําระแล้ว 

- บริษัท ทีเอม็อี แคปิตอล จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยดงันี ้
1. กลุม่ครอบครัวว่องกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ  54.23  ของทนุชําระแล้ว 
2. บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั  ถือหุ้นอยูร้่อยละ  15.23  ของทนุชําระแล้ว 
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- บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย กลุม่ครอบครัวว่องกศุลกิจ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 87.56 

ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท เอม็พี ปาร์ติเกิล บอร์ด จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อย

ละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท ทนุมิตรสยาม จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํา้ตาลมิตรสยาม จํากดั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุ

ชําระแล้ว 
- บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ทีเอม็อี แคปิตอล จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100.00 ของทนุชําระ

แล้ว 
- บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง) จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั ถือหุ้น

อยูร้่อยละ 51.04 ของทนุชําระแล้ว 
- บริษัท นํา้ตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 

99.99 ของทนุชําระแล้ว 
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7.2  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  (1) หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้ (หุ้นกู้) 
 

รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2548  

ชดุท่ี 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2552 

ชดุท่ี 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้  2,500  

ล้านบาท 
2,100 
ล้านบาท 

5,500 
ล้านบาท 

4,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบช่ืุอผู้ ถือ  
ไม่ด้อยสิทธิ  

ไม่มีหลกัประกนั  
ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

จํานวนหุ้นกู้  2,500,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 5,500,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

2,500 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

5,500 
ล้านบาท 

4,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 8.00% 4.90% 4.00% ในปีท่ี 1-4 
5.00% ในปีท่ี 5-7 

4.30% ในปีท่ี 1-5 
5.30% ในปีท่ี 6-10 

อายหุุ้นกู้  10 ปี 7 ปี 7 ปี 10 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  16 พฤศจิกายน 2548 14 พฤษภาคม 2552 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 16 พฤศจิกายน 2558 14 พฤษภาคม 2559 1 เมษายน 2561 1 เมษายน 2564 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 

ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี ้

A+ A+ A+ A+ 
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รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 4 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2555 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2555 

ชดุท่ี 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู
มลูคา่รวมของหุ้นกู้  3,500 

ล้านบาท 
2,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนหุ้นกู้  3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

3,500 
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.98% 5.09% 4.73% 4.94% 
อายหุุ้นกู้  12 ปี 15 ปี 7 ปี 10 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 24 พฤษภาคม 2555 24 พฤษภาคม 2555 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2565 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี ้

A+ A+ A+ A+ 
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รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2556 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 2/2556 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 2/2556 

ชดุท่ี 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2557 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 2/2557 

ชดุท่ี 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  150  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

5,000 
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไมด้่อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนหุ้นกู้  15,000 หน่วย 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 5,000,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

150 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300 
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

5,000 
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 3.99% 4.65% 4.95% 4.36% 4.80% 
อายหุุ้นกู้  10 ปี 7 ปี 12 ปี 6 ปี 10 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  4 เมษายน 2556 10 กรกฏาคม 2556 10 กรกฏาคม 2556 4 กรกฏาคม 2557 4 กรกฏาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 4 เมษายน 2566 10 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2558 4 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2567 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี ้

A+ A+ A+ A+ A+
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอ่ืนๆ 

บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกําไรสทุธิจากการประกอบกิจการหลงัหกัสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถงึกําไรจากการดําเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุ และเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
อนมุติั     การจ่ายเงินปันผล  5  ปีท่ีผา่นมาของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  เป็นดงันี ้

 

ปี 
อตัรากําไร
สทุธิตอ่หุ้น

(บาทตอ่หุ้น) 

เงินปันผลพิเศษ 
(บาทตอ่หุ้น) 

เงินปันผลประจําปี 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 
(บาทตอ่หุ้น) 

อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 

2553 91.56 5.00 16.00 21.00 23% 
2554 73.82 3.00 18.00 21.00 28% 
2555 34.19 - 18.00 18.00 53% 
2556 1.22* - 1.20 1.20** 98% 
2557 1.038 - 1.20 1.20 116% 

 หมายเหต:ุ  
 *  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 

บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามญัจดทะเบยีนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวน
หุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชําระแล้วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็น 2,717,478,550 หุ้น บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 

  เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็น 2,581,878,550 
บาท โดยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนของบริษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  รวม  135,600,000 บาท  
หลงัจดทะเบียนลดทนุแล้วบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบยีนท่ีชําระแล้ว จํานวน 2,581,878,550 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 
2,581,878,550 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ** เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.20 
บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2557 (ซึง่ได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.50 บาท เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 อตัราหุ้นละ 0.50 บาท ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.70 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม
และผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท โดย
จ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี กําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29  เมษายน 2558 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจํานวน
คร่ึงหนึง่ของกรรมการทัง้คณะ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
จํานวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) 
จํานวน 4 คน และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จํานวน 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  กรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 
2. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและสรรหา 
3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 
5. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
6. Mr.Sudiarso Prasetio กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
8. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
9. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ  
10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
11. นายระวิ คอศิริ กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

หมายเหต ุ:  

- นายวิฑูรย์ ว่องกศุลกิจ นายสมเกียรติ เจริญกลุ และนายมนตรี มงคลสวสัด์ิ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2557 มีมติแต่งตัง้ นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ทดแทนตําแหน่งนายวิฑูรย์ ว่องกศุลกิจ  
Mr.Sudiarso Prasetio ทดแทนตําแหน่งนายสมเกียรติ เจริญกลุ และนายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ทดแทนตําแหน่งนายมนตรี 
มงคลสวสัด์ิ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2557 

- ขอ้มูลและประวติัของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ หรือ นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ หรือ 
นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ หรือ นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ หรือนายระวิ คอศิริ  โดยสองในห้าคนลงนามร่วมกนัและ
ประทบัตราของบริษัท 

  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากบัดแูล

ให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมี
จริยธรรมท่ีดีและคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้ในปัจจบุนั
และในระยะยาว ทัง้นี ้ รวมทัง้การปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2551 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็น
ผู้ รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดําเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทกุเดือน นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ได้ปฏิบติัหน้าท่ีสอบ
ทานความถกูต้องของการดําเนินงานด้านการเงิน ด้านการปฏิบติังาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ 
และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

ในการปฏิบติัหน้าท่ี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนด “แนวปฏิบติั บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) วา่ด้วย
คณะกรรมการบริษัท” เม่ือปี 2552 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คํานิยามท่ี
เก่ียวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบติัของกรรมการบริษัท  วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม แนวทางปฏิบติัฯดงักลา่ว เม่ือปี 2554 ปี 
2555 และปี 2557 ตามลําดบั เพ่ือให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และพฒันา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบริษัท 

 

แนวปฏิบติับริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2557 
แนวปฏิบติับริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท เป็นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าท่ี

ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด คณะกรรมการบริษัทจงึออกแนวปฏิบติัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 1. แนวปฏิบติันีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบติับริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 
ปรับปรุงครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2557”  

ข้อ 2.  ให้ใช้แนวปฏิบติันีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป โดยให้ยกเลกิแนวปฏิบติั พ.ศ.2552 
ปรับปรุงครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2554  และปรับปรุงครัง้ท่ี 2 พ.ศ.2555 

ข้อ 3. นิยามของคําท่ีสําคญั ในแนวปฏิบติันี ้
3.1. “บริษัท” หมายความวา่ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
3.2. “คณะกรรมการบริษัท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
3.3. “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
3.4. “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบริษัท 
3.5. “คณะกรรมการชดุยอ่ย” หมายความวา่ คณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3.6. “ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง”  หมายถงึ บคุคลตามมาตรา 258 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
3.7. “บริษัทยอ่ย” หมายความวา่ บริษัทท่ีบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกิน

กวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทนัน้ 
3.8. “บริษัทร่วม” หมายความวา่ บริษัทท่ีบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม

น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทนัน้  
3.9. “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ ผู้ ท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 ลงวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2551 และ ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2552 
ข้อ 4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  

4.1. มีกรรมการบริษัทจํานวนไมน้่อยกวา่  5 คน และเลือกตัง้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
4.2. มีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ 
4.3. มีกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และต้องไมต่ํ่ากวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
4.5. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง 
4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4.7. ประธานกรรมการบริษัท ไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
4.8. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
4.9. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยได้ไมเ่กิน 2 คณะ หากกรรมการ

บริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนอีก
ไมไ่ด้ 

4.10. เลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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ข้อ 5. คณุสมบติัของกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กําหนดเกณฑ์คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะเป็นกรรมการบริษัท โดยกําหนด
คณุสมบติัท่ีใช้พิจารณา 3 ประการคือ 
5.1. คณุสมบติัทัว่ไป 

(1) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
(2) ไมเ่คยต้องโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
(3) ไมเ่คยต้องคําพิพากษาหรือคําสัง่ศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
(4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
(5) เป็นผู้ ท่ีสามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัท ได้อยา่งเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 บริษัท 
(6) มีคณุธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 
(7) ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
(8) มีวฒิุภาวะ ความมัน่คง กล้าแสดงความคิดเหน็ท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 
(9) ยดึมัน่ในการทํางานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 
(10) คณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเหน็ว่ามีความสําคญั 

5.2. ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบญัชี 
และการเงิน  ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด  และอ่ืนๆ 

5.3. กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัทัว่ไป และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณุสมบติั 
“กรรมการอิสระ” ตามท่ีกําหนดไว้ในแนวปฏิบติันี ้

ข้อ 6. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 
6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 9 ปี หรือ ไมเ่กิน 3 คราวตอ่เน่ือง 
6.3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสามของ

จํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

6.4. กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ 
6.5. กรรมการบริษัทเกษียณอายเุม่ือมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญัประจําปี ซึง่มีขึน้

หลงัจากท่ีกรรมการบริษัทผู้นัน้มีอายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์  
6.6. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากตําแหน่งโดยย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท และการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถงึ

บริษัท 
(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
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(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
ข้อ 7. อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้เร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณา
อนมุติั 
7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 
7.3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 
7.4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้าน

บาท 
7.5. การซือ้และจําหน่ายสนิทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุท่ีไมข่ดักบัเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีมีมลูคา่
เกินกวา่ท่ีมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7.6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้นิ 
ยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

7.7. การทําสญัญาใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการทําธุรกิจปกติ และสญัญาท่ีเก่ียวกบัการทําธุรกิจปกติท่ีมี
ความสําคญั 

7.8. การทํารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ี
กําหนดใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

7.9. ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 
7.10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
7.11. การกู้ ยืมเงินรวมท่ีเกินกวา่ท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 
7.12. การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเส่ียงและการเก็บ

รักษาเงิน 
7.13. การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 
7.14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนมุติัท่ีมอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7.15. การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร-การเงิน   
7.16. อนมุติัโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอ่ืน หรือสตูรการปรับ

ผลตอบแทนอ่ืนของผู้บริหารและพนกังาน 
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7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัท 

7.18. การมอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน
หนึง่  รวมถงึการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจดงักลา่ว 

7.19. การแตง่ตัง้และกําหนดอํานาจหน้าท่ีแก่คณะกรรมการยอ่ย 
7.20. การจดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
7.22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหม ่และแจ้งเลกิบริษัท 
7.23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัท อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลู

ภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดย
กําหนดเป็นข้อปฏิบติัดงันี ้

- ในกรณีท่ีข้อมลูเป็นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงานและ

งบการเงิน และรายงานประจําปี กรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัท ไมน้่อยกวา่ 30 

วนัก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีท่ีข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การดําเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จําหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออก

หลกัทรัพย์ใหม่ การซือ้หุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซือ้ขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาตัง้แต่ได้รับทราบข้อมูล 

จนถงึวนัท่ีบริษัท เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

7.25. การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนมุติัของคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อ 7.1 – 7.24 
ข้อ 8. การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 

8.1. กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
8.2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทําแทนก็ได้ 
8.3. ประธานกรรมการบริษัทกําหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 

วนัก่อนวนัประชมุ 
8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมดจงึจะนบัเป็น

องค์ประชมุ โดยในการลงมติแตล่ะวาระต้องมีกรรมการบริษัทในท่ีประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 

8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ
ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน  ถ้าไมมี่รองประธาน หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

8.7. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีมาประชมุ 
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8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากการออกตามวาระ มติ
ของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนกรรมการ
บริษัทท่ีเหลืออยู่ 

8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ให้มีหนึง่เสียงในการลงคะแนน  กรรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่
สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบตัรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ี
บริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริหารความเส่ียง รวมถงึการเย่ียมชม
หน่วยปฏิบติัการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบักรรมการทกุคนทัง้ในด้านการกํากบั
ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการ
สมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และสถาบนั
ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถงึการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่าย
บริหารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และจดัให้
ผู้บริหารท่ีไปร่วมสมัมนาเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังานได้มีโอกาสแบง่ปันประสบการณ์และความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กบักรรมการด้วย นอกจากนัน้ได้จดัให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการท่ีสําคญัของบริษัท 
และเย่ียมเยียนผู้ปฏิบติังานในท้องท่ีหา่งไกลเพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจเป็นระยะ ในปี 2557 มีกรรมการท่ีเข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
 

รายชื่อกรรมการ รายชื่อหลักสูตร สถาบัน 

นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ Director Certification Program Update 
(DCPU) รุ่นท่ี 2/2014 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 194/2014 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ
พลงังาน วพน. รุ่น 5 

สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารเป็น

ประจําอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือให้มีโอกาสอภิปรายประเดน็หรือแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองท่ี
สนใจอยา่งอิสระ   และเลขานกุารบริษัททํารายงานสรุปให้กรรมการทกุคนได้ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทําการปรึกษาหารือทัว่ไปของคณะกรรการหรือ Board Retreat อยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุปี เพ่ือให้กรรมการทกุคนมีโอกาสนําเสนอประเดน็ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ และร่วมกนัแสดงความคิดเหน็หรือ
ข้อเสนอแนะ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท  รวมถงึประโยชน์สําหรับแนว
ทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
และเร่ิมให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นไป รวมทัง้
การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ   โดยมอบให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการยอ่ยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบติังานของตนเอง  โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้กําหนดแบบการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยเน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎ
บตัรของกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะ  คณะกรรมการยอ่ยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่นหนึง่ในการรายงานผลการปฏิบติังานท่ีต้อง
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี การประเมินตนเองดงักลา่วดําเนินการมาตัง้แตปี่ 2555 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 15 ครัง้  จํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแต่ละคนมี
ดงันี ้

  

รายช่ือ ตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ประธาน 
เม.ย. 2554 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

11 3 14/15 

2. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ * 
รองประธาน 
กรรมการอิสระ 

เม.ย. 2555 - วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

12 3 15/15 

3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2557 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

12 3 15/15 

4. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2556 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

12 3 15/15 

5. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง * กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2557– วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

8 - 8/9 

6. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
เม.ย. 2556 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

12 3 15/15 

7. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เม.ย. 2557– วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

12 2 14/15 

8. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เม.ย. 2555– วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

12 3 15/15 

9. นายระวิ   คอศิริ กรรมการ 
เม.ย. 2556 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

12 3 15/15 

10. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ กรรมการ 
เม.ย. 2555– วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

12 3 15/15 
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หมายเหต ุ  -  นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ และนายสมเกียรติ เจริญกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 3 
เมษายน 2557  โดยนายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง และ Mr.Sudiarso Prasetio ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท แทนวาระท่ีเหลือของนายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ  นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ  และนายสมเกียรติ เจริญกลุ ตามลําดบั 

-  นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษายน 2557 
-  นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ลาพกัรักษาตวัเป็นเวลา 3 เดือน เน่ืองจากประสบอบุติัเหต ุ

 
 

8.2   ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบด้วย 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 
4. นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การเงิน 
5. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - บริหารและพฒันาองค์กร 
6. นายอคัรพงษ์       ไทยานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
7. นางอดุมลกัษณ์   โอฬาร ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 

 หมายเหต:ุ  

* ผูบ้ริหาร 4 อนัดบัแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัททีป่ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่ 1 
มกราคม 2552 และปรบัปรุงในปี 2556 ไดแ้ก่รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏิบติัการ   และผูที้ไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ใหทํ้าหนา้ทีบ่ริหารจดัการ หน่วยธุรกิจถ่านหิน หน่วยธุรกิจไฟฟ้า  การเงิน  บริหารและพฒันาองค์กร แผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ และองค์กรสมัพนัธ์ 
- ขอ้มูลและประวติัของผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

11. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ * กรรมการ 
เม.ย. 2555– วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

6 - 6/9 

12. Mr.Sudiarso Prasetio * กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2556– วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

9 - 9/9 

13. นายวิฑรูย์  วอ่งกศุลกิจ * รองประธาน 
เม.ย. 2555 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

3 2 5/5 

14. นายสมเกียรติ เจริญกลุ * กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2553 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

3 2 5/5 

15. นายมนตรี  มงคลสวสัด์ิ * กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2554 – วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

3 2 5/5 
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อํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบติัการ 1 ปี อนมุติัได้ในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบดําเนินการรวมท่ีได้รับการอนมุติั

แล้ว 
2. การอนมุติัการใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุติัไว้รวมไมเ่กินร้อยละ 10 และอนมุติัการใช้งบ

ลงทนุอ่ืนๆ  ท่ีไมใ่ช่งบลงทนุโครงการรวมไมเ่กินร้อยละ 10 
3. การอนมุติังบลงทนุรายการใหม่ท่ีไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้อนมุติัได้ในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่รายการ 
4. การอนมุติังบดําเนินการโดยรวมท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการปรับปรุงอตัราสว่นเปิดหน้าดินตอ่ถ่านหิน (Stripping 

Ratio S/R)  อนมุติัได้ในวงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท 
5. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่รวมของโครงการในวงเงิน 1,500 ล้านบาท 
6. กลัน่กรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการท่ีสําคญั

ของพนกังาน 
7. พิจารณาและอนมุติัการเข้าทําสญัญาซือ้ สญัญาเช่า หรือสญัญาบริการ ดงันี ้

7.1. การทําสญัญาบริการเปิดหน้าดิน ขดุขนถ่านหิน ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูค่าไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
7.2. การทําสญัญาขนสง่ถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
7.3. การทําสญัญาบริการขนสง่ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 2,400 ล้านบาท 
7.4. การทําสญัญาจดัซือ้  จดัจ้าง  บริการ  เช่า/เช่าซือ้ ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กิน 1,600 ล้านบาท 
7.5. การอนมุติัทําสญัญาซือ้ขายถ่านหินระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กินกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 

8. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดินราคาตลาด ณ วนัท่ีขายอนมุติัได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท  
9. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุติัได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
10. การกู้ ยืมเงินสทุธิท่ีเกินยอดสงูสดุท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณหรือท่ีประมาณการประจําปีไว้ อนมุติัได้ไมเ่กิน 

1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี 
11. การทําสญัญาหลกัซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมเ่กิน 300 ล้านบาท (เช่นสญัญาซือ้เคร่ืองจกัรสําหรับธุรกิจถ่านหิน 

และธุรกิจไฟฟ้า) 
12. การจดัซือ้ท่ีดินหรือทรัพย์สนิเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มีมลูคา่ของทรัพย์สนิไมเ่กิน 300 ล้านบาทและไมไ่ด้ตัง้

งบประมาณไว้ 
13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนมุติัท่ีมอบให้ระดบัผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงไป 
 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลางตาม
ระยะเวลาของแผนกลยทุธ์  มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทกุปี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามลําดบั โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผน
กลยทุธ์ แผนงานประจําปี และเป้าหมายการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
และมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม 
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8.3  เลขานุ

คณะก
พระรา
ประชมุ
คําแนะ
ประชมุ
รายงา
คณะก
ไทยปร

 นา
Geolo
Sasin 
สมาคม
สํานกัง

หมายเ
 

8.4  ค่าตอบ

 คณะก
คา่ตอบ
วา่คา่ต
ตลาดแ
เพ่ือสร้

 คา่ตอบ
ประชมุ
คา่ตอบ

 
 

นุการบริษัท 

กรรมการบริษัท
าชบญัญติัหลกัท
มคณะกรรมกา
ะนําแก่คณะกร
มคณะกรรมกา
นการประชมุผู้
กรรมการกํากบัห
ระกาศกําหนด 

างบญุศิริ จารุศิ
ogical Science
 Graduate Ins
มสง่เสริมสถาบั
งานกํากบัหลกั

เหต ุ: ข้อมูลแล

บแทนกรรมก

กรรมการบริษัท
บแทนและอตัร
ตอบแทนจะต้อ
แรงงานและธุรกิ
ร้างแรงจงูใจใน

บแทนของกรรม
มแตล่ะครัง้ สว่
บแทนกรรมการ

ได้แตง่ตัง้ นาง
ทรัพย์และตลา
รบริษัทและกา
รรมการเก่ียวกบั
ร รายงานการป
ถือหุ้น รายงา
หลกัทรัพย์และ
 

ศิริ สําเร็จปริญ
e, Queen’s U
stitute of Busin
บนักรรมการบริ
ทรัพย์และตลา

ละประวติัของเล

ารและผู้บริหา

กําหนดให้คณะ
าคา่ตอบแทนที
งอยูใ่นลกัษณะ
กิจ คา่ตอบแท
การปฏิบติังาน

มการประกอบด้
วนบําเหน็จกรรม
รจะต้องได้รับก

 

งบญุศิริ จารุศิ ิ
ดหลกัทรัพย์ พ
รประชมุผู้ ถือหุ้
บกฎเกณฑ์ตา่ง
ประชมุคณะกร
านการมีสว่นได้
ะตลาดหลกัทรัพ

ญญาตรีวิทยาศา
niversity, Can
ness Administ
ษัทไทย (IOD) 
ดหลกัทรัพย์ โด

ลขานกุารบริษัท

าร 

ะกรรมการกําห
ท่ีเหมาะสมสําห
ะท่ีเหมาะสมโด
นผู้บริหารจะเชื
ได้อยา่งมีประสิ

ด้วย 2 สว่นคื
มการประจําปีจ
การพิจารณาอนุ

ริ ทําหน้าท่ีเลข
พ.ศ. 2535 แก้ไ
น รวมถงึช
ๆ ท่ีต้องปฏิบติั
รรมการและราย
ด้เสียท่ีรายงานโ
พย์ คณะกรรม

าสตร์บณัฑิต 
nada และปริญ
tration นางบญุ
 และหลกัสตูรอื
ดยทําหน้าท่ีเลข

ทในเอกสารแน

หนดคา่ตอบแทน
หรับกรรมการแล
ดยคํานงึถงึภาระ
ช่ือมโยงกบัผลป
สทิธิภาพ 

คือ คา่ตอบแท
จะเช่ือมโยงกบัก
นมุติัจากท่ีประช

ขานกุารบริษัท 
ไขเพิ่มเติม (ฉบั
ช่วยดแูลให้มีกา
ติ การจดัทําแล
ยงานประจําปีข
โดยกรรมการห ื
มการกํากบัตลา

สาขาธรณีวิทย
ญญาโท Execu
ญศิริผา่นการฝึก
อ่ืน ท่ีเก่ียวข้องจ
ขานกุารบริษัท 

บ 2 

นเป็นผู้พิจารณ
ละผู้บริหารระดั
ะ หน้าท่ี คว
ปฏิบติังานของผ้

นประจําเป็นรา
การพิจารณาเงิ
ชมุผู้ ถือหุ้น 

 โดยให้มีอํานา
บบัท่ี 4) พ.ศ. 2
ารปฏิบติัตามม
ละเก็บรักษาทะ
ของบริษัท หนงั
รือผู้บริหาร แ
าดทนุ และตล

า จฬุาลงกรณ
utive Master o
กอบรมหลกัสตูร
จากตลาดหลกัท
ตัง้แตปี่  2551

ณาทบทวนโครงส
ดบัสงูของบริษัท
วามรับผิดชอบ 
ผู้บริหารแตล่ะค

ายเดือน และค
งินปันผลท่ีจ่ายใ

าจหน้าท่ีตามท่ี
2551 เพ่ือรับผิด
มติดงักลา่ว 
ะเบียนกรรมการ
งสือนดัประชมุผ้
และดําเนินการอื
ลาดหลกัทรัพย์

ณ์มหาวิทยาลยั 
of Business (
รเลขานกุารบริ
ทรัพย์แหง่ประ
 จนถงึปัจจบุนั

สร้าง ระ
ทฯ โดยกําหนด
 และสามารถ
คน (Performa

คา่ตอบแทนจาก
ให้กบัผู้ ถือหุ้น 
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กําหนดไว้ใน
ดชอบการจดั
ดแูลและให้

ร หนงัสือนดั
ผู้ ถือหุ้น และ
อ่ืนๆ ตามท่ี
ย์แหง่ประเทศ

 ปริญญาโท 
EMBA) จาก 
ษัท ท่ีจดัโดย
เทศไทย และ
 

ะบบการจ่าย
เป็นนโยบาย
ถแข่งขนัได้ใน
nce-based) 

กการเข้าร่วม
และการจ่าย



ในปี 2
แตล่ะค
จากปี 
  

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 
 

 

2557 ท่ีประชมุ
คณะเปรียบเทีย
 2556 ในอตัรา

คา่ตอบแทน

1.1  คา่ตอบ

1.2  เบีย้ปร
เฉพาะ

คณะกรรมก
ประชมุ (บา

คณะกรรมก
กําหนดคา่ต
ประชมุ (บา

มผู้ ถือหุ้นได้กําห
ยบคา่ตอบแทน
าร้อยละ 33 โดย

ร

นคณะกรรมการ

บแทนรายเดือน

ระชมุคณะกรรม
เม่ือเข้าร่วมปร

การตรวจสอบ โ
ท/ครัง้) 

การบรรษัทภิบา
ตอบแทน โดยจ่า
ท/ครัง้) 

หนดคา่ตอบแท
นกรรมการในกล
ยมีรายละเอียด

รายละเอียด 

รบริษัท 

น จ่ายทกุเดือน 

มการบริษัท โดย
ะชมุ(บาท/ครัง้)

โดยจ่ายเป็นราย

าลและสรรหา แ
ายเป็นรายครัง้

 

ทนกรรมการคณ
ลุม่ธุรกิจประเภ
ดดงันี ้

(บาท/เดือน) 

ยจ่ายเป็นรายค
) 

ยครัง้เฉพาะเม่ือ

และคณะกรรมก
เฉพาะเม่ือเข้าร

ณะตา่งๆ  โดย
ภทตา่งๆ  ซึง่ค่า

ป

 

ครัง้    

อเข้าร่วม

การ
ร่วม

มีการพิจารณา
าตอบแทนประ

ประธาน รอ

 

52,000 

26,000 

31,200 

26,000 

าค่าตอบแทนคณ
ะจําปี 2557 มีอ

องประธาน ก

 

46,000 

23,000 

- 

- 
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ณะกรรมการ
อตัราท่ีลดลง

กรรมการ 

40,000 

20,000 

24,000 

20,000 



2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.   ค่า
(ก) คา่

ทัง้

ช่ือ

1. นายเกริกไก
ประธานกรร

2. นายอโนทยั 
รองประธาน
อิสระ/ ประธ
ภิบาลและส

3. นายตีรณ พ
กรรมการอิส
ประธานกรร
กรรมการกํา

4. นายรัตน์ พา
กรรมการอิส
กําหนดคา่ต
ตรวจสอบ 

5. Mr.Sudiars
กรรมการอิส
ภิบาลและส

6. นายสทุศัน์ เ
กรรมการอิส

7. นายระวิ คอ
กรรมการ/ ก
และสรรหา 

8. นายบรรเทิง
กรรมการ/ ก
คา่ตอบแทน

9. นายเมธี เอือ้
      กรรมการ 
10. นายชนินท์ ว

กรรมการ 
11. นายองอาจ 
      กรรมการ 
12. นายวีระเจต
      กรรมการ/ ก

และสรรหา 

าตอบแทนที่เป็
าตอบแทนรวมที
งสิน้  41,668,9

 – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

 

ร จีระแพทย์ 
รมการ/ กรรมกา
 เตชะมนตรีกลุ 
นกรรมการ/กรรม
ธานกรรมการบร
รรหา 
งศ์มฆพฒัน์ 
สระ/  
รมการตรวจสอบ
าหนดคา่ตอบแท
านิชพนัธ์ 
สระ/ประธานกรร
ตอบแทน/ กรรมก

so Prasetio 
สระ/ กรรมการบ
รรหา 
เศรษฐ์บญุสร้าง 
สระ / กรรมการต
ศิริ 
กรรมการบรรษัท

 วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการกําหนด
น 
ออภิญญกลุ 

วอ่งกศุลกิจ 

 เอือ้อภิญญกลุ 

ตน์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการบรรษัท

ป็นตัวเงนิ สาํห
ท่ีเป็นตวัเงินขอ
904.00 บาท รา

คณ
ร

รอิสระ 1,11

มการ
รรษัท    

96

บ/
ทน 89

รมการ
การ

89

รรษัท   
54

 
ตรวจสอบ  52

ภิบาล
89

ด
48

87

54

54

ทภิบาล
89

หรับปีสิน้สุดวั
งคณะกรรมกา
ายละเอียดดงันี ้

ณะกรรมกา
รบริษัท 

คณ
ต

18,000.00 

65,000.00 

90,000.00 26

90,000.00 12

40,000.00 

20,000.00 

90,000.00 

80,000.00 

70,000.00 

40,000.00 

40,000.00 

90,000.00 

วันที่ 31 ธันวา
ารบริษัทในรูปข
น ้

เบีย้ประชมุ (
ณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณ
บ

- 

- 1

64,000.00 

20,000.00 

 

72,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1

คม 2557 
องเบีย้ประชมุแ

(บาท) 
ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

ค

- 

130,000.00 

- 

- 

40,000.00 

- 

100,000.00 

- 

- 

- 

- 

 
100,000.00 

และบําเหน็จกร

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

บํ

- 

- 

80,000.00 

182,000.00 

- 

 

- 2

40,000.00 

- 

- 

- 

- 
รวม 

รรมการ เป็นจํา

 
บําเหน็จกรรมการ 

 (บาท) 

 
3,132,530.00 

2,409,639.00 

2,409,639.00 

2,409,639.00 

- 

- 

2,409,639.00 

- 

2,409,639.00 

2,409,639.00 

2,409,639.00 

2,409,639.00 
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านวนเงินรวม

 
 คา่ตอบแทนรว

(บาท) 

 
4,250,530.

3,504,639.

3,643,639.

3,601,639.

580,000.

592,000.

3,399,639.

520,000.

3,279,639.

2,949,639.

2,949,639.

3,399,639.
32,670,642.

วม  

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 



1

2

3

 

กรรมการท่ีค

ช่ือ –
ตํ

. นายวิฑรูย์ วอ่
รองประธานก
กรรมการกําห

. นายสมเกียรติ
กรรมการอิสร
ประธานกรรม

. นายมนตรี มง
กรรมการอิสร
กรรมการกําห

หมายเหตุ 

- นายวิฑูรย
หุน้ประจํา
สมเกียรติ
 

 (ข) คา่
เดือ
ขอ
 

(2) ค่า
2.

ครบวาระและลา

– นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

 

องกศุลกิจ 
กรรมการ/  
หนดคา่ตอบแทน
ติ เจริญกลุ 
ระ/ 
มการตรวจสอบ 
งคลสวสัด์ิ 
ระ/กรรมการตรว
หนดคา่ตอบแทน

 

ย์ ว่องกศุลกิจ นา
าปี 2557 มีมติแต
ต เจริญกลุ และนา

าตอบแทนท่ีเป็น
อนและโบนสั ซึ
องแตล่ะบคุคล 

หน่ว

เงินเดือนรว

โบนสัรวม 

หมายเหต:ุ  - 

 
าตอบแทนอ่ืน
1 เงินสมทบกอ
บริษัทฯ ได้ส

เงินสมทบ
หมายเหต:ุ  :  

าออกระหวา่งปี

คณะ
บ

น 37

33

วจสอบ/  
น 33

ยสมเกียรติ เจริญ
ต่งตัง้ นายบรรเทิง
ายสทุศัน์ เศรษฐ์บ

นตวัเงินของผู้บ ิ
ซึง่เช่ือมโยงกบั

วย : บาท 

วม 

รวม 
ผู้บริหาร 7 คน ได้
นายสถิตพงษ์  วั

น  
องทนุสํารองเลี ้
สมทบเงินเข้ากอ

(หน่วย: บาท) 

บกองทนุสํารอง
 - ผู้บริหาร 6 คน 
นายอคัรพงษ์ ไ

ปี 2557 ท่ีได้รับ

กรรมการ
บริษัท 

คณะ
ตร

9,500.00 

0,000.00 140

0,000.00 108

ญกลุ และนายมนต
ง ว่องกศุลกิจ ทดแ
บญุสร้าง ทดแทน

ริหารของบริษัท
ผลการดาเนินก

จํานวนรา

7 

7 

 
ด้แก่ นายชนินท์ ว
ฒันานชิุต  นายอั

ย้งชีพ 
องทนุสํารองเลีย้

 จ

งเลีย้งชีพ 
 ได้แก่ นายสมยศ
ไทยานนท์  และน

คา่ตอบแทน มี

เบีย้ประชมุ (บ
ะกรรมการ
รวจสอบ 

คณ
บร
แ

- 

0,400.00 

8,000.00 

ตรี มงคลสวสัด์ิ ล
แทนตําแหน่งนาย
นตําแหน่งนายมนต

ทฯ ในรูปของ
การของบริษัท 

าย ปี

7

1

9
วอ่งกศุลกิจ นายส
คัรพงษ์ ไทยานน

ย้งชีพให้แก่ผู้บ ิ

จํานวนราย 

6 
ศ รุจิรวฒัน์ นายวร
นางอดุมลกัษณ์ โอ

ดงันี ้

บาท) 
ณะกรรมการ
รรษัทภิบาล 
และสรรหา 

ค

- 

- 

 

ลาออกจากการเป็
ยวิฑูรย์ ว่องกศุลกิ
ตรี มงคลสวสัด์ิ โ

งเงินเดือนและโ
ตามระบบ Ke

ปี  2557 

73,221,420 

17,747,248 

90,968,668 
สมยศ รุจิรวฒัน์ น
ท์  และนางอดุมลั

ริหารของบริษัท

ปี 2557 

3,045,024 

รวฒิุ ลีนานนท์  น
อฬาร 

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

60,000.00 

- 

60,000.00 
รวม 

ปนคณะกรรมการบ
กิจ  Mr.Sudiarso 
โดยมีผลตัง้แต่วนัที

โบนสั ผู้บริหา
ey Performanc

จํานวนราย 

7 

7 

 
ายวรวฒิุ ลีนานน
ลกัษณ์ โอฬาร 

ทฯ ดงันี ้ 

จํานวน

 6 
นางสมฤดี ชยัมงค

 
บําเหน็จ 
กรรมการ 
 (บาท) 

 
2,771,084.00 

2,409,639.00 

2,409,639.00 
 

บริษัท และทีป่ระช
o Prasetio ทดแท
ที ่4 เมษายน 255

ารได้รับคา่ตอบ
ce Indicators

ปี  2

70,4

36.7

107,
นท์  นางสมฤดี ชยั

นราย ปี 2

2,90
คล นายสถิตพงษ์ 
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คา่ตอบแทนรว

(บาท) 

 
3,210,584.

2,880,039.

2,907,639.
8,998,262.

ชมุสามญัผูถื้อ
นตําแหน่งนาย
57 

แทนเป็นราย
 และผลงาน

2556 

437,000 

745,813 

182,813 
ยมงคล 

2556 

07,756 

  วฒันานชิุต  

วม  

00 

00 

00 
00 



คณ
บตุ
ได้
ภา
ซือ้
ผู้บ

1

  
2

  

3
  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

1

  

1

  

1

  

ณะกรรมการบริ
ตรท่ียงัไมบ่รรลุ
ด้รับการเลือกตัง้
าวะ มีการทําธรุ
อขายหลกัทรัพย
บริหาร ณ วนัท่ี 

ช่ือ

. นายเกริกไกร

   คูส่มรสและบ
2. นายบรรเทิง 

   คูส่มรสและบ

3. นายระวิ คอศิ
   คูส่มรสและบ

4. นาย Sudiars

   คูส่มรสและบ

5. นายตีรณ  พง

   คูส่มรสและบ

6. นายสทุศัน์ เศ

   คูส่มรสและบ

7. นายรัตน์   พา

  คูส่มรสและบุ

8. นายอโนทยั เ

  คูส่มรสและบุ

9. นายชนินท์ ว่

  คูส่มรสและบุ

0. นายเมธี เอือ้

   คูส่มรสและบ

1. นายองอาจ 

   คูส่มรสและบ

2. นายวีระเจต

   คูส่มรสและบ

ริษัทจะรายงาน
นิติภาวะ ตอ่ท่ี
งให้เป็นกรรมกา
รกรรมการซือ้ข
ย์นัน้ตอ่ท่ีประชุ
 31 ธนัวาคม 2

 – นามสกุล 

ร  จีระแพทย์    

บตุรท่ียงัไมบ่รรล
วอ่งกศุลกิจ     

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

ศิริ       
บตุรท่ียงัไมบ่รรล

so Prasetio 

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

งศ์มฆพฒัน์     

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

ศรษฐบญุสร้าง

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

านิชพนัธ์         

ตรท่ียงัไมบ่รรล

เตชะมนตรีกลุ 

ตรท่ียงัไมบ่รรล

องกศุลกิจ 

ตรท่ียงัไมบ่รรล

อ้อภิญญกลุ 

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

 เอือ้อภิญญกลุ

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

ตน์ วอ่งกศุลกิจ

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

นการถือครองหล
ท่ีประชมุคณะกร
ารบริษัท หลงัจ
ายหลกัทรัพย์ข
มคณะกรรมกา

2557 เป็นดงันี ้ 

     

ลนิุติภาวะ 
      

ลนิุติภาวะ 

ลนิุติภาวะ 

ลนิุติภาวะ 

        

ลนิุติภาวะ 

 

ลนิุติภาวะ 

  

ลนิุติภาวะ 

ลนิุติภาวะ 

ลนิุติภาวะ 

ลนิุติภาวะ 

ล 

ลนิุติภาวะ 

            

ลนิุติภาวะ 

ลกัทรัพย์บริษัท
รรมการบริษัทใ
จากนัน้หากกรร
ของบริษัท บ้าน
ารบริษัทครัง้ถดั
 

31 ธ.ค. 25

             33

60

1

14,43

            3,24

              3,40

              31

             4,73

            1,68

ท บ้านป ูจํากดั 
ในการประชมุค
รมการบริษัท ร
นป ู จํากดั (มหา
ดไปทกุครัง้ การ

หุ้นส

557 3

 -  

 -  
30,000  

 -  

 -  
00,000       

 -  

 -  

 -  

 -  

15,000  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

35,420  

44,290      

08,000      

10,000   

34,250  

80,000     

 -  

 -  

 (มหาชน) ของ
ครัง้ถดัไปหลงัจา
รวมทัง้คูส่มรส 
าชน)   กรรมก
รถือครองหุ้นขอ

สามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2557 

N

            600,0

              

              

 N

              

14,435,42

         3,244,2

         3,408,0

            250,0

        4,442,2

         1,650,0

              

งตนเอง และคู่ส
ากกรรมการบริ
  และบตุรท่ียั
การทา่นนัน้ก็จะ
องคณะกรรมกา

31 ธ.ค

 -  

 -  
N/A  

 -  

 -  
00  

 -  

 -  

   -      

   -      

N/A      

   -      

 -  

 -  

 -  

 -  

20  

90               

00            

00               

50             

00               

 -  

   -      
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สมรส รวมทัง้
รษัท ท่านนัน้
ยงัไมบ่รรลนิุติ
ะรายงานการ
ารบริษัทและ

ค. 2557 

 -  

 -  
 -  

 -  

 -  
 -  

 -  

 -  

             -  

             -  

             -  

             -  

 -  

 -  

 -  

 -  

   -   

             -   

             -   

   60,000  

 292,000  

   30,000  

 -  

             -  



1

  

1

  

1

  

1

  

1

  

1

  

 
 

8.5  บุคลาก
 (1) จํา

 
 

ช่ือ

3. นายสมยศ 

    คูส่มรสและบ

4. นายวรวฒุิ ลี

    คูส่มรสและบ

5. นางสมฤดี ช

   คูส่มรสและบ

6. นายสถิตพง

   คูส่มรสและบ

7. นายอคัรพง

    คูส่มรสและบ

8. นางอดุมลกั

    คูส่มรสและบ

กร  
านวนพนกังานท

ประเทศไท

สาธารณรั

สาธารณรั

ประเทศออ

ประเทศม

สาธารณรั

ประเทศสงิ

 – นามสกุล 

รุจิรวฒัน์ 

บตุรท่ียงัไมบ่รร

ลีนานนท์ 

บตุรท่ียงัไมบ่รร

ชยัมงคล 

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

งษ์  วฒันานชิุต

บตุรท่ียงัไมบ่รรล

ษ์ ไทยานนท์  

บตุรท่ียงัไมบ่รร

กษณ์  โอฬาร 

บตุรท่ียงัไมบ่รร

ทัง้หมดของบริษ

พนั

ทย 

รัฐอินโดนีเซีย 

รัฐประชาชนจีน

อสเตรเลีย 

องโกเลีย 

รัฐประชาธิปไตย

งคโปร์ 

 

รลนิุติภาวะ 

รลนิุติภาวะ 

ลนิุติภาวะ 

ต 

ลนิุติภาวะ 

รลนิุติภาวะ 

รลนิุติภาวะ 

ษัทฯ และบริษัท

นักงานในประเ

น 

ยประชาชนลาว

รวม 

31 ธ.ค. 25

                  1

    1,43

            5

                11

ทย่อย ณ วนัท่ี 

เทศ 

ว 

หุ้นส

557 3

 -  

 -  

 -  

11,000  

31,790      

 -  

 -  

 -  

54,000       

 -  

10,000       

 -  

31 ธนัวาคม 25

สามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2556 

              

11,0

         1,431,7

              

              

              54,0

                -  

            110,0

                -  

557 

จาํนวนพนั

3,

1,

6,

เพิ่ม 

 -  

   -      

 -  

00  

90               

   -      

 -  

   -      

00               

    

00               

ักงาน (คน) 

308 

247 

905 

563 

141 

3 

18 

185 
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 (ลด) 

 -  

             -  

 -  

          -   

             -   

             -  

 -  

             -  

             -   

             -  

             -   

 -  



(2) คา่

2.

 

 

 
2.2

 

 
(3) ข้อ

- ไ
 

(4) ปรั
บริ
พน
สม
พน
แล

 
 

 

าตอบแทนของพ

1 ในปี 2557 
ประชาชนจีน
ประชาชนลา
6,977,570,6

ห

เงินเดือ

โบนสั 

2 คา่ตอบแทน
เงินสมทบกอ
ประชาชนจีน
ประชาชนลา

จํานวนทัง้สิน้
 

ห

เงินสมท

อพิพาทด้านแรง
ไมมี่ – 

รัชญาการบริหา
ริษัทฯ ให้ความ
นกังาน (Equal
มรรถนะ ขีดค
นกังาน ภายใต้
ละพืน้ท่ีปฎิบติัง

พนกังาน   

คา่ตอบแทนท่ีเ
น สาธารณรัฐ
าว และใ
651.35 บาท  

หน่วย : บาท 

น 

รวม 

นอ่ืน  
องทนุสํารองเลี ้
น สาธารณรัฐ
าว และในประ

น้  37,390,67

หน่วย : บาท 

ทบกองทนุเลีย้ง

งงานท่ีสําคญัใน

ารบคุคลากรขอ
สําคญัในการบ
l Opportunity)
วามสามารถ 
ความหลากหล
งาน ฯลฯ  ซึง่คว

 

เป็นตวัเงินของพ
ฐอินโดนีเซีย 
ในประเทศสงิคโ

   

ย้งชีพ ปี 2557 
ฐอินโดนีเซีย 
ะเทศสงิคโปร์โด

5.85 บาท 

ชีพ 

นรอบระยะเวล

องบริษัท   
บริหารงานด้านบ
) หลกัการบริห
(Competency
ลาย (Diversity)
วามหลากหลาย

พนกังานของบ ิ
ประเทศออสเต
โปร์ ประ

ปี 2557 

5,539,104,83

1,438,465,81

 6,977,570,65

 พนกังานของบ
ประเทศออสเต
ดยบริษัทฯ ได้

ปี 2557 

37,390,67

า 3 ปีท่ีผา่นมา

บคุลากรของบ ิ
หารด้วยผลงาน 
y Base)นอก
) ไมว่า่จะเป็นค
ยนีก่้อให้เกิดกา

ริษัทฯ และบริษ
ตรเลีย ประเท
ะกอบด้วยเงินเดื

34.99 

6.36 

51.35 

บริษัทฯ และบริ
ตรเลีย ประเท
สมทบเงินเข้าก

5.85 

า 

ริษัท ด้วยหลกั 
 (Performance
จากนีบ้ริษัทยงั
ความหลากหลา
ารเรียนรู้ พลงัร่ว

ษัทยอ่ย ทัง้ในป
ทศมองโกเลีย 
ดือนและโบนสั 

ปี 2

6,182,54

1,514,70

7,785,45

รษัทยอ่ย ทัง้ในป
ทศมองโกเลีย 
กองทนุสํารองเลี

ปี 2

36,71

 3 ประการ คือ
e Base) และ 
เน้นความสําคญั
ายในด้าน เชือ้ช
วม และนวตักร

ประเทศไทย ใน
สาธารณรัฐป

เป็นเงินจ

2556 

43,331.24 

03,132.93 

54,195.21 

นประเทศไทย ใน
สาธารณรัฐป

ลีย้งชีพให้แก่พน

2556 

10,273.03 

อหลกัความเทา่
 หลกัการบริหา
ญัในการทํางาน
ชาติ  ภาษา วฒั
รรม ซึง่สง่ผลดีใ
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นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
จํานวนทัง้สิน้   

นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
นกังาน เป็น

เทียมกนัของ
ารและพฒันา
นร่วมกนัของ
ฒนธรรม อาย ุ
ให้แก่บริษัทฯ 

     



(5) นโ

 
 

โยบายการพฒัน
บริษัทฯ ให้
จดัการ (M
Technology
and Health
อนัจะสง่ผลใ
มาตรฐานสา
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ
1. จดัสรรง

เร่ืองกา
ภายใน

2. จดัให้มี
สปิริต (

3. ดําเนินก
เก่ียวข้อ

4. จดัทําแ
ผู้บริหา
ของบริษ

5. จดัทําแ
ได้อยา่ง

6. จดัให้มี
มีขีดคว

7. จดัทําแ
8. จดัให้มี

ตนเองไ
9. จดัให้มี

ให้สอด
10. ให้การส

E-Train
11. สนบัสน

เพ่ือเป็น

นาบคุลากร 
ห้การสง่เสริมแล
Management)
y)  ระบบคณุภ
h) เพ่ือให้บคุล
ให้บคุลากรของ
ากล (Internati

ฯ ให้การสง่เสริม
งบประมาณกา
ารสง่พนกังานไป
นหน่วยงาน 
มการอบรมพฒัน
(BANPU Spirit
การสํารวจ Em
องเพ่ือเพิ่มระดบั
แผนและดําเนิน
รด้วยวิธี One-
ษัทฯ 
แผนเตรียมความ
งตอ่เน่ือง 
ม Competency
วามสามารถใน
แผนพฒันารายบ
ม Career Ma
ได้ตรงกบัความ
มการฝึกอบรมแ
คล้องกบักฎหม
สง่เสริมและสนั
ning  
นนุให้ผู้บริหาร 
นการฝึกฝนศกัย

 

ละสนบัสนนุบคุ
 เทคนิคในก
ภาพ (Quality) 
ลากรของบริษัท
งบริษัทฯ ก้
onal Standard

มและสนบัสนนุ
ารพฒันาบคุลา
ปศกึษาตอ่ ศึ

นา ตลอดจนมี
t)  ซึง่ประกอบด
mployee Eng
บั Employee E
นการพฒันาผู้บริ
-on-One Coa

มพร้อมผู้บริหา

y Profile ในแต่
การปฏิบติังาน
บคุคล (Individ

anagement S
มต้องการ และมี
และเผยแพร่ข่าว
มายและข้อบงัค
นบัสนนุบคุลากร

และพนกังาน 
ยภาพของตวัเอ

คลากรทกุระดบั
การปฏิบติังาน 
สิง่แวดล้อม (E

ทฯ มีความรู้ ค
ก้าวสูค่วามเป็น
d) 

นการพฒันาบคุ
กร เป็นเงิน 5%
กึษาดงูานต่าง

กิจกรรมตอ่เน่ือ
ด้วย Innovatio

gagement ขอ
Engagement 
ริหารในทกุระดั

aching เพ่ือเตรี

ารระดบัสงูและร

ตล่ะตําแหน่งงาน
นตามท่ีคาดหวงั
dual Developm
System เพ่ือให
มีความเจริญก้า
วสารทางด้านคุ
คบัท่ีกําหนดไว้ 
รในบริษัทฯ ศกึ

แบง่ปันประสบ
อง และความรู้ไ

บให้ได้รับการพฒั
(Technical)

Environment) 
ความสามารถใน
นมืออาชีพ 

คลากรในด้านต่
% ของเงินเดือ
ประเทศ การ ึ

องเพ่ือสง่เสริมใ
on, Synergy, In
องพนกังาน เพ่ื

ดบัในลกัษณะโป
รียมพร้อมกบัค

ระดบักลางด้วย

น เพ่ือเป็นแนว
ง 
ment Plan: IDP
ห้พนกังานสาม
าวหน้าในหน้าที
คณุภาพ สิง่แว
 และรองรับกบั
กษาและเรียนรู้

บการณ์และควา
ได้รับการถ่ายท

ฒนาในทกุด้าน
 เทคโนโลยีส
ความปลอดภยั
นการปฏิบติังาน
(Professiona

างๆ ดงันี ้
นรวมทัง้บริษัท
รฝึกอบรมภายใ

ให้บคุลากรแสด
ntegrity, and C
อพฒันาและป

ปรแกรมตอ่เน่ือ
วามต้องการขอ

ย Succession 

ทางในการพฒั

P) ให้กบัผู้บริห
ารถวางแผนกา
ท่ีการงานของบุ
วดล้อม ความ
ระบบคณุภาพ
รระบบงานบาง

ามรู้ผา่น Know
อดไปยงัผู้ อ่ืน  

น ทัง้เร่ืองการบ
สารสนเทศ (
ยัและอาชีวอนา
นให้เกิดประสทิ

al) และก้า

ทฯ ซึง่เป็นงบปร
ในบริษัทฯ แล

ดงออกซึง่คา่นิย
Care 
ปรับปรุงงานในส

องรวมทัง้การพั
องธุรกิจตามแผ

 Planning เพ่ือ

ฒนาบคุลากรขอ

หารระดบักลางขึ
ารพฒันาความ
บคุลากรในองค์ก
มปลอดภยัและอ
มาตรฐาน 
สว่นด้วยตนเอง

wledge Shari
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บริหาร การ
(Information 
ามยั (Safety 
ทธิภาพสงูสดุ 
วสูค่วามเป็น

ระมาณทัง้ใน
ละการพฒันา

ยมร่วมบ้านป ู

สว่นตา่งๆ ท่ี

ฒันา
ผนการเติบโต

อดําเนินธุรกิจ
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ห้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
รมการอิสระคนใ
ความคิดเหน็ 

วนัท่ี 3 เมษาย
มวิท 22 ถนนส
ษัทฯ มอบให้บริ
ญประชมุให้แก่ผู้

นวนัประชมุ  3
วนั และให้ผู้ ถื
ผยในเวบ็ไซต์ข
คลเพ่ือเป็นกรร
ถือหุ้นทราบ 
ท่ี www.banpu
ร่งใส ซึง่ในการป
อยา่งใด  

ประชมุวิสามญั
5 ศนูย์การค้าส
รวมประชมุ จาก

พย์ และสมาค

อหุ้น โดยระบุ
นการโอนหุ้น สิ
ถือหุ้นในการเข้
ญของบริษัทฯ สิ
นสว่นแบง่ผลกํ

 โดยจดัสง่ข้
มและใช้สทิธิออ
ใดคนหนึง่เป็นผ้
ขอคําอธิบาย 

น 2557  เวลา
สขุมุวิท กรุงเท
ษัท ศนูย์รับฝา
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า

30 วนั  รายงาน
อหุ้นมีโอกาสเส
องบริษัทฯ สําห
รมการ บริษัทฯ
โดยเปิดรับเร่ือ

u.co.th/th/corp
ประชมุสามญัผู้

ญผู้ ถือหุ้นประจํา
สยามพารากอน
กกรรมการ 12 ค

คมสง่เสริมสถา

ไุว้ในนโยบายบ
สทิธิในการได้รั
ข้าร่วมประชมุแ
สทิธิในการเลือก
กําไร 

ข้อมลูสารสนเท
อกเสียงในการ
ผู้ออกเสียงแทน
หรือตัง้คําถาม

า 13.00 น. ณ 
ทพมหานคร 10
ากหลกัทรัพย์ (ป
าและแสดงไว้ที

นการประชมุผู้ ถื
สนอข้อแก้ไขหา
หรับการให้สทิธิ
ฯ ได้มีการดําเนิ
องระหวา่งเดือน
porate-govern
ผู้ ถือหุ้นในปี 25

าครัง้ท่ี 1/2557
น เลขท่ี 991 ถน
คน 
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บนักรรมการ

บรรษัทภิบาล
ับสารสนเทศ
และออกเสียง
กตัง้และถอด

ทศท่ีครบถ้วน 
ประชมุ หรือ
นในกรณีท่ีไม่
มได้อยา่งเท่า

โรงแรมอิมพี
0110   โดย
ประเทศไทย) 
ท่ี  

ถือหุ้นท่ีจดัใน
ากเหน็วา่การ
ธิผู้ ถือหุ้นสว่น
นินการโดยได้
นพฤศจิกายน 
nance/agm-
557 ไมมี่ผู้ ถือ

7  ในวนัท่ี 6 
นนพระราม 1 



หมวด

การป

 ค
ครบถ้ว
ตามวา
การปร
บรรษัท
และผู้ส

 ป
บริษัท
และขอ
ประชมุ
ได้และ

วนัประ

 ใ
เรียลค
กรรมก
ตนเอง
1,057

และมีก
เวลา 1
กรุงเทพ
ประจํา
เป็นจํา
ทัง้หมด

 

การเย่ี

 บ
ความเ
วนัพฤห

 
 

ดที่ 2 การปฏบัิ

ระชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบ
วน เพียงพอ แ
าระตา่งๆ ให้ผู้ ถื
ระชมุมีกรรมกา
ทภิบาลและสรร
สงัเกตการณ์อิส

ประธานในท่ีปร
ฯ และสอบถา
อคําอธิบายเก่ีย
มให้แล้วเสร็จแล
ะเสนอแนะการ

ะชมุผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2557 มีก
ควีนส์ปาร์ค ห้อ
การครบทัง้ 12 
งจํานวน 985 ร
,072,712 หุ้น คิ

การประชมุวิสา
14.00 น. ณ ห้
พมหานคร 10
าครัง้ท่ี 1/2557 
านวน 1,643 ร
ดจํานวน 2,581

ยมชมกิจการแ

บริษัทฯ จั
เป็นไปในการดํ
หสับดีท่ี 8 พฤษ

บัตต่ิอผู้ถือหุ้น

น 

บริษัทมีนโยบา
และทนัเวลา เพ่ื
ถือหุ้นทราบลว่ง
ารเข้าร่วมประชุ
รหา และประธ
สระจากสํานกัง

ระชมุได้เปิดโอก
มข้อสงสยัต่าง
ยวกบัการดําเนิน
ละเผยแพร่ผ่าน
แก้ไขได้ภายใน

ารประชมุสามญั
องแกรนด์ฮอลล์
 คนในการเข้า
ราย และผู้ รับม
คิดเป็นร้อยละ 

ามญัผู้ ถือหุ้นหนึ
องรอยลัพาราก
330 โดยมีกรร
  มีผู้ ถือหุ้นเข้าป
ราย นบัจํานวน
1,878,550 หุ้น

และการให้ความ

ดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้า
าเนินธุรกิจของ
ษภาคม 2557 

 

อย่างเท่าเทยี

ยให้ผู้ ถือหุ้นได้
อการตดัสินใจ 
งหน้าก่อนประช
มจํานวน 12 ค
ธานคณะกรรมก
งานกฎหมายเข้

กาสให้ผู้ ถือหุ้นท
ๆ ในแตล่ะวาร
นงานของบริษัท
นทางเวบ็ไซต์ขอ
นภายใน 30 วนั

ญัผู้ ถือหุ้นประจ
ล์ ชัน้ 2 เลขท่ี 
ร่วมประชมุ  ท
มอบฉนัทะ จําน
40.94 ของจําน

นึง่ครัง้ คือ การ
กอนฮอล์ 3 ชัน้
มการ 10 คนเ
ประชมุด้วยตน
นหุ้นได้ 1,051
   

มรู้แก่ผู้ ถือหุ้น  

าเย่ียมชมกิจกา
งบริษัท  ในปี 2

มกัน 

มีสว่นร่วมในกา
 บริษัทฯ ได้จดั
ชมุ โดยในแตล่
คน ซึง่รวมถงึป
การกําหนดคา่ต
้าร่วมประชมุด้

ทกุรายมีสทิธิอ
ระการประชมุ 
ทฯ นอกจา
องบริษัทฯ 14 
น 

จําปี 2557 ในว
 199 ซอยสขุมุ
ทัง้นีก้ารประชมุ
นวน 1,235 รา
นวนหุ้นท่ีจําหน่

รประชมุวิสามญั
น 5 ศนูย์การค้า
เข้าร่วมประชมุ 
นเองจํานวน 81

,336,941 หุ้น 

ารอยา่งตอ่เน่ือง
2557 มีการจดั

ารตดัสนิใจและ
ดสง่หนงัสือนดัป
ละวาระมีความ
ประธานคณะกร
ตอบแทน บริษัท
วย 

ยา่งเทา่เทียมกั
ประธานท่ีประช
ากนีค้ณะกรรมก
วนันบัจากวนัป

วนัท่ี 3 เมษาย
มวิท 22 ถนนส
มสามญัผู้ ถือหุ้น
าย รวมทัง้หมด
นา่ยได้แล้วทัง้หม

ญผู้ ถือหุ้นประจํ
าสยามพารากอ
 จากกรรมการ 
8 ราย และผู้ รับ
 คิดเป็นร้อยละ

งและพบปะผู้บ
เย่ียมชมโรงไฟฟ้

ะจดัการให้ผู้ ถือ
ประชมุพร้อมทัง้
เหน็ของคณะก
รรมการตรวจสอ
ทฯ ได้จดัให้ผู้บ

นัในการตรวจส
ชมุสนบัสนนุให้
การบริษัทได้จดั
ประชมุ เพ่ือให้

น 2557 เวลา 
สขุมุวิท กรุงเท
นประจําปี 255
เป็นจํานวน 2,
มดจํานวน 2,58

าครัง้ท่ี 1/2557
น เลขท่ี 991 ถ
 12 คน  ทัง้นี ้
บมอบฉนัทะ จํา
ะ 40.71 ของจํ

บริหารเพ่ือความ
ฟ้าบีแอลซีพี จ

อหุ้นได้รับสารส
ัง้ข้อมลูประกอบ
กรรมการบริษัท
อบ ประธานคณ
บริหารระดบัสงู

สอบการดําเนิน
ห้ผู้ ถือหุ้นแสดง
ดให้มีการจดัทํา
ห้ผู้ ถือหุ้นสามา

 13.00 น. ณ 
ทพมหานคร 10

7 มีผู้ ถือหุ้นเข้า
,220 ราย นบัจ
81,878,550 หุ้

7  ในวนัท่ี 6 ตุ
ถนนพระราม 1
นก้ารประชมุวิสา
านวน 825 ราย
จํานวนหุ้นท่ีจําห

มเข้าใจในธุรกิจ
.ระยอง จํานวน
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นเทศอย่าง
บการประชมุ
ประกอบ ใน
ณะกรรมการ
 ผู้สอบบญัชี 

นงานของ
ความคิดเหน็
ารายงานการ
รถตรวจสอบ

โรงแรมอิมพี
0110   โดย
าประชมุด้วย
จํานวนหุ้นได้ 
น   

ตลุาคม 2557 
 เขตปทมุวนั 
ามญัผู้ ถือหุ้น
ย รวมทัง้หมด
หน่ายได้แล้ว

จและติดตาม
น 80 คน ใน



หมวด
บ

นโยบา
รัฐบาล
กรรมก
มีหลกั
พนกังา
กรรมก
เคร่งค

บ
ทกุกลุม่
GNCS

ใ
(Whist
จดัการ

  สํ
คอร์รัป
แนวปฏิ
Secto

ส
เก่ียวกั
ในคูมื่อ

3

3

 

 

 

ดที่ 3 บทบาทข
บริษัทฯ มุง่มัน่
ายบรรษัทภิบาล
ล ชมุชนท่ีบริษัท
การ ผู้บริหาร แ
ปฏิบติัท่ีสําคญั
าน ลกูค้า คูค้่
การ ผู้บริหาร 
รัด ทัง้นี ้เพ่ือให้
บริษัทฯ ยงัได้จั
ม โดยจดัให้มี
Secretariat@b
ในปี 2557  คณ
tleblower Pol
รกบัเร่ืองท่ีมีกา
สําหรับการเข้าร่
ปชัน่ ตัง้แตปี่ 2
ฏิบติัเพ่ือกระบว
r Collective A
สําหรับนโยบาย
กบัการให้และรับ
อ ดงันี ้
3.4  การให้แล

(1) ห้าม
และ

(2) ห้าม
บคุค

3.5  ของขวญั
(1) ผู้บริ

ทําธ
(2) ผู้บริ

บริษ
 

ของผู้มีส่วนได้
นัท่ีจะสร้างควา
ล และร่วมมือร
ทฯ ตัง้อยู ่ตลอ
และพนกังานบน
ญ ได้แก่ ควา
ค้า เจ้าหนี ้ คูแ่
 และพนกังาน
ห้ความมัน่ใจวา่
ดัให้มีช่องทางก
มีระบบรับข้อร้อ
banpu.co.th โด
ณะกรรมการบริ
icy) ซึง่เป็นนโย
รร้องเรียนว่าอา
ร่วมโครงการตอ่
2553 และทําแ
วนการรับรองข

Action Coalitio
ยและแนวปฏิบั
บสนิบน รวมถึ

ละรับสนิบน  
มมิให้ผู้บริหารแ
ะผู้ ท่ีบริษัทฯ ทํา
มมิให้ผู้บริหารแ
คลภายนอกอ่ืน
และการเลีย้งรับ
ริหารและพนกัง
ธุรกิจด้วย เว้นแ
ริหารและพนกัง
ษัทฯ ทําธุรกิจด้

ด้เสีย 
ามเป็นธรรมแก่
ระหวา่งบริษัทฯ
ดจนสงัคมสว่น
นพืน้ฐานของคว
ามขดัแย้งทางผ
แข่งทางการค้า 
นทกุคนท่ีจะต้อ
าผู้ มีสว่นได้เสียท
การรับข้อร้องเรี
งเรียนผา่น w
ดยมีการติดตาม
ริษัทได้อนมุติัให้
ยบายในการปก
าจเป็นการกระท
อต้านคอร์รัปชัน่
แบบประเมินตน
ของคณะกรรมก
n Against Co
ติัเก่ียวกบัการต
งึการให้ของขวั

และพนกังานเรีย
าธุรกิจด้วย  
และพนกังานเส
นใดเพ่ือจงูใจให้
บรองทางธุรกิจ
งานควรหลีกเล่ี
แตใ่นเทศกาลใน
งานควรหลีกเล่ี
วย 

ผู้ มีสว่นได้เสียท
ฯ และผู้ มีสว่นไ
นรวม โดยได้กํา
วามเป็นธรรมแ
ผลประโยชน์ 
และสงัคมสว่น

องรับทราบ ทํา
ทกุกลุม่ได้รับก
รียนด้านบรรษัท

website ของบ
มและรายงานอ
ห้มีนโยบายการ
กป้องผู้แจ้งเบา
ทําผิด 
น บริษัทฯ ได้
นเองเม่ือปี 25
การแนวร่วมปฏิ
rruption, CAC
ตอ่ต้านคอร์รัปช
วญัและการเลีย้

ยกหรือรับผลป

สนอผลประโยช
ห้ปฏิบติัในทางที
จ  
ยงการให้หรือรั
นมลูคา่ท่ีเหมาะ
ยงการให้หรือรั

ทกุฝ่าย โดยก
ได้เสีย ได้แก่ พ
าหนดไว้ในคูมื่อ
และความสมดลุ
ความรับผิดชอ
นรวม โดยกําห
าความเข้าใจ 
ารคุ้มครองสทิธิ
ทภิบาลและจริย
บริษัท ในหวัข้อ
อยา่งสม่ําเสมอ 
รรับข้อร้องเรียน
าะแสในการกระ

ด้เข้าร่วมการปร
55 ขณะนีอ้ยูใ่
ฏิบติัของภาคเอ
C)  ตอ่ไป 
ชัน่นัน้ บริษั
ยงรับรองทางธรุ

ประโยชน์ใดๆ จ

น์ใดๆ ตอ่เจ้าห
ท่ีมิชอบ  

รับของขวญัหรือ
ะสม และไมเ่ก่ีย
รับการเลีย้งรับร

กําหนดเป็นนโย
พนกังาน ลกูค้
อจริยธรรมธุรกิจ
ลในการประสาน
บตอ่ผู้ ถือหุ้น 
หนดให้เป็นหน้า
และปฏิบติัตา
ธิและได้รับการ
ยธรรมธุรกิจซึง่
อ Corporate 
 
นและการให้คว
ะทําผิด และเปิ

ระกาศเจตนารม
ในขัน้ตอนการเ
กชนไทยในการ

ัทฯ ได้กําหน
กิจ โดยมีรายล

ากคูค้่า ผู้ รับเห

หน้าท่ีของรัฐ ลู

อของกํานลัใดๆ
ยวข้องกบัการผู
รองในลกัษณะที

ยบายตอ่ผู้ มีสว่น
ค้า คูค้่า เจ้าหนี
จเพ่ือเป็นแนวป
นประโยชน์ร่วม
นโยบายและก
าท่ีและความรับ
มแนวทางท่ีกํา
รปฏิบติัด้วยดี  
ครอบคลมุผู้ มีส
 Governance

วามคุ้มครองผู้ ร้
ดเผยถงึกระบว

มณ์เข้าร่วมโคร
เตรียมการเร่ือง
รต่อต้านการทจุ

นดไว้ในคูมื่อจริ
ละเอียดตามหวั

หมา ผู้จดัสง่สนิ

ลกูค้า สหภาพแ

ๆ จากคูค้่า หรื
ผกูมดัทางธุรกิจ
ท่ีเกินกวา่ปกติจ
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นได้เสียไว้ใน
นี ้ หน่วยงาน
ปฏิบติัสําหรับ
มกนัเป็นหลกั 
การปฏิบติัตอ่
บผิดชอบของ
หนดไว้อยา่ง

สว่นได้เสียได้
e โดยใช้ช่ือ 

องเรียน 
วนการในการ

งการต่อต้าน
นโยบายและ
จริต (Private 

ริยธรรมธุรกิจ 
วข้อท่ีปรากฏ

ค้า ท่ีปรึกษา 

แรงงาน หรือ

รือผู้ ท่ีบริษัทฯ 
จ 
จากบคุคลท่ี



พนักง

 บ
พนกังา
ผลตอบ
ชีวิตแล
อยา่งเ
การทํา

 บ
บริษัท

 

 

 

  

 จ
และสา
พืน้ท่ีแ
ความเ
เป็น  “
ชนชาติ
ชดัเจน
ซึง่ได้แ

 

 

 

 

  

 บ
และยดึ
เช่ือมโ
การเปิ
บริษัท
(Orga
Comm
ความโ

งาน 

บริษัทฯ ตระ
านไว้ในคูมื่อจริ
บแทน การแตง่
ละทรัพย์สินของ
พียงพอและเหม
างาน  

บริษัทฯ ได้ประ
ฯ โดยยดึหลกัสํ

(1)   หล

(2)   หล

(3)   หล

จากการเปล่ียน
ามารถปรับตวัต
และสถานการณ์
เป็นมืออาชีพ (
“ผู้ยดึม่ันในจติ

ติ เชือ้ชาติ ภา
นร่วมกนั หลอ่ห
แก่  

บริษัทฯ มีน
ดมัน่ในการให้ผ
ยงกบัการสร้าง
ดโอกาสในการ
ฯ ได้จดัตัง้ค

anization De
mittee) คณะก
โปร่งใสและขบั

หนกัวา่พนกังา
ริยธรรมธุรกิจ 
งตัง้ โยกย้าย ก
งพนกังานอยูเ่ส
มาะสม เพ่ือป้

ะกาศปรัชญาด้า
สําคญั 3 ประก

ลกัความยติุธรร

ลกัผลงาน (Per

ลกัความสามาร

นแปลงของธุรกิจ
ตอ่การเปล่ียนแ
ณ์ (Mobility) ก

Professionalis
ตวญิญาณบ้าน

าษา และเพศ
หลอมรวมกนัเป็

นโยบายคา่ตอบ
ผลตอบแทนท่ีเป็
งมลูคา่เพิ่มให้กั
รเรียนรู้ พฒั
ณะกรรมการป

evelopment 
รรมการบรรษัท
เคล่ือนทรัพยาก

นเป็นปัจจยัแห
ท่ีจะให้การป

ารพฒันาศกัยภ
สมอ บริษัทฯ ดํ
องกนัการสญูเสี

านทรัพยากรบุ
าร คือ 

รมและเทา่เทียม

rformance Ba

รถ (Competen

จและเศรษฐกิจ
แปลง (Adapta
กล้าแสดงความ
sm) ย่ิงกวา่ระด
นปูสปิริต” แล
 อยา่งเสมอภา
นหนึง่เดียวอย่

1.  นวตักรรม 

2.  ยดึมัน่ในค

3.  หว่งใยและ

4.  พลงัร่วม (

แทนพนกังานที
ป็นธรรมแก่พนกั
กบัผู้ ถือหุ้นในระ
นาความรู้ ค
ประเมินคา่งาน 

Committee) 
ทภิบาลและสรร
กรของบริษัทฯ 

หง่ความสําเร็จที
ปฏิบติัท่ีเป็นธรร
ภาพ การดแูลรั
ดําเนินตามมาต
สียชีวิตจากอบุั

คคล (HR Phi

ม (Equitability

ased)  

ncy Based)  

จโลก บริษัทฯ 
ability) ด้วยควา
มคิดเหน็ท่ีถกูต้อ
ดบัการบงัคบับญั
ละเป็น  “พนกัง
าคเทา่เทียมกนั
างแข็งแรง โดย

 (Innovation)  

ความถกูต้อง (I

ะเอาใจใส ่(Ca

Synergy)   

ท่ีสอดคล้องกบั
กังาน ทัง้ด้าน
ะยะยาว มีก
ความสามารถข

(Job Eva
และสนบัสนุ

รหา (Governa
 ไปสูอ่นาคตได้

ท่ีมีคณุคา่ย่ิง 
รมแก่พนกังานท
รักษาสภาพแวด
ตรการด้านความ
ติัเหต ุ ป้องกนั

ilosophy) ในก

y)  

 จงึถือเป็นหน้
ามยืดหยุน่ คล่
อง สร้างสรรค์ 
ญัชา โดยสรุปคื
งานมืออาชีพ” 
น เรามุง่มัน่ปฏิ
ยผกูพนัและยดึ

 

ntegrity)  

re)  

ผลการดําเนินง
นเงินเดือน สวั
การบริหารจดัก
ของพนกังานอย
aluation Co
นคณะกรรมกา

ance and Nom
อยา่งมัน่คงแล

จงึกําหนดเป็น
ทกุชนชาติและภ
ดล้อมในการทํา
มปลอดภยั อาชี
นการบาดเจ็บแล

การบริหารและพ

าท่ีในการพฒัน
องตวั (Flexibi
(Positive Cre
คือ บริษัทฯ มุง่
 โดยถือปฏิบติั
ฏิบติังานภายใต้
มัน่กนัด้วยวฒัน

งานของบริษัทท
วสัดิการ และผ
ารบคุลากรด้วย
ยา่งเตม็ศกัยภา
mmittee) ค
ารกําหนดคา่ตอ
mination Com
ะยัง่ยืน  

นนโยบายและก
ภาษา ทัง้ใน
างานให้มีความ
ชีวอนามยั และ
ละการเจ็บป่วย

พฒันาทรัพยาก

นาพนกังานให้มี
lity) พร้อมปฏิบ

eativity) รวมถงึ
งสร้างให้บคุลาก
ติ และให้โอกาส
ต้วิสยัทศัน์ แล
นธรรมร่วม “Ba

ทัง้ในระยะสัน้แ
ผลตอบแทนใน
ยความเป็นธรร
าพอยา่งทัว่ถงึแ
คณะกรรมการพั
อบแทน (Co
mmittee) อยา่ง

 

หน้า 135 

 

การปฏิบติัตอ่
นด้านโอกาส 
ปลอดภยัต่อ
ะสิง่แวดล้อม
ยอนัเน่ืองจาก

กรบคุคลของ

มีความพร้อม 
บติังานในทกุ
งให้เกียรติใน
กรของบริษัท 
สพนกังานทกุ
ะเป้าหมายท่ี
anpu Spirit” 

และระยะยาว 
นรูปแบบอ่ืนท่ี
ม ควบคูก่บั
ละสม่ําเสมอ  
พฒันาองค์กร 
mpensation 
งใกล้ชิด เพ่ือ



ลูกค้า

 บ
ย่ิงขึน้ต
ปฏิบติั
คาดหม
เง่ือนไข
ปริมาณ
มีประสิ
ประโย

 

คู่ค้า/เ

 บ
สงูสดุข
เกิดคว

 

คู่แข่ง

 ส
จะปฏิบ
ทางกา
ความเ
พิพาท

 

ชุมชน
 บ
เติบโต
ปฏิบติั
ตอ่เน่ือ
พฒันา
Policy
House
ปลอด
บริษัท
สนบัส
ซีเอสอ
สร้างส

 

บริษัทฯ มี
ตลอดเวลา โด
ติตามสญัญาท่ีท
มายของลกูค้าใ
ขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลู
ณ ความปลอด
สทิธิภาพและเป็
ยชน์โดยมิชอบ 

จ้าหน้ี 

บริษัทฯ กําหน
ของบริษัทฯ แล
วามขดัแย้งทาง

ทางการค้า 

สําหรับคูแ่ข่งทา
บติัตอ่คูแ่ข่งทา
ารค้า ไมล่ะเมิด
เป็นธรรมโดยป
ใดๆ ในเร่ืองท่ีเ

นและสังคม 
บริษัทฯ มีนโ
ตทางธุรกิจ และ
ติตนเป็นพลเมือ
องท่ีจะดําเนินก
าเอกชนต่างๆ 
y) เพ่ือใช้เทียบ
e Effect) 
ภยั อาชีวอนาม
ฯ ท่ีจะเกิดตอ่พ
นนุนโยบายข้า
อาร์ (CSR) โด
สรรค์สงัคมอยา่

มีความมุง่มัน่ท่ีจ
ดยกําหนดเป็นน
ทําไว้กบัลกูค้าอ
ในราคาท่ีเป็นธ
ลกูค้าอยา่งเคร่ง
ดภยัของสินค้าแ
ป็นประโยชน์กบั

นดนโยบายแล
ละตัง้อยูบ่นพืน้ฐ
ผลประโยชน์ ร

างการค้า บริษัท
างการค้าให้สอด
ดความลบัหรือล
ฏิบติัตามแนวป
เก่ียวกบัคูแ่ข่งท

โยบายท่ีจะดําเ
ะการพฒันาของ
องท่ีดี ปฏิบติัตา
ารยกระดบัคณุ
 นอกจากนีบ้ ิ
บเคียงมาตรฐาน
รวมถงึการกํา

มยั และสิง่แวด
พนกังาน  พนัธ
งต้น บริษัทฯ ไ
ดยตลอดระยะเว
งสม่ําเสมอ แ

จะแสวงหาวิธีก
นโยบายและกา
อยา่งเคร่งครัด 
ธรรม การให้ข
งครัด ตลอดจน
และบริการ รวม
บลกูค้าสงูสดุ 

ะการปฏิบติัตอ่
ฐานของการได้
รวมทัง้ปฏิบติัตา

ทฯ กําหนดเป็น
ดคล้องกบัหลกั
ลว่งรู้ความลบัท
ปฏิบติัท่ีกําหนด
างการค้า 

เนินธุรกิจท่ีเป็น
งชมุชน สงัคมแ
ามกฎหมายแล
ณภาพของสงัคม
ริษัทฯ ได้ดําเนิ
นของบริษัทฯ 
าหนดแนวทางก
ดล้อม ซึง่ครอบ
ธมิตรทางธุรกิจ
ได้ดําเนินกิจกร
วลากวา่สามทศ
และได้จดัสรรงบ

การท่ีจะสนองค
ารปฏิบติัตอ่ลกูค

โดยการสง่
ข้อมลูข่าวสารที
นการจดัให้มีระ
มถงึการให้คําแ
นอกจากนี ้ ยั

อคูค้่าและ/หรือเ
ด้รับผลตอบแทน
ามพนัธะสญัญ

นนโยบายและก
สากล ภ
ทางการค้าของค
ดไว้ในจริยธรรม

นประโยชน์ตอ่เศ
และสิง่แวดล้อม
ละข้อบงัคบัท่ีเก่ี
ม ทัง้ท่ีดําเนิน
นินการตามนโย
กบัมาตรฐานร
การปฏิบติัให้เกิ
บคลมุการบริหา
จ สงัคม  สิง่แว
รรมความรับผิด
ศวรรษในการดํ
บประมาณสว่น

วามต้องการขอ
ค้าไว้ในคูมื่อจริ
งมอบสนิค้าและ
ท่ีถกูต้องเพียงพ
บบและกระบว
แนะนําเก่ียวกบั ิ
ยงัเน้นถงึการรัก

เจ้าหนีอ้ยา่งเสม
นท่ีเป็นธรรมตอ่
ญาท่ีตกลงกนัไว้ 

การปฏิบติัตอ่คู่
ภายใต้กรอบแห
คูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉ
มธุรกิจอยา่งเคร

ศรษฐกิจและสงั
มไปพร้อมกนั แ
ยวข้องอยา่งคร
นการเองและร่ว
ยบายการพฒัน
ระดบัโลก เช่น 
กิดประสทิธิผลใ
ารจดัการความ
วดล้อม  และช
ดชอบตอ่สงัคม 
าเนินธุรกิจ บ้า
นหนึง่จากรายไ

องลกูค้าให้มีปร
รยธรรมธุรกิจ ที
ะให้บริการท่ีมีค
พอและทนัตอ่เห
นการท่ีให้ลกูค้
วธีิการใช้สนิค้า
กษาความลบัขอ

มอภาคและเป็น
อทัง้สองฝ่าย หลี
  

แข่งทางการค้า
หง่กฎหมายเก่ีย
ฉล บริษัทฯ ยดึ
ร่งครัด ในปีท่ี

งคมโดยรวม 
ละถือเป็นนโยบ
รบถ้วน มุง่มัน่ที
วมมือกบัรัฐแล
นาท่ียัง่ยืน (Su
 การรายงานเ ื
ในการดําเนินงา
เส่ียงอนัเป็นผล
ชมุชนท่ีบริษัทฯ 
(Corporate S
านปฯู ได้ให้กา
ด้ของบริษัทฯ 

ระสทิธิภาพและ
ท่ีจะยดึมัน่ในก
คณุภาพ ต
หตกุารณ์ กา
ค้าร้องเรียนเก่ียว
าและบริการขอ
องลกูค้าและไม

นธรรม คํานงึ
ลีกเล่ียงสถานก

าไว้ในคูมื่อจริยธ
ยวกบัหลกัปฏิบั
ดมัน่ในการดําเนิ
ผ่านมา บริษั

มุง่สร้างสมดลุ
บายของบริษัท
ท่ีจะใช้ความพ
ะชมุชน ตลอ

ustainable De
เร่ืองภาวะโลกร้
านตามมาตรฐา
ลมาจากการดํา
 ดําเนินธุรกิจอ

SocialRespons
ารสนบัสนนุกิจก
เพ่ือใช้ดําเนิน

 

หน้า 136 

 

ะประสทิธิผล
การรักษาและ
รงตามความ
ารปฏิบติัตาม
วกบัคณุภาพ 
งบริษัทฯ ให้
มนํ่าไปใช้เพ่ือ

งถงึประโยชน์
การณ์ท่ีทําให้

ธรรมธุรกิจ ท่ี
ติัการแข่งขนั
นินธุรกิจด้วย
ษัทฯ ไมมี่ข้อ

ลระหวา่งการ
ฯ ท่ีจะยดึมัน่
ยายามอยา่ง
อดจนองค์กร
evelopment 
อน (Green 
านด้านความ
าเนินงานของ
อยู่  และเพ่ือ
sibility) หรือ 
กรรมท่ีมีสว่น
นกิจกรรม ซี



เอสอา
ดําเนิน
ในหลา
สําคญั
จิตสํานึ
ตลอดไ
บนพืน้
 
ช่องท
ผู้ มีสว่น

 

หมวด

1.  คว

 
ผู้บริหา
กรรมก
ทางผล
รายกา
อนมุติั
ปฏิบติั

 
พนกังา
เพ่ือปร
บริษัท
ตอ่สาธ
ของรา

าร์ ทัง้ในระดบั
นธุรกิจด้วย เชน่
ากหลายด้านให้
ญในการพฒันาส
นกึของพนกังาน
ไป โดยมีเป้าหม
นฐานของความ

ทางในการตดิต
นได้เสียสามาร

ท่ีตัง้สํานกัง

โทรศพัท์ 
โทรสาร 
Web Site 
เลขานกุารบ
ฝ่ายนกัลงทุ
ฝ่ายส่ือสาร

ดที่ 4 การเปิดเ

วามขัดแย้งขอ

บริษัทฯ ถื
าร หรือพนกังา
การ ผู้บริหาร แ
ลประโยชน์กบับ
ารกบับคุคลภาย
   หากรายก
ติตามหลกัเกณฑ

นอกจากนี ้
านในการหาปร
ระโยชน์ของตน
ฯ ในกรณีท่ีผู้บ
ธารณะและอยู่
าคาหุ้นของบริษั

ท้องถ่ินและระด
น ท่ีสาธารณรัฐ
ห้แก่กลุม่เป้าหม
สงัคมและประเ
นทกุระดบัให้มี
มายสงูสดุคือให
  “จริงใจ” “จริง

ต่อบริษัท  
รถแสดงความเห
งานใหญ่  : 

: 
: 
: 

บริษัท : 
ทนุสมัพนัธ์ : 
รองค์กร : 

เผยข้อมูลและ

องผลประโยชน

ถือเป็นนโยบาย
าน บริษัทฯ แ
ละพนกังานขอ
บริษัทฯ และใน
ยนอก และก
ารใดเข้าข่ายเป็
ฑ์ วิธีการ และก

คณะกรรมการ
ระโยชน์สว่นตน
นในการซือ้ขายห้
บริหารหรือพนกั
ระหวา่งการเจร
ษัทฯ ผู้บริหา

ดบัองค์กรอย่าง
อินโดนีเซีย แล
มายหลกัของกิจ
เทศชาติให้เติบโ
ความรับผิดชอ
ห้ชมุชนและสงั
งจงั” และ “เตม็

หน็ผา่นช่องทาง
ชัน้
เข
0-
0-
ww
โท
โท
โท

ะความโปร่งใส

น์  

ยสําคญัท่ีจะไมใ่
แสวงหาผลประ
งบริษัทฯ ให้หลี
นกรณีท่ีจําเป็นต้
กรรมการหรือพ
ป็นรายการท่ีเก่ีย
การเปิดเผยข้อม

รยงักําหนดข้อห
น หรือทําธุรกิจ
หุ้นของบริษัทฯ 
กงานของบริษัท
รจา ซึง่งานนัน้
ารและพนกังาน

งตอ่เน่ือง ทัง้นี
ะสาธารณรัฐป
จกรรมซีเอสอา
โตอยา่งยัง่ยืนใ
อบตอ่สงัคมอยา่
คมเติบโตอยา่ง
มใจ”  

งการส่ือสารกบั
น 26-28 อาคา
ขตราชเทวี  กรุง
-2694-6600 
-2207-0696-8 
ww.banpu.com
ทรศพัท์  0-2694
ทรศพัท์  0-2694
ทรศพัท์  0-2694

ส 

ให้กรรมการ 
ะโยชน์สว่นตน 
ลีกเล่ียงการทํา
ต้องทํารายการ
พนกังานท่ีมีสว่น
ยวโยงกนัภายใ
มลูรายการท่ีเก่ี

ห้ามไมใ่ห้ใช้โอ
จท่ีแข่งขนักบับริ
 หรือให้ข้อมู
ทฯ มีสว่นร่วมใ
นๆ เข้าข่ายกา
นเหลา่นัน้จะต้อ

นีร้วมไปถงึโครง
ประชาชนจีน โด
ร์ของบ้านปฯู 
ในอนาคต นอ
างจริงจงัและตอ่
งยัง่ยืน โดยใช้ห

บบริษัทฯ ได้ดงันี
รธนภมิู เลขท่ี 1
เทพฯ  10400 

 
m 
4-6825  e-ma
4-6747  e-ma
4-6923  e-ma

ผู้บริหาร แล
จงึกําหนดไว้ใน
รายการท่ีเก่ียวโ
ดงักลา่วต้องกร
นได้เสียในรายก
ใต้ประกาศของ
ยวโยงกนัของบ

กาสหรือข้อมลู
ริษัทฯ หรือธุรกิ
มลูภายในแก่บคุ
ในการทํางานเฉ
ารเก็บรักษาข้อม
องทําสญัญาเก็

งการซีเอสอาร์ใ
ดยเน้นการสง่เส ิ
ซึง่ได้แก่ เด็กแ
อกจากนี ้ บริษั
อเน่ือง  เพ่ือใ
หลกัการ “ทําด้ว

นี ้
1550 ถนนเพชร

il : bodsec@b
il : investor@b
il : corp_com@

ละพนกังานใช้โอ
นคูมื่อจริยธรรม
โยงกบัตนเองที
ระทําโดยมีราค
การนัน้ จะต้อ
ตลาดหลกัทรัพ
บริษัทจดทะเบีย

ท่ีได้จากการเป็
กิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
คคลอ่ืนเพ่ือประ
ฉพาะกิจท่ีเก่ียว
มลูภายในอนัอา
บรักษาข้อมลูภ

ในประเทศท่ีบริ
สริมและพฒันา 
และเยาวชน ที
ษัทฯ ได้ดําเนิน
ให้เป็นวฒันธร
วยใจ” หรือ “D

รบรีุตดัใหม่ แข

banpu.co.th 
banpu.co.th 
@banpu.co.th

อกาสจากการเ
มธุรกิจ ถงึข้อป
ท่ีอาจก่อให้เกิด
คาและเง่ือนไขเส
องไมมี่สว่นในก
พย์แหง่ประเทศ
ยนอยา่งเคร่งครั

ป็นกรรมการ ผู้
 รวมทัง้ไมใ่ช้ข้
ะโยชน์ในการซือ้
วกบัข้อมลูท่ียงัไ
าจมีผลตอ่ควา
ภายใน (Co

 

หน้า 137 

 

ษัทฯ เข้าไป
 “การเรียนรู้” 
ท่ีจะเป็นกําลงั
นการปลกูฝัง
รมองค์กรท่ีดี
o by Heart” 

ขวงมกักะสนั    

h 

เป็นกรรมการ 
ปฏิบติัสําหรับ
ความขดัแย้ง
สมือนการทํา
การพิจารณา
ไทย จะต้อง
รัด   

บริหาร หรือ
ข้อมลูภายใน
อ้ขายหุ้นของ
ไม่ได้เปิดเผย
มเคล่ือนไหว

onfidentiality 

    



Agree
คณะก

 
2.  กา

  
ธุรกิจแ
สถานภ
จดัให้มี
กํากบัห
ข้อมลูต
ประเท
สมัพนั
ตา่งปร
ประชา

 ใ
นกัวิเค

   

o

o

o

o

o

  ใ
22 ครัง้
ท่ีสําคญั

น
เสียกลุ
นกัลงท
invest

 
 

ement) ไ
กรรมการกํากบัห

ารเปิดเผยข้อม

คณะกรรมก
และผลประกอบ
ภาพของการปร
มีการปฏิบติัตา
หลกัทรัพย์และ
ตามข้อกําหนด
ทศไทยแล้ว บ
นธ์ (Investor 
ระเทศ ในขณะ
าชนทัว่ไปผา่นสื

ในปี 2557 บ
คราะห์หลกัทรัพ

o นกัลงทนุตา่

o นกัลงทนุสถ

o นกัวิเคราะห

ประจําไตรม

o ร่วมกิจกรรม

เพ่ือแถลงผ

o จดัแถลงข่า

ให้การต้อนรับนั
ัง้ และเผยแพร่ข
ญั 

นอกจากนี ้ได้มี
ลุม่อ่ืนๆ ได้รับรู้
ทนุสมัพนัธ์ของ
tor_relations@

ไว้กบับริษัทฯ 
หลกัทรัพย์และ

มูลกับผู้ลงทุน

การบริษัทดแูลใ
บการของบริษัท
ระกอบการและ
มกฎหมาย ร
ะตลาดหลกัทรัพ
ดของสํานกังาน
บริษัทฯ จดัให้

Relations) ท
ะท่ีหน่วยงานส่ือ
ส่ือมวลชนและสื

บริษัทฯ ได้จดัใ
พย์ และส่ือมวล

างประเทศ โดย

ถาบนัในประเท

ห์หลกัทรัพย์โดย

มาสและประจํา

ม "บริษัทจดทะ

ลการดําเนินงา

วแก่ส่ือมวลชน

นกัลงทนุและนกั
ข่าวประชาสมัพ

มีการเปิดเผยข้อ
ข้อมลูอยา่งเทา่
งบริษัทฯ ได้ท
@banpu.co.th 

 

จนกวา่จะ
ะตลาดหลกัทรัพ

น 

ให้มีการเปิดเผย
ทฯ ท่ีตรงตอ่คว
ะสถานภาพทาง
ระเบียบ และ
พย์ และตลาด
คณะกรรมการ
ห้มีการส่ือสารไป
ทําหน้าท่ีส่ือสา
อสารองค์กรทํา
ส่ืออ่ืนๆ ทัง้ในแ

ให้มีการนําเสน
ชน ดงันี ้

การ Road Sho

ศ  

ยการจดัประชมุ

าปี (Analyst M

ะเบียนพบผู้ลงท

านประจําไตรมา

น (Press Confe

กวิเคราะห์ท่ีขอ
พนัธ์ (Press R

อมลูสารสนเทศ
าเทียมและทัว่ถึ
ท่ีโทรศพัท์หมา

ะมีการเปิดเผยข้
พย์  

ยข้อมลูและสา
ามเป็นจริง คร
งการเงินท่ีแท้จ ิ
ะข้อบงัคบัท่ีเก่ีย
ดหลกัทรัพย์แหง่
รกํากบัหลกัทรัพ
ปยงัผู้ ถือหุ้นแล
ารโดยตรงกบัผู้ ถื
หน้าท่ีเผยแพร่
และตา่งประเทศ

นอข้อมลูแก่นกัล

ow ในต่างประ

  

มแถลงผลการดํ

eeting)   

ทนุ" (Opportun

าส  

erence) เพ่ือชี ้

อพบเพ่ือรับทรา
Release) เป็นป

ศตา่งๆ ผา่นเวบ็
ถงึ   ผู้สนใจสา
ยเลข 02-69

ข้อมลูตอ่ตลาด

รสนเทศทัง้ทาง
รบถ้วน เพียงพอ
ริงของบริษัทฯ 
ยวข้องกบัการเปิ
งประเทศไทยโด
พย์และตลาดหล
ละนกัลงทนุผา่น
ถือหุ้น นกัลงท
ข้อมลูข่าวสารข
ศเช่นเดียวกนั 

ลงทนุตา่งประเ

ะเทศ  

 

ดําเนินงาน 

 

nity Day)  

 

แ้จงผลประกอบ

บสถานภาพกา
ประจําทกุครัง้ท่ีมี

บไซต์ของบริษัท
ามารถติดตอ่สอ
946747 โท

หลกัทรัพย์แหง่

งการเงินและไม
อ สม่ําเสมอ ทั
รวมทัง้อนาคต

ปิดเผยข้อมลูขอ
ดยเคร่งครัด  
ลกัทรัพย์และต
นช่องทางอ่ืนๆ 
ทนุ และนกัวิเค
ของบริษัทฯ ไป

ทศ นกัลงทนุส

   จํานวน  

   จํานวน  

   จํานวน  

   จํานวน  

บการจํานวน 

ารประกอบการ
มีกิจกรรมการล

ทฯ ท่ี www.ban
อบถามหรือขอข
รสาร 02-20

งประเทศไทยแล

มใ่ช่ทางการเงิน
ทนัเวลา และแส
ตของธุรกิจของ
องสํานกังานคณ
นอกเหนือจาก

ตลาดหลกัทรัพย
โดยมีหน่วยง

คราะห์หลกัทรัพ
ปยงัผู้ ถือหุ้น นกั

สถาบนั นกัลง

2 

2  

4 

4 

2 

ร (Company V
ลงทนุหรือกิจกร

npu.com เพ่ือใ
ข้อมลูตา่งๆ จา
070697 หรื

 

หน้า 138 

 

ละสํานกังาน

นท่ีเก่ียวกบั
สดงให้เหน็ถงึ
งบริษัท โดย
ณะกรรมการ
กการเปิดเผย
ย์แหง่
งานนกัลงทนุ
พย์ทัง้ในและ
กลงทนุ และ

งทนุรายยอ่ย 

ครัง้  

ครัง้  

ครัง้  

ครัง้ 

ครัง้ 

Visit) จํานวน 
รรมทางธุรกิจ

ให้ผู้ มีสว่นได้
ากหน่วยงาน
อ e-mail: 



หมวด

1.  ภา

 
กลยทุธ
คณะก
ก่อนท่ี
ยทุธ์แล
บริษัท 

 
สําหรับ
สภาพ
ธุรกิจนั
การปรั
กลยทุธ

 

2.  จริ

 
ธุรกิจใ
ซึง่ควา
หลกักา
ของบริ
เก่ียวข้

 
ทําควา
ส่ือเผย
และตา่
ระดบัส
ตามคูมื่
ประพฤ
Values
พนกังา
จริยธร

 
 

ดที่ 5 ความรับ

าวะผู้นําและวิ

คณะกรรมก
ธ์ระยะยาว 
กรรมการบริษัท
จะพิจารณาอน
ละนํากลยทุธ์ไป
 คณะกรรมการ

ในปี 255
บแผน 5 ปี  (
แวดล้อมทางธุ
นัน้ๆ ภายใต้สถ
รับปรุงแผนกลย
ธ์ของบริษัทฯ ใ

ริยธรรมธุรกจิ

นอกจากการยึ
ให้เกิดผลประโย
ามสําเร็จนัน้   
ารและนโยบาย
ริษัทฯ ให้รับท
ข้องกบัพนกังาน

บริษัทฯ กําห
ามเข้าใจ และป
ยแพร่ประชาสมั
างประเทศรับท
สายงานในองค์
มือจริยธรรมธุร
ฤติปฏิบติัท่ีกําห
s) สําหรับพ
านท่ีชดัเจนวา่สิ
รรมธุรกิจ ซึง่ทํา

บผิดชอบของค

สัยทัศน์ 

การบริษัทดแูลใ
แผนงานและงบ
แสดงความคิด
นมุติั โดยคณ
ปปฏิบติั และได้
รยอ่ย และฝ่าย

57  ฝ่ายบริ
(ปี 2558 – ปี
รกิจ และเพ่ือใ
ถานการณ์ต่างๆ
ยทุธ์และแนวทา
ในการประชมุค

 

ยดึมัน่ในหลกัก
ยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถื
 ในคูมื่อจริยธร
ยบรรษัทภิบาล 
ทราบถงึมาตรฐ
น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า

หนดให้เป็นหน้า
ปฏิบติัตามนโยบ
มพนัธ์ และทํากิ
ราบและเข้าใจ
ค์กรต้องดแูลรับ
รกิจอยา่งจริงจงั
หนดไว้ในคู่มือจ
พนกังานเพ่ือเส ิ
สิง่ใดควรปฏิบติั
าให้เกิดการปฏิบ

 

คณะกรรมการ

ให้มีการจดัทําวิ
บประมาณประ
เหน็และอภิปร
ะกรรมการบริษั
ด้พิจารณากําห
บริหาร 

หารโดยการนํา
 2563)  เพ่ือ
ให้มีการประเมิ
ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน
างธุรกิจสําหรับ
ณะกรรมการบ ิ

การการกํากบัดู
ถือหุ้นอยา่งเป็น
รรมธุรกิจมีการก
 และข้อพงึปฏิบ
านการปฏิบติัที
า คูค้่า เจ้าหนี ้

าท่ีและความรับ
บายและข้อปฏิ
กิจกรรมเพ่ือสร้า
ถงึความสําคญั
ผิดชอบให้พนกั
ง และพนกังา
จริยธรรมธุรกิจแ
ริมสร้างคา่นิยม
ติ สิง่ใดควร
บติัท่ีเป็นรูปธรร

ร 

วสิยัทศัน์  พนัธ
ะจําปีของบริษัท
รายร่วมกบัฝ่าย
ษัทแตง่ตัง้ประธ
หนดบทบาท หน้

าของประธานเจ้
อให้แผนกลยทุธ์
นความเส่ียงแล
นอนาคต   โดย
บบริษัทฯ แล
บริษัทครัง้ท่ี 11 

แลกิจการท่ีดีแ
นรูปธรรม โดย
กําหนดเป้าหม
บติัเพ่ือให้เกิดค
ท่ีบริษัทฯ คาด
คูแ่ข่งขนัทางกา

บผิดชอบของกร
ฏิบติัตามท่ีกําหน
างความเข้าใจอ
ญของการปฏิบติั
กงานภายใต้สา
นทกุระดบัต้อง
แล้ว บริษัทฯ มี
มและวฒันธรรม
รละเว้นการปฏิ
รมมากย่ิงขึน้ 

ธกิจ  เป้าหมาย 
ทฯ โดยมอบห
บริหารอยา่งเต็
ธานเจ้าหน้าท่ีบ ิ
น้าท่ี และความ

จ้าหน้าท่ีบริหาร
ธ์สามารถตอบส
ละเตรียมความ
ยคณะกรรมการ
ะคณะกรรมกา
เดือนสงิหาคม 

ล้ว   คณะกรร
ยให้ความสําคญั
ายไว้ใน วิสยัทั
ความชดัเจน ส
ดหวงั และยดึ
ารค้า และ สงัค

รรมการ ผู้บริห
นดไว้ในคูมื่อจริ
อยา่งตอ่เน่ือง เ
ติตามคูมื่อจริยธ
ายบงัคบับญัชา
งปฏิบติัตนเป็นต
มีโครงการสร้าง
มองค์กรท่ีดีร่วม
บติั ซึง่สอด

  นโยบาย  ทิศท
หมายให้ฝ่ายบ ิ
มท่ี เพ่ือใ
ริหารให้เป็นผู้ รั
รับผิดชอบท่ีชดั

รได้นําเสนอแผน
สนองตอ่การเปลี
พร้อมของบริษั
รบริษัทได้เข้าร่ว
ารบริษัทได้พิจา
 2557    

มการบริษัทมีน
ญในเร่ืองเป้าหม
ทศัน์ พนัธกิจ  
ะดวกแก่กรรมก
ดถือเป็นแนวทา
คมสว่นรวม 

หาร และพนกัง
ริยธรรมธุรกิจ มี
เพ่ือให้พนกังาน
ธรรม       บ
ของตนทราบเข้
ตวัอยา่งท่ีดี น
งคา่นิยมร่วมอง
มกนั โดยกํา
ดคล้องกบัแนวน

ทางการดําเนิน
ริหารเป็นผู้ นําเ
ให้เกิดความเหน็
รับผิดชอบในกา
ดเจนระหวา่งคณ

นกลยทุธ์และแ
ล่ียนแปลงอยา่
ษัทฯ ในการดํา
วมในการให้คว
ารณาอนมุติัในห

นโยบายท่ีจะให้
มายและวิธีการ
รวมถงึอดุมกา
การ ผู้บริหาร แ
างในการปฏิบติั

งานทกุคนท่ีจะ
มีการจดัประชมุ
นของบริษัทฯ ท
บริษัทฯ กําหน
ข้าใจ และสง่เส
นอกเหนือจากม
งค์กร (Corpor
าหนดเป็นคําแน
นโยบายท่ีกําหน
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นงาน     แผน
เสนอ และ
นชอบร่วมกนั
ารพฒันากล-
ณะกรรมการ

แนวทางธุรกิจ
างรวดเร็วของ
าเนินแนวทาง
ามคิดเหน็ใน
หลกัการแผน

ห้มีการดําเนิน
รเพ่ือให้ได้มา
ารณ์ คา่นิยม 
และพนกังาน
งาน ท่ีต้อง

ต้องรับทราบ 
มชีแ้จง จดัทํา
ทัง้ในประเทศ
นดให้ผู้บริหาร
สริมให้ปฏิบติั
มาตรฐานการ
rate Shared 
นะนําสําหรับ
นดไว้ในคูมื่อ



3.  กา

 
กรรมก
อิสระจํ

 
ด้านสดั
เหมาะ

 

4.  กา

 
อํานาจ
ซึง่ประ

 

 

5.  กา

 
ของเดื
ประกอ
คณะก
จดัสง่เ
บริษัท 
เปิดเผ
ได้เสีย

 
รับรอง
จะมีทัง้
สําหรับ
ประกอ
ปี และ

 
6. รา

  
ทางกา
ประเท
จะร่วม

ารถ่วงดุลของ

คณะกรรมกา
การ 12 คน   ปร
จํานวน 6 คน 

ในปีท่ีผา่นมา
ดัสว่นของกรรม
ะสมแล้ว 

ารรวมหรือแย

คณะกรรมกา
จ และหน้าท่ีท่ีแ
ะธานกรรมการค

ารประชุมคณะ

คณะกรรมกา
อน และมีการ
อบการประชมุที
กรรมการบริษัท
เอกสารจะทําได้
 การประชมุแต
ย โดยมีประธ
อยา่งมีนยัสําคั

การบนัทกึกา
งความถกูต้องข
ัง้บนัทกึการประ
บกรรมการและ
อบวาระการปร
ะมีระบบการจดั

ายงานของคณ

คณะกรรมกา
ารเงินท่ีปรากฏใ
ทศไทย โดยเลือ
มกนัพิจารณาท

กรรมการที่ไม

ารบริษัทได้จดัให
ระกอบด้วยกรร

า คณะกรรมกา
มการท่ีไมเ่ป็นผู้

ยกตาํแหน่ง 

ารบริษัทกําหนด
แบง่แยกออกจา
คนปัจจบุนัเป็น

ะกรรมการ 

ารบริษัทกําหนด
รประชมุพิเศษเพ
ท่ีถกูต้อง ครบ
ได้มีเวลาศกึษา
ด้เฉพาะเร่ืองท่ีมี
ตล่ะครัง้ใช้เวลา
านกรรมการบริ
คญัในเร่ืองท่ีกําล

รประชมุจดัทํา
ของเอกสารทกุฉ
ะชมุซึง่ถกูจดัเก็
ะผู้ ท่ีเก่ียวข้องตร
ะชมุด้วย บนัทึ
ดเก็บท่ีปลอดภยั

ณะกรรมการ 

ารบริษัทเป็นผู้ รับ
ในรายงานประ
อกใช้นโยบายบ
บทวนความเห

ม่เป็นผู้บริหาร

ห้มีจํานวนกรรม
รมการท่ีเป็นผู้บ

ารบรรษัทภิบาล
บริหารและกรร

ดให้ประธานกร
ากกนัอยา่งชดัเ
นกรรมการอิสระ

ดให้มีการประชุ
พิ่มตามความจํ
บถ้วน เพียงพอ
าข้อมลูอยา่งเพี
มีเหตผุลความจํ
าประมาณสาม
ริษัทเป็นผู้ประม
ลงัพิจารณาต้อ

เป็นลายลกัษณ
ฉบบัโดยประธา
ก็บอยูใ่นรูปแบบ
รวจสอบอ้างอิง
ทกึการประชมุแ
ยจากการเปล่ีย

ับผิดชอบในรา
ะจําปี รายงา
บญัชีท่ีเหมาะส
มาะสมของนโย

ร 

มการท่ีเหมาะส
บริหารจํานวน 3

ลและสรรหาได้
รมการท่ีเป็นอิส

รรมการเป็นบคุค
เจน เพ่ือสร้างด
ะ 

ชมุอยา่งน้อยเดือ
จําเป็น ในการป
อ และจดัสง่ใ
พียงพอก่อนเข้า
จําเป็นมากเท่าน
มชัว่โมงคร่ึง กร
มวลความเห็นแ
องออกจากการป

ณ์อกัษร และหล
านกรรมการบริ
บแฟ้มเอกสารที
งได้ และการ
และเอกสารประ
นแปลงเนือ้หาข

ยงานงบการเงิน
านงบการเงินดงั
มและถือปฏิบติั
ยบายบญัชีท่ีถือ

สมกบัขนาดของ
3 คน  กรรมการ

้พิจารณาทบทว
สระแล้ว เหน็วา่

คลคนละคนกบั
ดลุยภาพระหวา่

อนละ 1 ครัง้ 
ประชมุมีการกํา
ให้กบัคณะกรรม
ร่วมประชมุ 
นัน้ และต
รรมการทกุคนมี
และข้อสรุปท่ีได้
ประชมุระหวา่ง

ลงัจากท่ีผา่นกา
ษัทและเลขานกุ
ท่ีเป็นต้นฉบบั 
รจดัเก็บเป็นแฟ้
ะกอบการประชุ
ข้อมลู และควา

นรวมของบริษัท
งักลา่วจดัทําขึน้
ติสม่ําเสมอ ซึง่
อปฏิบติัอยูเ่ป็น

งกิจการบริษัทฯ
รท่ีไมเ่ป็นผู้บริห

วนองค์ประกอบ
าสดัสว่นกรรมก

บประธานเจ้าหน
างการบริหารแล

 ซึง่กําหนดไว้ล
าหนดวาระการ
มการลว่งหน้าอ
การจะเพิ่มวา

ต้องได้รับการอ
มีโอกาสอภิปรา
ด้จากท่ีประชมุ 
การพิจารณาเรื

ารรับรองจากท่ีป
การคณะกรรมก
และการสแก

ฟมอิเลก็ทรอนิก
ชมุสามารถอ้าง ิ
ามเส่ียงจากภยั

ทฯ และบริษ
นตามมาตรฐาน
งคณะกรรมการ
นประจํา ในก

ฯ  โดยปัจจุ
หาร 3 คน    แล

บของคณะกรร
การท่ีไมเ่ป็นผู้บ ิ

น้าท่ีบริหาร โ
ละการกํากบัดแู

ลว่งหน้าในทกุวั
รประชมุท่ีชดัเจ
อย่างน้อย 7 
าระการประชมุ
อนมุติัจากประธ
ายและแสดงคว
ในกรณีท่ีกรรม
ร่ืองนัน้ๆ 

ประชมุแล้วจะ
การบริษัท เอก
กนต้นฉบบัเพ่ือค
ส์ ซึง่จะรวม
อิงย้อนหลงัได้อ
ยพิบติัตา่งๆ 

ษัทยอ่ย แล
นการบญัชีท่ีรับ
รตรวจสอบและ
การจดัทํารายงา
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จบุนัมีจํานวน
ละมีกรรมการ

มการ ทัง้ใน
ริหารมีความ

โดยมีบทบาท 
แลกิจการท่ีดี 

วนัพธุสดุท้าย
น มีเอกสาร
วนั เพ่ือให้
ภายหลงัการ
ธานกรรมการ
วามเหน็อยา่ง
มการผู้ มีสว่น

มีการลงนาม
สารท่ีจดัเก็บ
ความสะดวก
มถึงเอกสารท่ี
อย่างน้อย 5 

ละสารสนเทศ
บรองทัว่ไปใน
ะผู้สอบบญัชี
านงบการเงิน 



คณะก
อยา่งเ

รายงา
รายงา

เป็นรา
 
 
7.  ระ
 
บริหาร
การตร
บริษัท
ได้วา่ร
ตรวจส
หน่วยง
ความเ
เศรษฐ

 
 

กรรมการบริษัท
พียงพอในหมา

โดยคณะกรร
านทางการเงิน
นของคณะกรร

คณะกรรมกา
ายงานท่ีถกูต้อง

ะบบการควบคุ
คณะกรรมกา

รการดแูลทรัพย์
รวจสอบถ่วงดลุ
ฯ กํากบัดแูลให้
ะบบการควบคุ
สอบภายในทําห
งานธุรกิจและห
เส่ียง เพ่ือพฒัน
ฐกิจท่ีเปล่ียนแป

เน้นยํา้ให้ผู้จดัท
ายเหตปุระกอบ

รมการบริษัทได
และระบบควบ
รมการตรวจสอ

ารบริษัทมีควา
ง ครบถ้วน เพีย

คุมและการตร
ารบริษัทจดัให้มี
ย์สนิ การปฏิบติั
ลท่ีมีประสทิธิภา
ห้สํานกังานตรว
คมุภายในและต
หน้าท่ีสอบทาน
หน่วยงานสนบัส
นากระบวนการ
ปลงรวดเร็ว 

 

ทํามีการใช้ดลุย
งบการเงิน 

ด้มอบหมายให้
บคุมภายใน แล
บซึง่แสดงไว้ใน

มเห็นว่า รายง
งพอ และเช่ือถื

วจสอบภายใน
มีระบบการควบ
ติงาน การดําเนิ
าพเพียงพอในก
วจสอบภายในมี
ตรวจสอบภายใ
นการควบคมุภา
สนนุ ให้คําป
รปฏิบติังานของ

ยพินิจอยา่งระมั

ห้คณะกรรมกา
ละความเห็นขอ
นรายงานประจํา

านงบการเงินข
อได้ 

น 
บคมุภายในท่ีคร
นินการให้เป็นไป
การปกป้องรักษ
มีความเป็นอิสร
ในเป็นกลไกสําค
ายในของกระบ
ปรึกษาและข้อเ
งบริษัทฯ ไปสู่

มดัระวงัในการจ

ารตรวจสอบเป็
องคณะกรรมก
าปีนีแ้ล้ว 

ของบริษัทฯ แล

รอบคลมุทกุด้า
ปตามกฎหมาย 
ษาผู้ มีสว่นได้เสี
ระ โดยให้รายง
คญัในการขบัเค
วนการปฏิบติัง
สนอแนะเก่ียวก
ูค่วามเป็นเลิศ 

จดัทํา รวมทัง้

ปนผู้ รับผิดชอบ
การตรวจสอบเกี

ละบริษัทย่อย ณ

น ทัง้ด้านบญั
 ข้อบงัคบั ระเบี
ย ดแูลเงินทนุ
านตรงตอ่คณะ
คล่ือนธุรกิจท่ีเติ
านและระบบง
กบัระบบการคว
ให้สอดคล้องก

ัง้มีการเปิดเผย

บดูแลเก่ียวกับค
ก่ียวกับเร่ืองนีไ้

ณ วนัท่ี 31 ธัน

ญัชีและการเงิน
บียบท่ีเก่ียวข้อง
นของผู้ ถือหุ้น ท
ะกรรมการตรวจ
ติบโตและยัง่ยืน
านสําคญั 
วบคมุภายใน 
กบัการเติบโตข
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ข้อมลูสําคญั

คุณภาพของ
ไ้ด้ปรากฏใน

นวาคม 2557 

น ด้านการ
ง และมีกลไก
ทรัพย์สนิของ
จสอบ มัน่ใจ
น สํานกังาน
ครอบคลมุ
การบริหาร

ของธุรกิจและ



9.2  คณะก
โครงส ้
ประกอ
คร่ึงหนึ
คณะก
บาลแล
คณะก
สรรหา

 
(1) คณ

คณ

 
คณ
ดํา
 
โด
คว
 
 
วิบู
ตร
ภา
Ac
Co
De
กา
ดี 
 

 อ
 
ร
จ
ด

กรรมการชุดย่
ร้างกรรมการบ ิ
อบด้วยกรรมกา
นึง่ของกรรมกา
กรรมการบริษัท
ละสรรหา และ
กรรมการบริษัท
า ประธานกรรม

ณะกรรมการต
ณะกรรมการตร

1. นายตีร
2. นายรัต
3. นายสทุั

ณะกรรมการตร
ารงตําแหน่งในว

ดยมีกรรมการต
วามน่าเช่ือถือข

ในการประชุ
บลูย์ศิริชยั ให้ด
รวจสอบ มีผลตั
ายในอย่างมือ
ccountant: CP
ontrol Self 
evelopment P
ารเพิ่มมลูคา่ใน

อํานาจหน้าท่ีขอ
คณะกร

ระบบการควบค
จดัทํารายงาน ห
ดงันี ้

ยอย 
บริษัท ณ วนัท่ี 3
ารอิสระ กรรม
รทัง้คณะ  
กําหนดให้มีคณ
คณะกรรมการก
กําหนดให้ประ
มการกําหนดคา่

ตรวจสอบ  
รวจสอบประกอ
ณ  พงศ์มฆ
น์   พานิชพ
ทศัน์  เศรษฐ์

รวจสอบมีวาระ
วนัประชมุสามั

ตรวจสอบท่ีมีคว
องรายงานทาง

ชมุคณะกรรมก
ดํารงตําแหน่งหั
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ต
อาชีพและได้ม

PA ผู้ตรวจสอบ
Assessme

Program และก
งานตรวจสอบภ

องคณะกรรมก
รรมการตรวจส
คมุภายใน  ระบ
หรือให้ความเห็

31 ธนัวาคม 2
มการท่ีไมเ่ป็นผู้บ

ณะกรรมการย่อ
กําหนดคา่ตอบ
ธานกรรมการบ
าตอบแทน และ

อบด้วยกรรมกา
ฆพฒัน์ 
พนัธ์ 
์บญุสร้าง 

ะการดํารงตําแห
ญัผู้ ถือหุ้นประจ

วามรู้และประส
งการเงินของบริ

ารตรวจสอบค
หวัหน้างานสํานั
ตลุาคม 2550 โ
มาตรฐานสาก
ภายในรับอนญุ
nt:CCSA แ
ารตรวจสอบภ
ภายใน และเป็น

ารตรวจสอบ 
อบมีหน้าท่ีรับผิ
บบการบริหารค
ห็นต่อคณะกรร

557 ประกอบด
บริหาร และก

อย 3 คณะ ได้
บแทน  
บริษัท ประธาน
ะกรรมการทกุค

ารอิสระ 3 คน ด
ประธานคณะ
กรรมการ  
กรรมการ 

หน่งคราวละ 3 
จําปี 2559 

สบการณ์ด้านก
ริษัท   

รัง้ท่ี 6/2550 
นกังานตรวจสอ
โดยมีประสบกา
ล เป็นผู้ สอบบ
ญาตสากล Cer
และเข้ารับการ
ายในได้แก่การ
นผู้ ท่ีมีความเข้า

ผิดชอบการสอบ
ความเส่ียง การ
รมการบริษัท เพื

ด้วย คณะกรรม
รรมการท่ีเป็นผู้

ด้แก่ คณะกรรม

นกรรมการตรวจ
นในคณะกรรม

ดงันี ้
ะกรรมการตรว

 ปี นบัตัง้แต่ เดื

การบญัชีและก

เม่ือวนัท่ี 6 ต
อบภายในของบ
ารณ์กว่า 14 ปี
บัญชีรับอนุญา
rtified Internal
อบรมในหลกัส
รบริหารหน่วยง
าใจในกิจกรรม

บทานรายงานท
รปฏิบติัตามกฎ
พ่ืออนมุติั หรือเ

มการและผู้บริห
ผู้บริหาร โดยมี

มการตรวจสอบ 

จสอบ ประธานก
มการตรวจสอบ 

จสอบ 

อนเมษายน 25

การเงิน สามารถ

ตลุาคม 2550 
บริษัทฯ และเป็น
ปี ในการบริหา
าตแห่งประเทศ
 Auditor: CIA 
สูตรท่ีเก่ียวข้อง
งานตรวจสอบภ
และการดําเนิน

ทางการเงินของ
หมาย กฎเกณ
พ่ือเสนอต่อท่ีป

หาร สว่นของคณ
มีกรรมการอิสร

   คณะกรรมก

นกรรมการบรรษั
 เป็นกรรมการอิ

556 และจะสิน้

ถทําหน้าท่ีในก

 ได้แต่งตัง้นา
นเลขานกุารคณ
ารและปฏิบติังา
ศไทย Certified

A  มีวฒุิบตัรสาก
งกับการบริหา
ภายในอย่างมีป
นงานของบริษัท

งบริษัทฯ ความ
ณฑ์ ระเบียบท่ีเกี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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1. สอบทานใ
2. สอบทาน

Audit) ท่ีเ
3. สอบทาน

หลกัทรัพย
4. พิจารณา 

ค่าตอบแท
อยา่งน้อย

5. พิจารณา
ข้อกําหนด
บริษัทฯ 

6. จดัทําราย
ลงนามโด
6.1  ควา
6.2  ควา
6.3  ควา

หลกั
6.4  ควา
6.5  ควา
6.6  จําน

ทา่น
6.7  ควา

(Ch
6.8  ราย

ได้รั
7. ตรวจสอบ

ผู้ จัดการ 
พระราชบั
ตลาดหลั
คณะกรร
ได้รับแจ้ง

8. สอบทาน
ฝ่ายบริหา
คูส่ญัญาเ

ให้บริษัทฯ มีกา
นให้บริษัทฯ มีร
เหมาะสมและมี
นให้บริษัทฯ ปฏิ
ย์ฯ และกฎหมา
 คดัเลือก เสนอ
ทนของบคุคลด
ยปีละ 1 ครัง้ 
รายการเก่ียวโ
ดของตลาดหลั

ยงานของคณะก
ดยประธานคณะ
ามเหน็เก่ียวกบั
ามเหน็เก่ียวกบั
ามเหน็เก่ียวกบั
กทรัพย์ หรือกฎ
ามเหน็เก่ียวกบั
ามเหน็เก่ียวกบั
นวนการประชมุ
น 
ามเห็นหรือข้อ
harter) 
ยการอ่ืนท่ีเห็นว
รับมอบหมายจา
บเร่ืองท่ีได้รับแจ
 หรือบุคคลซึ่ง
บญัญติัหลกัทรัพ
ลกัทรัพย์ (ฉบับ
รมการกํากับหล
จากผู้สอบบญั
นและติดตามกา
าร และสอบทา
เพ่ือให้เกิดควา

ารรายงานทางก
ะบบการควบค
มีประสทิธิภาพ 
ฏิบัติตามกฎห
ายท่ีเก่ียวข้องกั
อแตง่ตัง้บคุคลซึ
ดงักลา่ว รวมทัง้

ยงกนัหรือรายก
กัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื

กรรมการตรวจ
ะกรรมการตรว
ความถกูต้อง ค
ความเพียงพอข
การปฏิบติัตาม
ฎหมายท่ีเก่ียวข้
ความเหมาะสม
รายการท่ีอาจมี
มคณะกรรมการ

สังเกตโดยรวม

ว่าผู้ ถือหุ้นและ
ากคณะกรรมก
จ้งจากผู้สอบบั
งรับผิดชอบใน
พย์และตลาดห
บท่ี 4) พ.ศ.
ลกัทรัพย์และต
ชี 
ารบริหารความ
านการทําธุรกร
มเช่ือมโยงกบัก

การเงินอยา่งถกู
คมุภายใน (Inte
 
หมายว่าด้วยห
กบัธุรกิจของบริษ
ซึง่มีความเป็นอิ
ัง้เข้าร่วมประชุ

การท่ีอาจมีคว
พ่ือให้มัน่ใจว่าร

จสอบโดยเปิดเผ
จสอบประกอบ
ครบถ้วน เป็นท่ี
ของระบบควบ
มกฎหมายว่าด้
ข้องกบัธุรกิจขอ
มของผู้สอบบญั
มีความขดัแย้งท
รตรวจสอบ แล

มท่ีคณะกรรม

ะผู้ลงทุนทัว่ไปค
ารบริษัท 
บญัชีของบริษัท
นการดําเนินงา
หลกัทรัพย์ พ.ศ
. 2551 และ
ตลาดหลกัทรัพ

มเส่ียงท่ีสําคญั
รรมอนุพนัธ์ทา
การควบคมุภาย

กต้องและเพียง
ernal Contro

ลักทรัพย์และต
ษัทฯ 
อิสระเพ่ือทําหน้
มกบัผู้สอบบญั

ามขดัแย้งทาง
รายการดงักลา่ว

ผยไว้ในรายงาน
บด้วยข้อมลูอยา่
เช่ือถือได้ของร
คมุภายในของบ
วยหลกัทรัพย์แ
งบริษัทฯ 
ญชี 
ทางผลประโยช
ละการเข้าร่วมป

การตรวจสอบ

ควรทราบ ภาย

ฯ ในกรณีพบพ
านของบริษัทฯ
. 2535 แก้ไขเพิ
ะรายงานผลก
พย์ และผู้สอบบ

อย่างต่อเน่ืองจ
งการเงิน รวมถึ
ยใน 

งพอ 
ol) และการต

ตลาดหลักทรัพ

น้าท่ีเป็นผู้สอบบ
ญชีโดยไม่มีฝ่าย

ผลประโยชน์ ใ
วสมเหตสุมผล

นประจําปีของบ
างน้อยดงัตอ่ไป
ายงานทางการ
บริษัทฯ 
และตลาดหลกัท

น์ 
ประชมุของคณ

บได้รับจากการ

ยใต้ขอบเขตหน้

พฤติการณ์อนัค
ฯ ได้กระทําคว
พิ่มเติมโดยพระ
ารตรวจสอบใ
บญัชีทราบภาย

จากคณะกรรม
ถึงการทํา Com

ตรวจสอบภาย

พย์ฯ ข้อกําหน

บญัชีของบริษัท
ยจดัการเข้าร่วม

ให้เป็นไปตามก
และเป็นประโย

บริษัทฯ ซึง่ราย
ปนี ้
รเงินของบริษัท

ทรัพย์ ข้อกําหน

ณะกรรมการตรว

รปฏิบัติหน้าท่ี

น้าท่ีและความ

ควรสงสยัว่ากรร
วามผิดตามท่ีกํ
ะราชบญัญัติหล
ในเบือ้งต้นให้แ
ยในสามสิบวนั

มการบริหารคว
mmodity He
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11. จดัทําราย
12. ในการปฏิ

ประชมุเพื
13. คณะกรร

บริษัทฯ ต
14. สอบทาน
15. ปฏิบติักา

 
 

คณะกรรมการ

ในปี 2
ประธาน และส
พิจารณาทบทว
ติดตามการปฏิ
บคุคลเข้าดํารง
บคุคลท่ีเหมาะส
คณะกรรมการบ
บาลและสรรหา
ร่วมในการประ
บรรษัทภิบาลแ
ประเมินผลการ
สรรหาได้เร่ิมกา
2557 เป็นต้นไป

ในปี 2557  ค
ครัง้ คณะกรรม

1. นายอ
2. นายร
3.     Mr.Su
4. นายวี

*Mr. 

าความเป็นอิสร
น งบประมาณ
แตง่ตัง้ โยกย้าย
ฎบตัรคณะกรร
ยงานการปฏิบติั
ฏิบติัตามขอบเข
พ่ือชีแ้จงหรือให้ส
มการตรวจสอบ
ตามขอบเขตงาน
และอนมุติักฎบ
รอ่ืนใดตามท่ีค

รบรรษัทภบิาล

2557 คณะกรร
สมาชิกเป็นกรร
วนนโยบายและ
บติัตามนโยบา
ตําแหน่งกรรมก
สมสําหรับการด
บริษัท เพ่ืออนมุ
ามีหน้าท่ีเสนอแ
เมินผล และติ
ละสรรหาได้เร่ิม
รปฏิบติังานประ
ารใช้การประเมิ
ป 

คณะกรรมการบ
การบรรษัทภิบ
อโนทยั   เตช
ระวิ   คอ
udiarso Pra
วีระเจตน์  วอ่
Sudiarso Pras

ระของหน่วยงา
ณและอัตรากําล
ย เลกิจ้างหวัหน
รมการตรวจสอ
ติงานเสนอคณะ
ขตอํานาจหน้า
สง่เอกสารท่ีเก่ีย
บสามารถรับคํ
นท่ีรับผิดชอบ 
บตัรของสํานกัง
ณะกรรมการบ ิ

ลและสรรหา  

รมการบรรษัทภิ
รมการท่ีไมไ่ด้เป็
ะแนวทางปฏิบติั
ยและหลกัปฏิบ
การบริษัท แ
ดํารงตําแหน่งผู้
มติัหรือเพ่ือเสน
แนะวิธีการประ
ติดตามผลการแ
มใช้แบบประเมิ
ะจําปี 2555 เป็น
นผลการปฏิบติั

บรรษัทภิบาลแล
บาลและสรรหาป
ชะมนตรีกลุ 
อศิริ  
asetio  
องกศุลกิจ 
setio ดํารงตําแ

านตรวจสอบภ
ลงัของสํานักงา
น้าหน่วยงานต
บอยา่งน้อยปีล
ะกรรมการบริษั
าท่ี ให้คณะกรร
ยวข้องได้ 
คําปรึกษาจากผู้

งานตรวจสอบภ
บริษัท มอบหมา

 

ภิบาลและสรรห
ป็นผู้บริหาร แล
ติในเร่ืองการกํา
บติัในกรอบของ
และประธานเจ้า
ผู้บริหารระดบัสู
นอต่อท่ีประชมุผู้
เมินผลการทําง
แก้ไขปรับปรุงต
มินผลการปฏิบติั
นต้นไป และใน
ติงานคณะกรรม

ละสรรหามีการ
ประกอบด้วยดั
ประธานกรร
กรรมการ 
กรรมการ* 
กรรมการ 

แหน่งกรรมการ

ายใน รวมทัง้ใ
านตรวจสอบภ
รวจสอบภายใน
ละ 1 ครัง้  
ษัท อยา่งน้อยปี
รมการตรวจสอ

ผู้ เช่ียวชาญอิสร

ภายใน 
ายด้วยความเห็

หาประกอบด้วย
ละกรรมการอิส
ากบัดแูลกิจการ
งการมีจริยธรรม
าหน้าท่ีบริหาร 
งู ตัง้แตร่ะดบั
ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่
งานของคณะกร
ตามผลการประ
ติังานคณะกรรม
นปี 2557 คณะก
มการรายบคุคล

รประชมุ 4 ครัง้
งันี ้
มการบรรษัทภิ

รในเดือนเมษาย

ให้ความเห็นเก่ี
ภายใน ตลอดจ
น 

ละ 1 ครัง้ 
บเชิญฝ่ายจดัก

ระตามความเห

นชอบจากคณ

ยกรรมการ 4 
ระ ปฏิบติัหน้า
รท่ีดีและจริยธร
มนัน้ และมี
ติดตามแผนสื

บผู้ อํานวยการส
กรณี นอกจาก
รรมการตอ่คณ
ะเมิน และในปี
มการชดุยอ่ยทั ้
กรรมการคณะก
ล ในการประ

ง โดยมีกรรมก

บาลและสรรหา

ยน 2557 

ยวกับแผนงาน
จนให้ความเห็น

การหรือหวัหน้า

หมาะสมด้วยค่

ะกรรมการตรว

คน  มีกรรมก
าท่ีหลกั 2 ด้า
รรมทางธุรกิจ 
มีหน้าท่ีสรรหา
สืบทอดตําแหน
สายขึน้ไป แล
กนัน้คณะกรรมก
ณะกรรมการบริษ
ปี 2556 คณ
ัง้ 3 คณ
กรรมการบรรษั
ะเมินผลการปฏิ

การทกุคนเข้าปร

า 
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คณะกรรมการบ
และจะสิน้สดุวา

หน้าท่ีและความ
ตามกฎบั

ด้าน คือ การพิ
ทัง้การติดตามก
คดัเลือกบคุคล
สรรหาบคุคลท่ีเ
รายงานตอ่คณ

1. พิจา
จริย

2. ติดต
บริษ
ให้มี
ธุรกิ

3. พิจา
ของ
แผน

4. สรร
หรือ

5. เสน
บริษ

6. ทบท
สรร

7. จดัท
8. ปฏิบ
 

เพ่ือให้การปฏิบั
คณะกรรมการบ

1. ในกา
หวัหน้

2. คณะก
ได้  โด

บรรษัทภิบาลแ
าระการดํารงตํา

มรับผิดชอบขอ
ตัรคณะกรรมก
พิจารณานโยบา
การปฏิบติัตาม
เข้าดํารงตําแหน
เหมาะสมสําหรั
ะกรรมการบริษั
ารณาทบทวนค
ยธรรมทางธุรกิจ
ตามกํากบัดแูล
ษัทและพนกังาน
มีระบบงานรับข้
กิจ 
ารณาทบทวนโ
งกรรมการบริษั
นสืบทอดตําแห
รหาและคดัเลือ
อมีตําแหน่งว่าง
นอแนะวิธีการป
ษัท พร้อมทัง้ร่ว
ทวนและเสนอข้
รหา ให้สอดคล้อ
ทํารายงานการป
บติัหน้าท่ีอ่ืนใด

บติังานตามหน้า
บรรษัทภิบาลแ
รปฏิบติัตามขอ
น้างานเข้าร่วมป
กรรมการบรรษั
ดยบริษัทฯ เป็น

 

ละสรรหาชดุเดิ
าแหน่งในวนัปร

งคณะกรรมกา
การบรรษัทภิบา
ายและแนวทาง
นโยบายและห
น่งกรรมการบริ
รับการดํารงตํา
ษัท เพ่ืออนมุติั ห
ความเหมาะสม
จ  และปรับปรุง
การปฏิบติัตาม
น ให้สอดคล้อง
ข้อร้องเรียนจาก

ครงสร้างและอ
ัท ประธานเจ้า
หน่งผู้บริหารระด
กบคุคลเข้าดําร
งลง  หรือตําแห
ระเมินผลการทํ
มในการประเมิ
ข้อแก้ไข ขอบเ
องกบัภาวการณ
ปฏิบติังานเสน
ด ท่ีคณะกรรมก

าท่ีของคณะกร
ละสรรหาดําเนิ
อบเขตอํานาจห
ประชมุเพ่ือชีแ้จ
ษัทภิบาลและสร
นผู้ รับผิดชอบคา่

ดิมมีวาระการดํ
ระชมุสามญัผู้ ถื

ารบรรษัทภิบาล
าลและสรรหา 
งปฏิบติัในเร่ือง
ลกัปฏิบติัในกร
ริษัท และประ
แหน่งผู้บริหารร
หรือเพ่ือเสนอต
มและความเพียง
งนโยบายบรรษั
มนโยบายบรรษั
งกบันโยบายแล
กผู้ มีสว่นได้สว่น

องค์ประกอบขอ
าหน้าท่ีบริหารแ
ดบัสงู (ตัง้แต่ระ
รงตําแหน่งกรร
หน่งผู้บริหารอ่ืน
ทํางานของกรรม
มินผล  และติดต
เขต หน้าท่ี  แ
ณ์ 
นอคณะกรรมกา
การบริษัท มอบ

รมการบรรษัทภิ
นินการดงันี ้
หน้าท่ี ให้คณะ
จง หรือให้สง่เอก
รรหาอาจจ้างท่ี
าใช้จ่ายดงักลา่

ารงตําแหน่งคร
ถือหุ้นประจําปี 

ลและสรรหา 
คณะกรรมการ
การกํากบัดแูลกิ
รอบของการมีจ ิ
ะธานเจ้าหน้าท่ีบ
ระดบัสงู (ตัง้
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
งพอของนโยบา
ษัทภิบาลให้เหม
ษัทภิบาลและหล
ละแนวปฏิบติัที
นเสีย  ในกรณ

องคณะกรรมกา
และเจ้าหน้าท่ีบ
ะดบัผู้ อํานวยกา
มการบริษัท แล
ตามท่ีคณะกรร
มการบริษัทและ
ตามผลการแก้ไ
และความรับผิด

ารบริษัท อยา่งน้
หมาย 

ภิบาลและสรรห

ะกรรมการบรรษ
กสารท่ีเก่ียวข้อ
ปรึกษาหรือมีกิ
ว 

ราวละ 3 ปี นบั
2559 

รบรรษัทภิบาล
กิจการท่ีดีและจ
ริยธรรมนัน้ 
บริหาร ติดตา
ัง้แตร่ะดบัผู้ อําน
อหุ้น แล้วแตก่ร
ายและแนวปฏิบ
าะสมทนัสมยัอ
ลกัจริยธรรมทา
ท่ีคณะกรรมการ
ณีเก่ียวกบับรรษ

ารบริษัท ติดต
บริหารของบริษั
ารสายขึน้ไป) 
ละประธานเจ้าห
รมการบริษัทมอ
ะคณะกรรมกา
ไขปรับปรุงตาม
ดชอบของคณะก

น้อยปีละ 1 ครัง้

หาเป็นไปอยา่ง

ษัทภิบาลและส
งได้ 
จกรรมอ่ืนใดท่ี

บตัง้แต่เดือนเม

และสรรหามีหน
จริยธรรม ทาง

และมีหน้า
ามแผนสืบทอด
นวยการสายขึน้
รณี ดงันี ้
บติัด้านบรรษัท
อย่างตอ่เน่ือง 
างธุรกิจ ข
รบริษัทกําหนด
ษัทภิบาลและจ

ามระยะเวลาดํ
ษัท พร้อมทัง้ติ

หน้าท่ีบริหาร เ
อบหมาย 
รบริษัท ตอ่คณ
มผลการประเมิน
กรรมการบรรษั

ง้ 

มีประสทิธิภาพ

รรหา เชิญฝ่า

เก่ียวกบัการปฏิ
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ษายน 2556 

น้าท่ีหลกั 2 
ธุรกิจ พร้อม
ท่ีสรรหาและ
ตําแหน่งเพ่ือ
นไป) และ

ทภิบาล 

ของกรรมการ
 พร้อมทัง้จดั
จริยธรรมทาง

ดํารงตําแหน่ง
ดตามการทํา

เม่ือครบวาระ

ณะกรรมการ
น 
ษัทภิบาลและ

พ ให้

ยจดัการหรือ

ฏิบติัหน้าท่ี



(3) คณ
คณ
เป็
ปัจ

ใน
มีเพ

 
อํา
คณ
คณ
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

เพ่ื
คณ

 

ณะกรรมการก
ณะกรรมการกํา
นกรรมการท่ีไม
จจบุนั ได้ดํารงต

1.  นายรัต
2.  นายบร
3.    ดร. ตีร

นปี 2557 คณะก
พียง 1 ครัง้ท่ีกร

านาจหน้าท่ีของ
ณะกรรมการกํา
ณะกรรมการบริ

เสนอแนวทา
คณะกรรมก
พิจารณาเสน
ประธานเจ้า
การปฏิบติังา
พิจารณาทบ
ความรับผิดช
พิจารณางบ
ของพนกังาน
ทบทวนและ
สอดคล้องกบั
จดัทํารายงา
ปฏิบติัหน้า

อให้การปฏิบติั
ณะกรรมการกํา

1. ในการป
งานเข้า

2. คณะกร
บริษัทฯ
 

กาํหนดค่าตอบ
าหนดคา่ตอบแท
มไ่ด้เป็นผู้บริหา
ตําแหน่งนบัตัง้แ
ตน์  พา
รรเทิง วอ่
รณ       พง
กรรมการกําหน
รรมการ 1 ทา่น

งคณะกรรมการ
าหนดคา่ตอบแท
ริษัทเพ่ืออนมุติัห
างจ่ายผลตอบแ
ารย่อยคณะตา่
นอแนะการกําห
หน้าท่ีบริหาร 
านประจําปี 
บทวนโครงสร้าง
ชอบ ผลการดํา
ประมาณในภา
นบริษัท 
ะเสนอข้อแก้ไข 
บัภาวการณ์ 
านการปฏิบติังา
ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะก

ติงานตามหน้าที
าหนดคา่ตอบแท
ปฏิบติัตามขอบ
าร่วมประชมุเพ่ือ
รรมการกําหนด
ฯ เป็นผู้ รับผิดชอ

 

บแทน  
ทนประกอบด้ว
ร มีวาระการดํ
แตเ่ดือนเมษาย
านิชพนัธ์ 
องกศุลกิจ         
งศ์มฆพฒัน์     
นดคา่ตอบแทนมี
นขอลาประชมุ  

รกําหนดคา่ตอบ
ทนมีหน้าท่ีเสน
หรือเพ่ือเสนอต่
แทน วิธีการจ่า
างๆ  ท่ีคณะกรร
หนดค่าตอบแท
ตลอดจนพิจาร

ง หลกัเกณฑ์ตา่
าเนินงานของบริ
าพรวม เก่ียวกบั

ขอบเขต หน้

านเสนอคณะกร
กรรมการบริษัท

ท่ีของคณะกรรม
ทนดําเนินการด
บเขต อํานาจห
อชีแ้จง  หรือให้
ดคา่ตอบแทนอา
อบคา่ใช้จ่ายดงั

วยกรรมการ 3 
ดํารงตําแหน่งค
ยน 2557 ได้แก่
ประธานกรร

 กรรมการ 
    กรรมการ 
มีการประชมุ 6
 

บแทน 
นอแนะความเห็
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
ยคา่ตอบแทนแ
รมการบริษัทแต
ทนและผลประโ
รณาหลกัเกณฑ์

างๆ เก่ียวกบัค
ริษัทฯ  และให้ส
บัการขึน้เงินเดื

น้าท่ี และควา

รรมการบริษัทอ
ทมอบหมาย 

มการกําหนดคา่
ดงันี ้
หน้าท่ี ให้คณะก
ห้สง่เอกสารท่ีเกี
าจจ้างท่ีปรึกษ
งกลา่ว 

 คน มีกรรมก
ราวละ 3 ปี 
 
มการกําหนดค่

6 ครัง้ กรรมการ

นเก่ียวกบัการบ
อหุ้น แล้วแตก่ร
และผลประโยช
ตง่ตัง้ 
ยชน์อ่ืนใด โดย
ฑ์และประเมินผ

คา่ตอบแทนตาม
สอดคล้องกบัภ
อน และเงินรา

ามรับผิดชอบขอ

อยา่งน้อยปีละ 

าตอบแทนเป็นไ

กรรมการกําหน
ก่ียวข้องได้ 
าหรือใช้จ่ายอ่ืน

ารอิสระเป็นปร
โดยคณะกรรม

าตอบแทน 

รทกุคนสามารถ

บริหารผลตอบแ
ณี ดงันี ้
ชน์อ่ืนใด ให้แก่ค

ยคํานงึถงึหน้าที
ลการปฏิบติังา

มข้อ 1 และ ข้
ภาวะตลาดด้วย
งวลัประจําปี ต

องคณะกรรมกา

 1 ครัง้ 

ไปอยา่งมีประสิ

นดคา่ตอบแทนเ

นใดท่ีเก่ียวกบัก

ระธาน และสม
มการกําหนดคา่

ถเข้าร่วมประชมุ

แทนตา่งๆ    ตอ่

คณะกรรมการ

ท่ีและความรับผิ
น เพ่ือกําหนด

้อ 2 ให้เหมาะ
ย 
ตลอดจนผลปร

ารกําหนดคา่ต

สทิธิภาพให้

เชิญฝ่ายจดักา

การปฏิบติัหน้าที
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มาชิกทัง้หมด
าตอบแทนชดุ

มครบ 5 ครัง้ 

อ

บริษัท  และ

ผิดชอบ ของ
ผลตอบแทน

ะสมกบัหน้าท่ี 

ระโยชน์อ่ืนใด

อบแทน ให้

รหรือหวัหน้า

ท่ีได้ โดย



9.3  คณะก
(1) กร

 
บริษัท บ

และตลาดห
วนัท่ี 20 กมุภ

 

กรรมการและ
รรมการอสิระ 

1. นายเกริ
2. นายสทุั
3. นายตีร
4. Mr.Sud
5. นายรัต
6. นายอโน

บ้านป ูจํากดั (
ลกัทรัพย์ และ
ภาพนัธ์ 2552 

1. ถือหุ้นไ
บริษัทร
เก่ียวข้อ

2. ไมเ่ป็นห
อํานาจ
ใหญ่ ห
น้อยกว
กรรมก
ควบคมุ

3. ไม่เป็นบ
มารดา 
หรือบคุ

4. ไม่มีหรื
หรือผู้ มี
ของตน
ผู้ขออน
เว้นแตจ่
ความสั
กิจการ
ช่วยเห ื
พฤติกา
ตัง้แตร้่อ

การแต่งตัง้กร
  มีจํานวนร้อย
ริกไกร 
ทศัน์ 
ณ  
diarso  
น์   
นทยั   
  

มหาชน) ได้กํา
 ตลาดหลกัทรั
เร่ืองคณุสมบติั

ไม่เกินร้อยละห
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรา
องของกรรมกา
หรือเคยเป็นกร
จควบคมุของผู้ข
หรือของผู้ มีอําน
ว่าสองปีก่อนวั
ารอิสระเคยเป็
มของผู้ขออนญุ
บคุคลท่ีมีความ
   คูส่มรส พ่ีน้อ
คคลท่ีจะได้รับก
อเคยมีความสั
มีอํานาจควบคมุ
นรวมทัง้ไม่เป็นห
นญุาต บริษัทให
จะได้พ้นจากกา
สมัพันธ์ทางธุร ิ
 การเช่าหรือให
ลือทางการเงิน
ารณ์อ่ืนทํานอง
อยละสามของสิ

รรมการและผู้บ
ละ 50 ของคณ
จีระแพทย์ 
เศรษฐ์บญุสร้า
พงศ์มฆพฒัน์ 
Prasetio 
พานิชพนัธ์ 
เตชะมนตรีกลุ 

าหนดนิยามกร
ัพย์แห่งประเท
ของกรรมการอิ

หนึ่งของจํานวน
ายใหญ่ หรือผู้
รอิสระรายนัน้ๆ
รมการท่ีมีสว่นร
ขออนญุาต บริ
นาจควบคุมขอ
ันท่ีย่ืนคําขออ
ปนข้าราชการ ห
าต 
มสมัพนัธ์ทางส
อง และบตุร  รว
การเสนอให้เป็น
มัพนัธ์ทางธุรกิ
มของผู้ขออนญุ
หรือเคยเป็นผู้ ถื
หญ่ บริษัทย่อย
ารมีลกัษณะดงั
กิจตามวรรคห
ห้เช่าอสงัหาริม
น ด้วยการรับห ื
เดียวกนั  ซึง่เป็
สนิทรัพย์ท่ีมีตวั

้บริหารระดับสู
ณะกรรมการบริษ

าง 

 

รมการอิสระไว้
ศไทย ตามประ
อิสระ กลา่วคือ“

นหุ้นท่ีมีสิทธิออ
ผู้ มีอํานาจควบ
ๆ ด้วย 
ร่วมบริหารงาน
ษัทใหญ่ บริษัท
องผู้ขออนุญาต
นุญาตต่อสํานั
หรือท่ีปรึกษา ข

ายโลหิต หรือโ
วมทัง้คู่สมรสขอ
นผู้บริหารหรือผู้
กิจกบัผู้ขออนญุ
ญาต ในลกัษณ
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรื
ย บริษัทร่วม ผู้
งกลา่วมาแล้วไม
หนึ่ง รวมถึงกา
มทรัพย์ รายกา
หรือให้กู้ ยืม คํา้
นผลให้ผู้ขออนุ
วตนสทุธิของผู้ข

สูงสุด 
ษัท ประกอบด้ว
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ว้ เท่ากบัข้อกําห
ะกาศคณะกรร
“กรรมการอสิ

อกเสียงทัง้หมด
คุมของผู้ ขออน

น ลกูจ้าง พนกัง
ทย่อย บริษัทร่ว
ต  เว้นแต่จะได้
นักงานทัง้นี ้ลกั
ของส่วนราชกา

โดยการจดทะเบี
องบตุร ของผู้บ ิ
มีอํานาจควบคุ

ญาต บริษัทใหญ
ณะท่ีอาจเป็นกา
รือผู้ มีอํานาจคว
ู้ ถือหุ้นรายใหญ
มน้่อยกวา่สองปี
รทํารายการทา
รเก่ียวกบัสินท
ประกัน การให้
นญุาตหรือคู่สญั
ขออนญุาตหรือ

วย 

ะ 
ะ  
ะ 
ะ 
ะ 
ะ 

หนดของ คณะ
มการกํากบัตล
ระ” หมายถงึ ก

ดของผู้ขออนญุ
นุญาต ทัง้นีใ้ห้

งาน ท่ีปรึกษาท่ี
วม บริษัทย่อยล
พ้นจากการมีล
กษณะต้องห้าม
ารซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้

บียนตามกฎหม
ริหาร ผู้ ถือหุ้นร
คมุของผู้ขออนญุ
ญ่ บริษัทย่อย บ
ารขดัขวางการใ
วบคมุของผู้ ท่ีมี
ญ่หรือผู้ มีอํานา
ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคํ
างการค้าท่ีกระ
ทรัพย์หรือบริกา
ห้สินทรัพย์เป็น
ญญามีภาระหนี ้
อตัง้แต่ย่ีสิบล้าน

ะกรรมการกํากั
ลาดทนุท่ี  ทจ.4
กรรมการท่ีมีคณุ

ญาต บริษัทใหญ
ห้นับรวมการถื

ท่ีได้เงินเดือนปร
ลําดบัเดียวกนั
ลกัษณะดงักล่า
มดังกล่าวไม่ร
หุ้นรายใหญ่ หรื

มาย ในลกัษณ
รายใหญ่ ผู้ มีอํา
ญาตหรือบริษัท
บริษัทร่วม ผู้ ถือ
ใช้วิจารณญาณ
มีความสมัพนัธ์ท
าจควบคมุของผ
คําขออนญุาตต
ะทําเป็นปกติเ
าร หรือการให้ห
นหลกัประกันห
นี ้ท่ีต้องชําระตอ่
นบาทขึน้ไป แล้
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บัหลกัทรัพย์
4/2552  ลง
ณสมบติั ดงันี ้

ญ่ บริษัทย่อย 
อหุ้นของผู้ ท่ี

ระจํา หรือผู้ มี
 ผู้ ถือหุ้นราย
าวมาแล้วไม่
วมถึงกรณีท่ี
รือผู้ มีอํานาจ

ณะท่ีเป็น บิดา
านาจควบคมุ 
ทยอ่ย 
อหุ้นรายใหญ่ 
ณอย่างอิสระ
ทางธุรกิจกบั
ผู้ขออนญุาต 
ตอ่สํานกังาน 
พ่ือประกอบ
หรือรับความ
นีส้ิน รวมถึง
ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ล้วแต่จํานวน



ใดจะต่ํ
กันตาม
อนุโลม
ความสั

5. ไม่เป็นห
มีอํานา
งานสอ
มีอํานา
สองปีก่

6. ไม่เป็นห
ทางกา
ร่วม ผู้ ถื
หรือหุ้น
กวา่สอ

7.  ไม่เป็นกร
ถือหุ้นซึ

8. ไม่ประ
บริษัทย
พนกังา
ของบริ
อนญุาต

9. ไมมี่ลกั
ภายหลั
อาจได้
บริษัทย
โดยมีก
ความใน
ในช่วงส
วนัท่ี 1 
ในกรณี
ทางธุรกิ
ผ่อนผนั
ตอ่เม่ือผ
แล้วว่า 
จดัให้มี
 

ากว่า ทัง้นี ้กา
มประกาศคณะ
ม แต่ในการพิจ
สมัพนัธ์ทางธุรกิ
หรือเคยเป็นผู้ส
าจควบคุมของ
บบญัชี ซึง่มีผู้ส
าจควบคมุของผ
ก่อนวนัท่ีย่ืนคําข
หรือเคยเป็นผู้ ใ
รเงิน ซึ่งได้รับค
ถือหุ้นรายใหญ่ 
นสว่นของ   ผู้ ให้
งปีก่อนวนัท่ีย่ืน
รรมการท่ีได้รับ
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้
กอบกิจการท่ีมี
ย่อย หรือไม่เป็
าน ท่ีปรึกษาท่ีรั
รษัทอ่ืน ซึ่งประ
ตหรือบริษัทยอ่
ษณะอ่ืนใดท่ีทํ
ลงัได้รับการแต่
รับมอบหมาย
ย่อย บริษัทร่วม
ารตดัสนิใจในรู
นข้อ (2) (4) (5
สองปีก่อนวนัท่ี
กรกฎาคม 255

ณีท่ีบคุคลท่ีผู้ขอ
กิจหรือการให้บ ิ
นข้อห้ามการมีห
ผู้ขออนญุาตได้
 การแต่งตัง้บคุ
การเปิดเผยข้อ

รคํานวณภาระ
ะกรรมการกําก
จารณาภาระห
จกบับคุคลเดีย
สอบบญัชีของผู้
ผู้ ขออนุญาต 
สอบบญัชีของผู้
ผู้ขออนญุาตสงั
ขออนญุาตตอ่สํ
ให้บริการทางวิช
ค่าบริการเกินก
 หรือผู้ มีอํานาจ
ห้บริการทางวิช
นคําขออนญุาต
บการแต่งตัง้ขึน้
ข้องกบัผู้ ถือหุ้น
มีสภาพอย่างเ
ปนหุ้นส่วนท่ีมีน
รับเงินเดือนประ
ะกอบกิจการท่ี
ย 
าให้ไมส่ามารถ
งตัง้ให้เป็นกรร
จากคณะกรรม
ม บริษัทย่อยลํา
รูปแบบขององค
) และ (6) ในสว่
ท่ีย่ืนคําขออนญุ
53 เป็นต้นไป 
อนญุาตแต่งตัง้
บริการทางวิชาชี
หรือเคยมีความ
ด้จดัให้มีความเห
คคลดงักล่าวไม่
มลูตอ่ไปนีใ้นห

ะหนีด้งักล่าวให้
กับตลาดทุนว่
นีด้ังกล่าว  ให้
ยวกนั 
ผู้ขออนญุาต บริ
และไม่เป็นผู้ ถื
ผู้ขออนญุาต บ ิ
งักดัอยู่ เว้นแต
สํานกังาน 
ชาชีพใดๆ ซึ่งร
กว่าสองล้านบา
จควบคมุของผู้ข
ชาชีพนัน้ด้วย เว้
ตตอ่สํานกังาน 
นเพ่ือเป็นตวัแทน
นรายใหญ่ 
เดียวกันและเป็
นัยในห้างหุ้ นส
ะจํา หรือถือหุ้น
ท่ีมีสภาพอย่าง

ถให้ความเหน็อ
รมการอิสระท่ีมี
มการ ให้ตัดสิน
าดบัเดียวกนั ผู้
ค์คณะ (collect
วนท่ีกําหนดให้

ญาตต่อสํานกังา

ัง้ให้ดํารงตําแห
ชีพเกินมลูคา่ท่ีก
มสมัพนัธ์ทางธ
หน็คณะกรรมก
ม่มีผลกระทบต่อ
หนงัสือนดัประช

ห้เป็นไปตามวิธี
าด้วยหลักเกณ
ห้นับรวมภาระ

ริษัทใหญ่ บริษั
ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้
ริษัทใหญ่ บริษั
ต่จะได้พ้นจากก

รวมถึงการให้บ ิ
าทต่อปีจากผู้ข
ขออนญุาต แล
ว้นแต่จะได้พ้น

นของกรรมการ

ป็นการแข่งขันที
ส่วน หรือเป็นก
นเกินร้อยละหนึ
เดียวกันและเป

ยา่งเป็นอิสระเ ี
มีลกัษณะเป็นไ
นใจในการดํา
ถือหุ้นรายใหญ
tive decision) 
ห้พิจารณาคณุส
าน ให้ใช้บงัคบั

หน่งกรรมการอิ
กําหนดตามข้อ 
ธุรกิจหรือการใ
การบริษัทท่ีแสด
อการปฏิบติัหน้
ชมุผู้ ถือหุ้นในวา

ธการคํานวณมลู
ณฑ์ในการทําร
หนีท่ี้เกิดขึน้ใน

ษัทย่อย บริษัทร่
มีอํานาจควบค
ษัทย่อย บริษัทร่
การมีลกัษณะด

ริการเป็นท่ีปรึก
ขออนญุาต บริษ
ะไม่เป็นผู้ ถือหุ้
จากการมีลกัษ

รของผู้ขออนญุ

ท่ีมีนัยกับกิจก
กรรมการท่ีมีส่ว
นึง่ของจํานวนหุ้
ป็นการแข่งขัน

ก่ียวกบัการดําเ
ปตามข้อ (1) ถึ
เนินกิจการของ
ญ่ หรือผู้ มีอํานา
 ได้ 
สมบติัของกรรม
กบัคําขออนญุ

สระเป็นบคุคล
 (4) หรือ ข้อ (6
ห้บริการทางวิช
ดงว่าได้พิจารณ
น้าท่ีและการให้
าระพิจารณาแต

ลค่าของรายกา
รายการท่ีเก่ียว
นระหว่างหนึ่งปี

รวม ผู้ ถือหุ้นราย
คุม หรือหุ้นส่ว
รวม ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักล่าวมาแล้ว

กษากฎหมายห
ษัทใหญ่ บริษัท
หุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํา
ษณะดงักลา่วมา

าต ผู้ ถือหุ้นราย

ารของผู้ ขออนุ
วนร่วมบริหาร
หุ้นท่ีมีสิทธิออก
นท่ีมีนัยกับกิจก

เนินงานของผู้ข
ถึง (9) แล้ว กร
งผู้ ขออนุญาต
าจควบคมุของ

มการอิสระของ
ญาตท่ีย่ืนต่อสําน

ท่ีมีหรือเคยมีค
6) ให้ผู้ขออนญุ
ชาชีพเกินมลูค
ณาตามหลกัใน
ห้ความเห็นท่ีเป็
ตง่ตัง้กรรมการ
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ารท่ีเก่ียวโยง
วโยงกัน โดย
ปีก่อนวันท่ีมี

ยใหญ่ หรือผู้
วนของสํานัก
ยใหญ่ หรือผู้
วไม่น้อยกว่า

หรือท่ีปรึกษา
ทย่อย บริษัท
านาจควบคมุ 
าแล้วไม่น้อย

ยใหญ่ หรือผู้

นุญาต   หรือ
งาน ลูกจ้าง 
เสียงทัง้หมด
การของผู้ ขอ

ขออนญุาต 
รรมการอิสระ
 บริษัทใหญ่ 
ผู้ขออนญุาต 

ผู้ขออนญุาต
นกังานตัง้แต่

ความสมัพนัธ์
ญาตได้รับการ
ค่าดงักล่าว ก็
นมาตรา 89/7 
ปนอิสระ และ
อิสระด้วย 



 
งา
ทา

 
 

(2)   ก

 

ก. 

ข. 
ค. 

เพ่ือประโยช
นสอบบญัชี ห ื
างวิชาชีพ (แล้ว

การสรรหากรร
คณะกรรมก
ทดแทนตําแ
1. ทบทว

เข้มแข
2.  ทบทว

ในกา
ข้อกํา
บาลแ
หุ้น เพื

ในการสรรห
สรรหาซึง่ปร
ขณะท่ีบริษั
เง่ือนไขท่ีกํา
หุ้นรายยอ่ย
คณุสมบติัทั
รายช่ือผู้ ท่ีไ
คณะกรรมก
ของจํานวน
 
สําหรับการ
การติดตาม
เจ้าหน้าท่ีป
สืบทอดตําแ
 

ลกัษณะความ
เป็นไปตามหลั
เหตผุลและควา
ความเห็นของ
กรรมการอิสระ
น์ตามข้อ (5) 
หรือผู้ให้บริการท
วแตก่รณี) ในนา

รมการและผู้บ
การบรรษัทภิบา
แหน่งท่ีวา่งลงด้
วนโครงสร้างแล
ข็งในภาพรวมใ
วนคณุสมบติัทัว่
รสรรหาและคดั
าหนดของตลาด
และสรรหาจะเส
พ่ือลงมติแตง่ตัง้

หากรรมการท่ีค
ระกอบด้วยกรร
ษัทฯ ประกาศท
าหนด ซึง่มีระย
ยทัง้หมดจะเข้า
ทัว่ไป คณุสมบ
ด้รับการเสนอชื
การบริษัทท่ีประ
นเสียงผู้ ถือหุ้นทั ้

สรรหาคดัเลือก
มความคืบหน้าแ
ฏิบติัการ และผ้
แหน่งท่ีสําคญัต

สมัพนัธ์ทางธุร
กัเกณฑ์ท่ีกําหน
ามจําเป็นท่ียงัค
งคณะกรรมกา
ะ 
และ ข้อ (6) 
ทางวิชาชีพ ให้
ามของนิติบคุค

บริหารระดับสู
าลและสรรหา 
ด้วยเหตอ่ืุน ขัน้ต
ละองค์ประกอบ
ให้กบัคณะกรรม
วัไป คณุสมบติั
ดเลือกเพ่ือให้ตร
ดหลกัทรัพย์แหง่
สนอตอ่คณะกร
ง้เป็นกรรมการบ

รบวาระหรือทด
รมการอิสระจํา
ทางเวบ็ไซต์เปิด
ะเวลาในการเส
สูก่ระบวนการส
บติัเฉพาะท่ีเป็น
ช่ือทัง้หมดจะมา
ะชมุผู้ ถือหุ้นจะ
ัง้หมดท่ีมาประ

กบคุคลเข้าดําร
แผนสืบทอดตํา
ผู้บริหารระดบัสู
ตอ่ไปในอนาคต

รกิจหรือการให้
นด 
คงหรือแตง่ตัง้ใ
ารของผู้ ขออนุ

 คําวา่ “หุ้นส่
ห้เป็นผู้ลงลายมื
ลนัน้ 

สูงสุด 
เป็นผู้ ทํ

ตอนการดําเนิน
บท่ีเหมาะสมขอ
มการบริษัท   
ติเฉพาะ คณุสม
รงกบัสถานการ
งประเทศไทย 
รรมการบริษัทเพื
บริษัทตอ่ไป 

ดแทนตําแหน่ง
นวน 1 ใน 3 
ดโอกาสให้ผู้ ถือ
สนอมากพอสม
สรรหาโดยมีกา
นประโยชน์ตอ่โค
ากกวา่ 2 
ะเป็นผู้ เห็นชอบก
ะชมุและมีสทิธิอ

รงตําแหน่งผู้บริห
าแหน่งท่ีครอบค
สงู เพ่ือให้มัน่ใจ
ต 

บริการทางวิชา

ห้บคุคลดงักลา่
นุญาตในการเส

วน” หมายคว
อช่ือในรายงาน

าหน้าท่ีสรรหาก
นการประกอบด้
องคณะกรรมกา

มบติัของกรรมก
รณ์และความต้
เม่ือผา่นการพิจ
พ่ือให้ความเหน็

ท่ีวา่งลง เป็นห
 โดยให้คณะก
หุ้นรายยอ่ยทํา
มควร รายช่ือท่ีไ
รพิจารณาทัง้ด้
ครงสร้างและก
เทา่ของกรรม

การแตง่ตัง้กรร
ออกเสียงโดยมี

หาร คณะกรรม
คลมุตําแหน่งป
จวา่บริษัทฯ มีผู้

าชีพ ท่ีทําให้บคุ

าวเป็นกรรมการ
สนอให้มีการแ

ามวา่ บคุคลที
นการสอบบญัชี

กรรมการทดแท
ด้วย 

ารบริษัททัง้คณ

การอิสระ และ
้องการของบริษ
จารณาสรรหาแ
นชอบ และเส

หน้าท่ีของคณะก
รรมการบริษัทท
การเสนอช่ือผู้ ที
ได้รับการเสนอจ
ด้าน ความรู้ คว
ารทํางานร่วมกั
การท่ีวา่งลง 
มการด้วยคะแน
การลงคะแนนก

มการบรรษัทภิบ
ระธานเจ้าหน้า
บริหารท่ีมีความ

คคลดงักลา่วมีค

รอิสระ 
แต่งตัง้บุคคลด

ท่ีได้รับมอบหมา
ชี หรือรายงานก

ทนกรรมการท่ีค

ณะ เพ่ือเสริ

ะกําหนดเพิ่มเติ
ษัทฯ และให
แล้วคณะกรรมก
สนอตอ่ท่ีประชมุ

กรรมการบรรษั
ทกุคนเสนอช่ือผ
ท่ีเหมาะสมภาย
จากคณะกรรม
วามสามารถ ป
กนัของคณะกรร
และผ่านการ

นนเสียงไมต่ํ่าก
กรรมการเป็นรา

บาลและสรรหา
าท่ีบริหาร ประธ
มรู้ ความสามา
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คณุสมบติัไม่

ดังกล่าวเป็น

ายจากสํานกั
การให้บริการ

ครบวาระหรือ

รมสร้างความ

มหลกัเกณฑ์
ห้เป็นไปตาม
การบรรษัทภิ
มสามญัผู้ ถือ

ษัทภิบาลและ
ผู้ ท่ีเหมาะสม  
ยในเวลาและ
การและผู้ ถือ
ประสบการณ์ 
รมการบริษัท  
เหน็ชอบของ
กวา่กึง่หนึง่
ายบคุคล 

า ได้จดัให้มี
ธาน
ารถ สามารถ



9.4  กา

ศกั

 

 

ารกาํกับดูแลก

บริษัทฯ บริ
กยภาพ มีประสิ

นโยบายกา
1. ฝ่ายบริห

ลงทนุ (
ยงัคณะ
และการ
นโยบาย
จดัการข

2. คณะกร
หลกัทรั
สนิทรัพ

3. บริษัทย
อ่อนไห
ข้อเสนอ
หรือปรับ

นโยบายการ

คณะกรรม
เพ่ือการทําห
ไตรมาส 

สําหรับการ
ผู้บริหารท่ีจ
และกลยทุธ
(กรณีท่ีเป็น
รายช่ือกรรม

นโยบายด้า
การทํางบป
กบัระเบียบ
จดัสง่ข้อมลู
และการใช้เ

 

การดาํเนินงาน

รหารจดัการ บริ
สทิธิภาพในด้าน

รลงทนุของบริษ
หารจะต้องมีกา
Investment C
ะกรรมการบริษั
รอนมุติังบลงทนุ
ยท่ีสําคญัของบ
ของบริษัทให้เป็
รรมการบริษัทพิ
ัพย์และตลาดห
พย์  

ย่อยต้องรายงา
หวทางธุรกิจ แ
อแนะแนวทางก
บปรุงสง่เสริมให

รควบคมุภายใน

การบริษัทและ
หน้าท่ีอย่างอิส

รบริหารงานในบ
จะไปปฏิบติัหน้
ธ์ โดยพิจารณา
นกรรมการในบ
มการในบริษัทย

นการงบประม
ระมาณลงทนุแ
งบประมาณขอ
ลให้สอดคล้องกั
เงินลงทนุเกินงบ

นของบริษัทย่อ

ริษัทย่อย รวมถึ
นตา่งๆ ดงันี ้ 

ษัท และบริษัทย
ารศกึษาและปร
ommittee) แล้
ัทพิจารณาอนมุ
น  
บริษัทยอ่ย ทัง้นี
ปนไปอยา่งมีปร
พิจารณาอนมุติั
หลกัทรัพย์กําหน

นผลการประก
ละการประเมิ
การบริหารกิจก
ห้ธุรกิจของบริษั

น และนโยบาย

ะฝ่ายบริหารให้
สระและรายงาน

บริษัทย่อยได้บ
าท่ีกรรมการใน
าจากความรู้ ค
บริษัทต่างประเ
ยอ่ยอยา่งน้อยปี

าณ 
และดําเนินการ
องบริษัทฯและก
กบัการดําเนินก
บลงทนุโครงกา

อยและบริษัท

ถงึกําหนดแนวท

ยอ่ย 
ระเมินผลการศึ
ล้วจงึนําเสนอผล
มติัโครงการ ซึง่

นีห้ากมีการต้อ
ระสทิธิภาพ คณ
รายการลงทนุที
นด เช่น ร

กอบการและกา
นผลโดยเปรีย
การของแต่ละบ
ษัทในเครือมีกา

การบริหารงาน

ห้สายงานตรว
นผลการตรวจส

บริหารตามสดัส
นบริษัทต่างๆ เพื
วามสามารถข
เทศ)   รวมถึงส
ปีละครัง้  

รต้องเป็นไปตาม
การจดัทําและท
ารของบริษัทฯ 
ารท่ีได้รับอนมุติั

ร่วม 

ทางการดําเนินธ

ศกึษาเบือ้งต้นก
ลการประเมิน พ
งจะตอ่เน่ืองถึงก

งจดัตัง้บริษัทย่
ณะกรรมการบริ
ท่ีมีลกัษณะเข้า
รายการท่ีเก่ียวโ

ารดําเนินงานขอ
ยบเทียบกับเป้
บริษัทย่อยเพ่ือใ
รพฒันาและเจ ิ

นสว่นกลาง 

จสอบภายในร
สอบให้คณะกร

ส่วนการลงทนุ 
พ่ือให้มีทิศทาง
องผู้บริหารท่ีเกี
สขุภาพและคว

มระเบียบงบปร
ทบทวนงบประม
 การลงทนุในโ
ติไว้รวมร้อยละ 

ธุรกิจ เพ่ือให้กา

ารลงทนุโดยคณ
พร้อมทัง้สรุปภา
การพฒันาโครง

อย หรือยกเลิ
ษัทจะเป็นผู้ มีอํ
ข่ายตามประก
โยงกนั รายก

องธุรกิจท่ีสําคญั
าหมาย รวมถึ
ใช้ประกอบกา
ริญเติบโตอยา่ง

รายงานตรงต่อ
รรมการบริษัทท

และคณะกรรม
ท่ีสอดคล้องแล
ก่ียวข้องกบับริษ
วามพร้อมของ

ระมาณของแตล่
มาณฯต้องดําเนิ
ครงการท่ีมีมลูค
10 ต้องขออนมุั

ารบริหารงานเป็

ณะกรรมการกล
าวการณ์ลงทนุ
งการ การขยาย

กบริษัทยอ่ยเพื
อํานาจอนมุติัดงั
าศคณะกรรมก
การได้มาหรือจํ

ญั พร้อมทัง้วิเค
ถึงแสดงความคิ
รพิจารณากําห
งตอ่เน่ือง 

อคณะกรรมกา
ทราบความคืบ

มการบริษัท มีห
ละเช่ือมโยงในด้
ษัทนัน้ๆ สถาน
ผู้บริหาร  ซึ่งมี

ละบริษัทย่อยที
นินการตามกรอ
คา่สงูกวา่ 1,50
มติัตอ่คณะกรร
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ป็นไปอยา่งมี

ลัน่กรองการ
นเพ่ือนําเสนอ
ยการลงทนุ 

พ่ือการบริหาร
งกลา่ว 
การกํากบั
าหน่ายไปซึง่

คราะห์ความ
คิดเห็น หรือ
หนดนโยบาย

ารตรวจสอบ   
หน้าเป็นราย

หน้าท่ีแต่งตัง้
ด้านนโยบาย
นท่ีปฏิบติังาน 
มีการทบทวน

ท่ีสอดคล้อง
อบเวลาและ
00 ล้านบาท 
มการบริษัท 

  



9.5 การดู
บ

ความโ
ทางกา
อยา่งส
ดแูลให้
เคร่งค

กํากบัห
เคร่งค
บริษัท 

ใน
ปฏิบติั
การใช้

บริ
อยา่งเ

หรือรา
กําหนด

1. 

2. 

3. 

 

การเป็
แข่งขนั
จําเป็น
กบับคุ
อนมุติั
ปฏิบติั
นอกจา
เปิดเผ
เป็นปร

แลเร่ืองการใช
บริษัทฯ ให้ค
โปร่งใสรายงาน
ารเงินและอ่ืนๆ 
สม่ําเสมอ ให้กั
ห้มีการปฏิบติัต
รัด เม่ือกรรม

หลกัทรัพย์และ
รัด และมีการ
 
นการดแูลเร่ืองก
ติไว้ในคูมื่อจริยธ
ช้ข้อมลูของบริษั
ริษัทฯ ถือวา่เป็น
คร่งครัด โดยเฉ
าคาหุ้น ในสว่น
ดในข้อปฏิบติัจ

  ไมใ่ช้โอกาส
การทําธุรกิ

  ไมใ่ช้ข้อมลู
ประโยชน์ใ

  ไมเ่ปิดเผยข้
เป็นกรรมก

นอกจากนี ้บ ิ
นกรรมการ ผู้บ
นกบับริษัทฯ หลี
นต้องทํารายกา
คลภายนอก ท
   หากราย
ติตามหลกัเกณฑ
ากนัน้ในแนวป
ยตอ่สาธารณะ
ระจําทกุเดือนใน

ช้ข้อมูลภายใน
ความสําคญักบั
นทางการเงินแล
 ท่ีเก่ียวกบัธุรกิ
บัผู้ ถือหุ้น นกัล
ามกฎหมายข้อ
การบริษัทหรือ

ะตลาดหลกัทรัพ
รรายงานการถือ

การใช้ข้อมลูภา
ธรรมธุรกิจ ใน
ษัทฯ 
นความรับผิดช
ฉพาะอยา่งย่ิงข้

นของกรรมการไ
จริยธรรมธุรกิจ 

สหรือข้อมลูท่ีได้
จท่ีแข่งขนักบับ

ลภายในเพ่ือปร
นการซือ้ขายหุ้น

ข้อมลูความลบั
การผู้บริหาร หรื

ริษัทฯ ได้กําหน
บริหาร หรือพน
ลีกเล่ียงการทํา
รดงักลา่วบริษัท
ทัง้นี ้ กรรมการ
การนัน้เข้าข่าย
ฑ์ วิธีการ 
ฎิบติัของกรรม
ะ  และกําหนดใ
นการประชมุคณ

น  
บการเปิดเผยข้อ
ละการดําเนินกา
จและผลประกอ
ลงทนุ นกัวิเคร
อบงัคบั แล
ผู้บริหารมีการเ

พย์ (ก.ล.ต.) 
อครองหลกัทรัพ

ยในของบริษัทน
นหวัข้อความขดั

อบของกรรมกา
ข้อมลูภายในท่ีย

ได้มีกําหนดข้อป
ดงันี ้
ด้จากการเป็นก
บริษัทฯ หรือธุรกิ
ะโยชน์ของตนใ
นของบริษัทฯ 
บทางธุรกิจของบ
อพนกังานของ

นดในนโยบายบ
นกังานบริษัทฯ 
รายการท่ีเก่ียว
ทฯ ต้องดแูลให้
ร ผู้บริหาร หรื
ยเป็นรายการท่ีเ

และการเปิ
การบริษัทได้มีก
ให้มีการรายงาน
ณะกรรมการบ ิ

อมลูและความโ
ารไว้ในนโยบา
อบการของบริษ
ราะห์หลกัทรัพย
ละระเบียบท่ีเก่ี
เปล่ียนแปลงกา

ได้มีการรายงา
พย์ของกรรมกา

นัน้ บริษัทฯ 
ดแย้งทางผลปร

าร ผู้บริหาร แล
ยงัไมเ่ปิดเผยต่

ปฏิบติัไว้ในแน

กรรมการ ผู้บริห
กิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
ในการซือ้ขายหุ้

บริษัทฯ ตอ่บคุ
งบริษัทฯ ไปแล้ว

บรรษัทภิบาล ที
 แสวงหาผลป
โยงท่ีอาจก่อให้
ห้ทํารายการด้ว
รือพนกังานท่ีมี
เก่ียวโยงกนัภา
ปิดเผยข้อมลูรา
การกําหนด 
นการถือครองห
ริษัท  

โปร่งใส และ
ยบรรษัทภิบาล
ษัทฯ ท่ีถกูต้อง 
ย์ ตลอดจนบคุ
ยวข้องเก่ียวกบั
ารซือ้ขายหุ้นตา

านข้อมลูให้กบั
ารและผู้บริหาร

 มีมาตรการป้
ระโยชน์และการ

ละพนกังานท่ีจะ
อสาธารณะ ห ื

วทางปฏิบติัขอ

หาร หรือพนกัง
 
หุ้นของบริษัทฯ 

คคลภายนอก โ
ว 

ท่ีจะไมใ่ห้กรรม
ระโยชน์สว่นตน
ห้เกิดความขดัแ
วยความโปร่งใส
สว่นได้เสียในร
ยใต้ประกาศขอ
ายการท่ีเก่ียวโย

แนวทางสํ
หลกัทรัพย์ของก

ะได้กําหนดนโย
ลของบริษัทฯ 
ครบถ้วน เพียง
คลทัว่ไป คณะ
บการเปิดเผยข้อ
ามข้อกําหนดขอ

หน่วยงานกํากั
เป็นรายเดือนใน

ป้องกนัข้อมลูภ
รรักษาข้อมลูอนั

ะต้องเก็บรักษา
รือข้อมลูท่ีมีผล

องคณะกรรมกา

งานในการหาป

หรือให้ข้อ

โดยเฉพาะคูแ่ข่

มการ ผู้บริหาร 
น โดยห้ามไมใ่
แย้งทางผลประโ
ส เท่ียงธรรม 
ายการนัน้จะต้อ
องตลาดหลกัท
ยงกนัของบริษัท
าหรับกรรมการ
กรรมการและผู้

ยบายด้านการเปิ
ในการเปิดเผ

งพอ เช่ือถือได้ 
ะกรรมการบริษั
อมลูและความโ
องสํานกังานคณ

กบัดแูลทราบตล
นการประชมุคณ

ภายในโดยได้กํา
นัเป็นความลบั

าข้อมลูความลบั
ลกระทบตอ่การ

ารบริษัท พ.ศ. 

ระโยชน์สว่นตน

อมลูภายในแก่บ

ข่งขนั แม้หลงัพ้

และพนกังานใ
ให้กรรมการประ
โยชน์กบับริษัท
เสมอเหมือนกา
องไมมี่สว่นในก
รัพย์แหง่ประเท
ทจดทะเบียนอย
รหากได้รับรู้ข้อ
ผู้บริหารท่ีมีการ
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ปิดเผยข้อมลู 
ยสารสนเทศ
 และทนัเวลา
ษัทมุง่มัน่ท่ีจะ
โปร่งใสอยา่ง
ณะกรรมการ

ลอดเวลาโดย
ณะกรรมการ

าหนดเป็นข้อ
 โดยเฉพาะ

บของบริษัทฯ 
รดําเนินธุรกิจ

 2552 และ

นและในเร่ือง

บคุคลอ่ืนเพ่ือ

พ้นสภาพการ

ใช้โอกาสจาก
ะกอบธุรกิจท่ี
ทฯ  ในกรณีท่ี
ารทํารายการ
การพิจารณา
ทศไทย ต้อง
ยา่งเคร่งครัด 
มลูท่ียงัไมไ่ด้
เปล่ียนแปลง



Techn
ระดบัก
มีสว่นร
เข้าข่า

พนกังา
จะมีกา
หลกัท

ระดบัใ

ผิดวินยั

ชือ่เสีย
พนกังา

 
9.6 ค่าตอ

1. 
ค
ใ
ห

แ
บ
ส

2. 

 
9.7 การปฏ

บ
หลกัท
เหตผุล

 
 

ในสว่นของกา

nology: IT) ม
การเข้าถงึข้อมลู
ร่วมในการทําง
ยการเก็บรักษา

านเหลา่นัน้จะมี
ารเปิดเผยข้อมู
รัพย์ 
การดแูลเร่ือง

ในหมวดวินยัแล

ยัและต้องได้รับ

ยง ความเชือ่ถือ
านผู้ ทําผิดจะได

บแทนของผู้ส
คา่ตอบแทนจา
คณะกรรมการต
ในการปฏิบติังา
หลกัทรัพย์แหง่ป

1. นายส
2. นางส
3. นายวิ

แหง่บริษัท ไพร้
บญัชีของบริษัท
สอบบญัชีประจํ

 
คา่บริการอ่ืน (
- ไมมี่ – 

ฏบัิตติามหลัก
บริษัทมีการปฏิ
รัพย์แหง่ประเท
ลประกอบ ดงันี ้

ารพฒันาระบบ

มาใช้ควบคมุ เ
ลของบริษัทฯ ข
านเฉพาะกิจท่ี
าข้อมลูภายในอ

มีการทําสญัญา
ลตอ่ตลาดหลกั

การใช้ข้อมลูภา
ละลงโทษกําหน

บโทษตามลกัษณ

อหรือผลิตภณัฑ
ด้รับโทษรุนแรง

สอบบัญชี  
ากการสอบบญั
ตรวจสอบได้พจิ
าน คณุภาพ 
ประเทศไทย  นํ
สมชาย จิณโณ
สาวอมรรัตน์  เพ
วเิชียร  ก่ิงมนต ี
ซวอเตอร์เฮาส์ค
ท บ้านป ูจํากดั 
จําปีและรายไต

Non-audit fee

กการกาํกับดแู
บติัตามหลกักา
ทศไทยกําหนด 
น ้ 

 

บควบคมุการใช้

ช่น ระบบการป้
ของพนกังานใน
เก่ียวกบัข้อมลูที
อนัอาจมีผลต่อ

าการเก็บรักษา
กทรัพย์แหง่ประ

ายในของบริษัท
นดวา่ พนกังาน
ณะแหง่ความผิ

ฑ์ของบริษัทฯ อ
งถงึขัน้ไลอ่อก 

ญชี (Audit fee) 
จารณาคดัเลือก
มาตรฐานการป
นําเสนอคณะกร
ณวาท   
พิ่มพนูวฒันาสุ
ตรี   
คเูปอร์ส เอบีเอ
 (มหาชน) ประ
รมาสของบริษัท

e) 

แลกจิการที่ดใี
ารกํากบัดแูลกิจ
ยกเว้นบางเร่ือ

ช้ข้อมลูภายใน บ
ป้องกนัการเข้า
นระดบัตา่งๆ ให้
ท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผ
ความเคล่ือนไห

ข้อมลูภายใน 
ะเทศไทยและสํ

ทฯ นัน้ บริษัท
นผู้ใดไมป่ฏิบติัต

ผิด โดยมีใจค

อนัเป็นเหตใุหบ้

 
กผู้สอบบญัชีตา
ปฏิบติังาน แล
รรมการบริษัท 

 ผู้ส
สขุ  ผู้ส

 ผู้ส
อเอส จํากดั (Pw
จําปี 2556 ด้วย
ัทและบริษัทยอ่

ในเร่ืองอ่ืนๆ  
จการท่ีดีสําหรับ
องท่ีบริษัทมิได้มี

บริษัทฯ ได้นําร
ถงึข้อมลูของบ ิ
ห้ตรงกบัความรั
ผยตอ่สาธารณ
หวของราคาหลั

(Confidentia
านกังานคณะก

ัทฯ ได้กําหนด
ตามหรือฝ่าฝืนวิ

วามวา่ “เปิด
บริษัทฯ ไดร้บัค

ามเกณฑ์การป
ละผู้สอบบญัชีมี
เพ่ือขออนมุติัผู้
สอบบญัชีรับอนุ
สอบบญัชีรับอนุ
สอบบญัชีรับอนุ
wC) ท่ีมีเครือขา่
ยคา่สอบบญัชี
อยและงบการเงิ

บบริษัทจดทะเบี
มีการปฏิบติัตาม

ระบบเทคโนโลยี

ริษัทฯ จากบคุ
รับผิดชอบ ในก
ะและอยูร่ะหวา่
กัทรัพย์ของบริ

lity Agreeme
กรรมการกํากบั

ดไว้ในข้อบงัคบัก
วินยัท่ีกําหนดไ

ดเผยความลบัข

วามเสียหายหรื

ระเมินของบริษั
มีคณุสมบติัถกูต
ถือหุ้นแตง่ตัง้ 
นญุาต เลขท่ี 32
นญุาต เลขท่ี 45
นญุาต เลขท่ี 39
ายครอบคลมุใน
เป็นเงินรวม 2,1
งินรวมจํานวนเงิ

บียนปี 255
มหลกัการดงักล

ยีสารสนเทศ (I
คคลภายนอก ร
กรณีท่ีผู้บริหารห
างการเจรจา 
รษัทฯ 
ent) ไว้กบับริษ
บหลกัทรัพย์และ

การทํางานของ
ไว้ ให้ถือวา่พนกั
ของบริษัทฯ เจ

รือสูญเสียโอกา

ษัทฯ ได้แก่ คว
ต้องตามประกา

271 และหรือ 
599  และหรือ 
977 
นหลายประเทศ
100,00 บาท ร
งิน 53,361,42

55 ตามแนว
ลา่ว โดยมีราย
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nformation 
ระบบควบคมุ
หรือพนกังาน
ซึง่งานนัน้ๆ 
ผู้บริหารและ

ษัทฯ จนกวา่
ะตลาด

งพนกังานทกุ
กงานผู้นัน้ทํา

จตนาทําลาย

าสทางธุรกิจ” 

ามเป็นอิสระ
าศของตลาด

ศ เป็นผู้สอบ
วมทัง้รับคา่
1 บาท 

วทางท่ีตลาด
ละเอียดและ



 
บ

หลกัท
 
 

 
หมวด
3.1  เ ื

1

หมวด
1. โค

1.4

1.5

1.8

บริษัทฯ มีการ
รัพย์แหง่ประเท

ดที่ 3. บทบาท
เร่ืองท่ีควรกําหน
1.  คณะกรรมก

แนวปฏิบัติ

มติอนมุติั ใ

ดที่ 5 ความรับ
รงสร้างคณะก

4 คณะกรรมก

ดแูลกิจการ

แนวปฏิบัติ

ตอ่เน่ือง (แ

ดํารงตําแหน

โดยระบไุว้ใ

5 คณะกรรมก

ความเป็นอิ

ตามหลกัเก

กรรมการอสิ

กรรมการอสิ

พิจารณาอย

แนวปฏิบัติ

ตอ่เน่ือง (แ

ดํารงตําแหน

8  คณะกรรม
ประสิทธิภา
สามารถทุม่

หลักการกาํกั

รปฏิบติัตามหลั
ทศไทยกําหนด 

หลักการกาํกั

ท หน้าที่ และค
นดให้เป็นหน้าที
การควรพิจารณ
ตขิองบริษัท ใน

ในหลกัการ แผน

บผิดชอบของค
รรมการ 

การควรกําหนด

ร 

ตขิองบริษัท บ

แนวปฏิบติับริษัท

น่งและการพ้นจ

ในนโยบายบรรษ

การควรพิจารณ

สระอยา่งแท้จริ

กณฑ์ ท่ีสํานกัง

สระมีวาระการ

สระครัง้แรก 

ยา่งสมเหตสุมผ

ตขิองบริษัท บ

แนวปฏิบติับริษัท

น่งและการพ้นจ

การควรกําหน
าพการทํางานข
มเทเวลาในการป

กับดูแลกจิการ

ลกัการกํากบัดแู
โดยมีรายละเอี

กับดูแลกจิการ

ความรับผิดชอ
ท่ี ความรับผิดช
ณาทบทวนและอ
นการประชมุคณ

นธุรกิจและกลย

คณะกรรมการ

ดวาระการดํารง

บริษัทฯ กําหนด

ท บ้านป ู จํากดั

จากตําแหน่ง) 

ษัทภิบาล (ข้อ 

ณาคณุสมบติัขอ

ริง เหมาะสมก

าน ก.ล.ต. แล

ดํารงตําแหน่งต

ในกรณีท่ีจะแต

ผลถงึความจําเป

บริษัทฯ กําหนด

ท บ้านป ู จํากดั

จากตําแหน่ง) 

นดหลักเกณฑ์ใ
ของกรรมการท่ีด
ปฏิบติัหน้าท่ีใน

รที่ดี  สาํหรับบ

แลกิจการท่ีดีสํา
อียด ดงันี ้ 

รที่ดี  สาํหรับบ

อบของคณะก
ชอบของคณะก
อนมุติัวิสยัทศัน
ณะกรรมการบริ

ยทุธ์ของบริษัท 

ร 

งตําแหน่งของก

ดให้กรรมการอิ

ด (มหาชน) วา่

นอกจากนัน้บ ิ

 4.7 การเกษียณ

องบคุคลท่ีจะเป็

กบัลกัษณะเฉพ

ละตลาดหลกัทรั

ตอ่เน่ืองไมเ่กิน 

ตง่ตัง้กรรมการอิ

ป็นดงักลา่ว 

ดให้กรรมการอิ

ด (มหาชน) วา่

์ในการให้กรรม
ดํารงตําแหน่งห
นบริษัทได้อยา่ง

บริษัทจดทะเบี

าหรับบริษัทจดท

บริษัทจดทะเบี

รรมการ 
รรมการให้ครอ
น์ ภารกิจและก
ริษัท ครัง้ท่ี 11/

 สําหรับปี 2558

รรมการไว้อยา่

สระมีวาระการ

าด้วยคณะกรรม

ริษัทฯ ได้กําหน

ณอายขุองกรรม

ป็น “กรรมการ

พาะของบริษัท 

รัพย์ฯ กําหนด 

9 ปี นบัจาก

อิสระนัน้ให้ดําร

สระมีวาระการ

าด้วยคณะกรรม

มการดํารงตํา
หลายบริษัทอย่
งเพียงพอ โดยค

บียน ปี 2555 

ทะเบียนปี 25

บียน ปี 2555 

บคลมุในเร่ืองด
ลยทุธ์ของบริษั
/2014 ในเดือนสิ

8 –ปี 2563 

งชดัเจน โดยระ

รดํารงตําแหน่ง 

มการบริษัท ข้อ

นดการเกษียณ

มการ) 

อิสระ” เพ่ือให้

โดยความเป็น

 นอกจากนี ้ คณ

กวนัท่ีได้รับการ

รงตําแหน่งตอ่ไ

รดํารงตําแหน่ง 

มการบริษัท ข้อ

แหน่งในบริษัท
างรอบคอบ แล
ควรกําหนดจําน

555 ตามแนว

ดงัตอ่ไปนี ้
ษัทในรอบปีบญัชี
นสงิหาคม 2557

ะบไุว้ในนโยบา

 9 ปี หรือ ไม่

อ 6.2 ในหวัข้อ 

ณอายขุองกรรมก

ห้กรรมการอิสระ

นอิสระอยา่งน้อ

ณะกรรมการค

รแตง่ตัง้  ให้ดํ

ไป  คณะก

 9 ปี หรือ ไม่

อ 6.2 ในหวัข้อ 

ทอ่ืน โดย
ละเพ่ือให้มัน่ใจ
นวนบริษัทท่ีกร
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วทางท่ีตลาด

ชีท่ีผา่นมา  
7 กรรมการมี

ยการกํากบั 

เกิน 3 คราว

 6. วาระการ

การท่ี 72 ปี 

ะของบริษัทมี

อยต้องเป็นไป

วรกําหนดให้

ดํารงตําแหน่ง

กรรมการควร

เกิน 3 คราว

 6. วาระการ

พิจารณาถึง
จว่ากรรมการ
รมการแต่ละ



5.  กา
5.1

5.2

5.3
 

 
คณะก

คณ
หลั
ระ
นํา
แล
แน

คณ
 

คนจะไปดํา
ทัง้นี ้ เน่ือ
กรรมการไป
แนวปฏิบัติ

บริษัท เป็น
คณะกรรมก
 

ารประเมนิตน
1  คณะกรรมก

คณะกรรมก
ใช้เปรียบเที

2  การประเมิน
ขัน้ตอนและ
แนวปฏิบัติ

ชดุยอ่ย แล
เร่ิมใช้การป
เปิดเผยไว้ใ

3  บริษัทควรจั
การปฏิบติั 
แนวปฏิบัติ

ประเมินผล

ภิบาลและส

ประเดน็ในก

กรรมการชุดย่
ณะกรรมการสร
ลกัเกณฑ์ แล
ดบัสงู รวมทัง้
าเสนอท่ีประชมุ
ละผู้บริหารระดบั
นวปฏิบัตขิองบ

ณะกรรมการเป็

ารงตําแหน่งให้
งจากประสิทธิ
ปดํารงตําแหน่ง
ตขิองบริษัท บ
นสว่นหนึง่ของคุ
การบริษัท ข้อ 5

นเองของคณะก
การและคณะก
การร่วมกนัพิจา
ทียบกบัผลปฏิบั
นผลการปฏิบติั
ะผลการประเมิน
ตขิองบริษัท บ
ละในปี 2557 ค
ประเมินสําหรับปี
นรายงานประจํ
จดัให้มีท่ีปรึกษา
งานของคณะก
ตขิองบริษัท 

ของคณะกรรม

สรรหาได้พิจารณ

การประเมินผล

ยอย  
รรหา  คณะกร
ะกระบวนการใ
งคดัเลือกบคุคล
มผู้ ถือหุ้นให้เป็น
บัสงูให้ทราบ 
บริษัท คณะ
นกรรมการอิสร

 

เหมาะสมกบัลั
ธิภาพของการป
มีมากเกินไปแล
บริษัทฯ กําหน
คณุสมบติัทัว่ไป
5.1 วรรค (5) คุ

กรรมการ 
รรมการชดุยอ่ย
ารณาผลงานแล
บติังานอยา่งมีห
งานของคณะก
นในภาพรวมไว้
บริษัทฯ กําหนด
คณะกรรมการบ
ปี 2557 เป็นต้น
จําปี 
าภายนอกมาช่ว
กรรมการอยา่งน้
บริษัทฯ จดัใ

การชดุยอ่ย แล

ณาแล้วท่ีจะยงั

การปฏิบติังาน

รมการสรรหาค
ในการสรรหาบคุ
ลตามกระบวนก
นผู้แตง่ตัง้กรรมก

กรรมการบรรษั
ระ กรรมการอสิ

กัษณะหรือสภ
ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ละควรให้มีการ
นดให้ การดําร
ปของกรรมการ 
ณุสมบติัทัว่ไป

ยควรประเมินผ
ละปัญหา เพ่ือก
หลกัเกณฑ์ 
กรรมการควรปร
ว้ในรายงานปร
ดให้มีการประเมิ
บริษัทอนมุติัให้
นไป รายละเอีย

วยในการกําหน
น้อยทกุ 3 ปี แล
ให้มีการประเมิน

ละการประเมิน

มิได้มีท่ีปรึกษา

นของคณะกรรม

ควรเป็นกรรมกา
คคลท่ีมีคณุสม
การสรรหาท่ีได้ก
การ ทัง้นีค้วร

ษัทภิบาลและสร
สระมีจํานวนคร่ึ

าพธุรกิจของบ ิ
นฐานะกรรมกา
รเปิดเผยหลกัเก
รงตําแหน่งของก

(แนวปฏิบติั บ
ของกรรมการ )

ลการปฏิบติังา
การปรับปรุงแก้

ระเมินทัง้คณะแ
ะจําปี 
มินผลการปฏิบติั
มีการประเมินผ
ยดหลกัเกณฑ์ ข

นด แนวทาง แล
ละเปิดเผย การ
นผลการปฏิบติั

นรายบคุคลเป็น

าภายนอกมาช่ว

มการ 

ารอิสระทัง้คณะ
มบติั เหมาะส
กําหนดไว้ แล
เปิดเผยหลกัเก

รรหา ประกอ
ร่ึงหนึง่ของกรรม

ริษัท ซึง่ไม่ควร
ารบริษัทอาจลด
กณฑ์ดงักลา่วให
กรรมการในบริษ
บริษัท บ้านป ู จ
)  

นด้วยตนเองอย
้ไขตอ่ไป โดยค

และรายบคุคล 

ติงานคณะกรรม
ผลการปฏิบติังา
ขัน้ตอน และผล

ละเสนอแนะปร
ดําเนินการดงัก
งานของคณะก

นประจําทกุปี   

วยในการกําหน

ะ คณะกรรมกา
มเพ่ือดํารงตําแ
ะเสนอความเห็
ณฑ์และขัน้ตอ

บด้วยกรรมการ
มการทัง้คณะ  

รเกิน 5 บริษัท
ดลง หากจํา
ห้สาธารณชนท
รษัทจดทะเบียน
จํากดั (มหาชน

ยา่งน้อยปีละ 1
ควรกําหนดบรรท

 รวมทัง้เปิดเผย

มการทัง้คณะแ
านกรรมการราย
ลการประเมินใน

ระเดน็ในการปร
กลา่วไว้ในรายง
กรรมการทัง้คณ

 ทัง้นีค้ณะกรรม

นด แนวทาง แ

ารสรรหาทําหน้
แหน่งกรรมการ
หน็ตอ่คณะกรรม
อนในการสรรหา

ร 4 คน แล

 

หน้า 154 

 

ทจดทะเบียน 
นวนบริษัทท่ี
ทราบด้วย 
นไมเ่กิน 5 
น) วา่ด้วย

1 ครัง้ เพ่ือให้
ทดัฐานท่ีจะ

ยหลกัเกณฑ์ 

และกรรมการ
ยบคุคล โดย
นภาพรวมได้

ระเมินผล 
งานประจําปี 
ณะ และการ

มการบรรษัท 

และเสนอแนะ

น้าท่ีพิจารณา
และผู้บริหาร 
มการ ซึง่จะ
า กรรมการ

ละมีประธาน



รายงา
 
กรรมก
ภิบาล
สอดค
ดแูลกิจ

 
เข้าปร
 
ภารกจิ

1. 

2

3. 

 

านคณะกรรมก
คณะกรรมกา

การ นายระวิ ค
และสรรหา ปฏิ
ล้องตามหลกัเก
จการท่ีดีของตล
ในปี 2557 ค
ะชมุครบทกุครั ้

จด้านการกาํกั
การสง่เสริมว
คณะกรรมก
ทศันคติด้าน
น่าพอใจ 

 

. ระบบการรับ
ตามท่ีบริษัท
จดัให้มีระบ
GNCSecre
โดยตรง แ
ไตรมาสเพ่ือ
 
การประเมิน
คณะกรรมก
การประเมิน
ประเมินผล
การปฏิบติัห

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ซึง่คณะกรร
บริษัทฯ 
กลา่วคือ ค

การบรรษัทภบิ
ารบรรษัทภิบาล
คอศิริ Mr.Sud
ฏิบติัหน้าท่ีด้วย
กณฑ์และแนวท
ลาดหลกัทรัพย์
คณะกรรมการบ
รัง้ คณะกรรมกา

กับดูแลกจิการ
วฒันธรรมองค์
ารบรรษัทภิบา
นบรรษัทภิบาลภ

บข้อร้องเรียนด้
ทฯ กําหนดให้มี
บบรับข้อร้องเรีย
etariat@banpu
และจดัให้มีการ
อสรุปรายงานแ

นผลการปฏิบติั
การบรรษัทภิบา
นผลการปฏิบติั
การปฏิบติังาน
หน้าท่ีของคณะ
โครงสร้างและ
บทบาท หน้าที
การสรรหากรร
คา่ตอบแทนกร
การประชมุคณ

รมการบรรษัทภิ
สรุปได้วา่ใน

ะแนนเฉล่ียรวม

บาลและสรรห
ลและสรรหา ปร
diarso Praseti
ความอิสระ คร
ทางปฏิบติัของค
์แหง่ประเทศไท
บรรษัทภิบาลแล
ารบรรษัทภิบาล

ร  
์กรและทศันคติ
ลและสรรหาได้
ภายในองค์กร 

้านบรรษัทภิบา
มีช่องทางและขั ้
ยนผา่น webs
u.co.th  ซึง่เล
รายงานการรับ
แก่คณะกรรมกา

งานของคณะก
าลและสรรหาไ
งานของคณะก
นกรรมการบริษัท
ะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบข
ท่ี และความรับผิ
รมการบริษัทฯ  
รรมการบริษัทฯ
ณะกรรมการแล

ภิบาลและสรรห
นภาพรวมคณะ
ม 4.9 จากคะแ

หา 
ระกอบด้วย นา
io  และนายวี
รอบคลมุขอบเข
คณะกรรมการบ
ทย  
ละสรรหา มีกา
ลและสรรหาสรุ

ติด้านบรรษัทภิบ
ด้ติดตามแผนงา
ซึง่ได้ดําเนินกา

าล 
ขัน้ตอนในการรั
site ของบริษั
ลขานกุารฯ คณ
บข้อร้องเรียนให้
ารบริษัทนัน้  ใน

กรรมการและคณ
ด้ดําเนินการทบ
กรรมการบริษัท
ทฯ ประจําปี   
ัทใน 5 หมวดห
องคณะกรรมก
ผิดชอบของคณ
 
ฯ  
ะการปฏิบติัหน้

หาได้นําเสนอผล
ะกรรมการมีคว
แนนเต็ม 5 โดย

ยอโนทยั เตชะ
ระเจตน์ วอ่งกุ
ขตหน้าท่ีตามท่ี
บรรษัทภิบาลแ

ารประชมุรวม 4
รุปการปฏิบติังา

บาล 

านการประชาสั
ารในปี  2557 

ับข้อร้องเรียนให
ษัท ในหวัข้อ 
ณะกรรมการบรร
ห้คณะกรรมการ
นปี 2557 ไมมี่ก

ณะกรรมการบ ิ
บทวนแนวทางแ
 ซึง่คณะก
 ซึง่แบบประเมิ
ลกั ได้แก่  
การบริษัทฯ  
ณะกรรมการบริษ

น้าท่ีของคณะก

ลการประเมินป
ามพอใจกบัผล
ยทกุหวัข้อมีคะ

มนตรีกลุ กรร
ศลกิจเป็นกรรม
ได้รับมอบหมา
และสรรหา และ

4 ครัง้ กรรมก
านในปี 2557 ใ

สมัพนัธ์เพ่ือสง่เส
ซึง่มีผลการดํา

ห้ครอบคลมุผู้ มี
Corporate 

รษัทภิบาลและ
รบรรษัทภิบาลแ
การร้องเรียนจา

ริษัท 

และรูปแบบเอก
กรรมการบริษัท
นผลฯ ประกอบ

ษัท 

รรมการ  

ประจําปี 2556  
การปฏิบติังาน
ะแนนเฉล่ียอยูใ่น

รมการอิสระเป็
มการคณะกรรม
ายจากคณะกรร
ะเป็นไปตามหล

การบรรษัทภิบา
ในภารกิจด้านต

สริมวฒันธรรม
าเนินงานตามแ

มีสว่นได้เสียทกุ
Governance

ะสรรหาเป็นผู้ รับ
และสรรหา รับ
ากผู้ มีสว่นได้เสีย

กสารท่ีเหมาะส
ทได้อนมุติัให้นํา
บด้วยคําถามที

 ตอ่ท่ีประชมุคณ
นของคณะกรรม
นเกณฑ์ดี ถงึ 
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นประธาน
มการบรรษัท   
รมการบริษัท 
ลกัการกํากบั

ลและสรรหา 
ตา่งๆ  ดงันี ้

มองค์กรและ
ผนงานเป็นท่ี

กกลุม่    โดย
e โดยใช้ช่ือ 
บข้อร้องเรียน
บทราบในทกุ
ยทกุกลุม่ 

มท่ีจะใช้ใน
าไปใช้ในการ
ท่ีเก่ียวข้องกบั

ณะกรรมการ
มการทัง้คณะ 
ดีเย่ียม (ช่วง

    



 

4. 

ภารกจิ
คณะก

เกษียณอายุ
โครงสร้างรว
คณะกรรมก

ในปี 2

 
คณะก
ครัง้แล
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

คะแนนระห
แลกเปล่ียน
แก่บริษัทฯ 
นอกจากนีค้
กรรมการรา
ประเมินผล

  การจดัทําน

คณะกรรมก
และเป็นเครื
ประสทิธิภา
บริษัทอนมุติั
 

จด้านการสรร
กรรมการบรรษัท
โุดยมีหลกัเกณ
วมถึงองค์ประก
ารบริษัทอนมุติั

2557 มีสรรหาก
1.  ดร.ส
2.  Mr. 
3.  นาย

กรรมการบรรษัท
ละมีการรายงาน

 

หวา่ง 4.6 – 
นความคิดเหน็ร
 
คณะกรรมการบ
ายบคุคล และ
การปฏิบติังาน

นโยบายการรับข้

การบรรษัทภิบา
ร่ืองมือสําหรับพ
าพและมีความรั
ติัในเดือนพฤศจิ

รหากรรมการ
ทภิบาลและสรร
ณฑ์การพิจารณา
อบของคณะกร
ติและเสนอช่ือก
กรรมการ 3 ราย
สทุศัน์ เศรษฐ์บ
 Sudiarso Pra
ยบรรเทิง วอ่งกุ

ทภิบาลและสรร
นแผนสืบทอดตํ

  

 5.0) คณะ
ะหวา่งกนัในท่ีป

บรรษัทภิบาลแล
ะเสนอตอ่ท่ีประ
นตนเองของคณ

ข้อร้องเรียนและ

าลและสรรหาไ
พนกังานในการ
รับผิดชอบ ซึง่ค
จิกายน 2557 

และการจัดให้
รหาดําเนินการ
าท่ีคํานึงถงึควา
รรมการเป็นสํา
รรมการเพ่ือได้
ย มีรายละเอียด
บญุสร้าง 
asetio 
ศลกิจ   

รหาได้รับรายงา
ตําแหน่งตอ่คณ

 

ะกรรมการบริษั
ประชมุคณะกร

ละสรรหา 
ะชมุคณะกรรมก
ณะกรรมการประ

ะการให้ความค้

ด้จดัทํานโยบา
รแจ้งข้อร้องเรีย
คณะกรรมการบ

ห้มีแผนสืบทอ
รสรรหากรรมกา
ามรู้ ความเช่ีย
คญั กระ
ด้รับการเลือกตัง้
ดดงันี ้ 

ดํารงตําแหน
ดํารงตําแหน
ดํารงตําแหน

านความคืบหน้
ณะกรรมการบริษ

  
ปร

ัทได้รับทราบผล
รรมการบริษัท 

ได้จดัทําแบบ
การบริษัทอนมุั
ะจําปี 2557 ตอ่

คุ้มครองผู้ ร้องเรี

ยการรับข้อร้อง
นเก่ียวกบับรรษ
บรรษัทภิบาลแล

อดตาํแหน่งผู้บ
ารท่ีครบกําหนด
วชาญและประ
ะบวนการสรรห
งจากผู้ ถือหุ้นใน

น่งกรรมการแทน
น่งกรรมการแท
น่งกรรมการแท

น้าของแผนการ
ษัท 1 ครัง้  

นายอโน
ระธานคณะกรร

ลการประเมินพ
เพ่ือนําไปปรับ

บการประเมินผ
ติัในเดือนพฤศ
อไป 

รยน (Whistleb

งเรียน  เพ่ือให้ค
ษัทภิบาลและจ ิ
ละสรรหา เสนอ

บริหารระดับสูง
ดตามวาระ 
ะสบการณ์ของก
าดําเนินไปตาม
นการประชมุสา

นนายมนตรี มง
นนายสมเกียรติ
นนายวิฑรูย์ วอ่

สืบทอดตําแหน

นทยั เตชะมนต ี
รมการบรรษัทภิ

พร้อมข้อเสนอแ
บปรุงให้เกิดปร

ผลการปฏิบติังา
ศจิกายน 2557

lower Policy) 

ความคุ้มครองผู้
จริยธรรมธุรกิจอ
อตอ่ท่ีประชมุคณ

ง 
และกรรมกา

กรรมการ (skil
มกรอบเวลาท่ีกํ
ามญัผู้ ถือหุ้นปร

งคลสวสัด์ิ  
ติ เจริญกลุ 
องกศุลกิจ 

น่งในปี 2557 

ตรีกลุ 
ภิบาลและสรรห
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แนะ และได้
ะโยชน์สงูสดุ

านตนเองของ
7 โดยจะใช้

 

ผู้ ร้องเรียน 
อยา่งมี
ณะกรรมการ

ารท่ีครบวาระ
ll mix) และ
กําหนดตามท่ี
ระจําปี 2557 

 จํานวน 2 

หา 



รายงานคณ

คณะกรรมก
นายรัตน์ พา
เศรษฐศาสต
ตามแนวทา
หลกัการกําก
ประจํา โดยมี

 ใน
สํานกังานตร
ร่วมประชมุ 
ประเดน็ท่ีเป็

1. 
ประจําปี 25
เพียงพอ แล
เง่ือนไข 

2. 
ตรวจสอบภ
ปฏิบติัตามก
ประสทิธิภาพ

3. 
ข้อกําหนดต
ดําเนินธุรกิจ

4. 
ทํารายการร
ปกติเพ่ือปร
คณะกรรมก

5. 
ระดับองค์ก
กระบวนการ
ความไมแ่น่น
 

ณะกรรมการต

การตรวจสอบ บ
านิชพนัธ์ และน
ตร์ ปฏิบติัหน้าที
างการปฏิบัติท่ี
กบัดแูลกิจการที
มี นางสาววิยะ

นปี 2557 คณะ
รวจสอบภายใน
เพ่ือปรึกษาหา ื
นสาระสําคญั 

  การสอบท

557 มัน่ใจได้ว่า
ละเช่ือถือได้ เพ่ื

  การสอบท

ายในของกลุ่ม
กฎหมายระเบี
พ ประสทิธิผลเ

  การสอบท

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อ
จ 

  การสอบท

ระหว่างบริษัทฯ
ระโยชน์สูงสุดข
ารกํากบัหลกัท

  การกาํกับด

ร  มีการสอบท
รบริหารและแผ
นอนทางธุรกิจที

รวจสอบ  

บริษัท บ้านป ูจ
นายสทุศัน์ เศร
ท่ีตามขอบเขต
ท่ีดี ซึ่งสอดคล้อ
ท่ีดี และได้รายง
ดา วิบลูย์ศิริชยั

กรรมการตรวจ
น และผู้สอบบญั
รือกนัถึงขอบเข
สรุปผลสําคญัใ

ทานรายงานท

าเป็นไปโดยถกู
อประโยชน์ขอ

ทานการควบคุ

มบริษัท ซึ่งครอ
ยบข้อบงัคับ มี
เพียงพอ เป็นไป

ทานการปฏิบั

องกับธุรกิจขอ

านรายการที่เ

ฯ บริษัทย่อย ห ื
ของบริษัทฯ 
ทรัพย์และตลาด

ดูแลระบบการ

ทานและติดตา
ผนบรรเทาควา
ท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

จํากดั (มหาชน
รษฐ์บญุสร้าง ซึ
และความรับผิ
องกับข้อกําหน
งานผลการประ
ย เป็นเลขานกุา

จสอบมีการประ
ญชีในวาระท่ีเกี
ขตการตรวจสอ
ในการปฏิบติัหน

ทางการเงิน ไ
กต้องครบถ้วนต
งนกัลงทนุหรือ

คุมภายในและ

บคลมุด้านบญั
มีสํานักงานตรว
ปตามมาตรฐาน

ัติตามกฎหม

งบริษัทฯ โดยร

เก่ียวโยงกัน ห

รือกบับคุคลท่ีเ
เป็นไปตาม

ดหลกัทรัพย์ 

รบริหารความ

ามความคืบหน้
มเส่ียงอย่างต่อ

น) ประกอบด้ว
ซึ่งเป็นผู้ทรงคณุ
ผิดชอบท่ีได้รับม
นดของตลาดห
ะชมุคณะกรรมก
ารคณะกรรมกา

ะชุมรวม 8 ค
ก่ียวข้อง รวมทัง้
อบ ปัญหาและ
น้าท่ี ได้ดงันี ้

ได้สอบทานข้อ
ตามมาตรฐานก
อผู้ ใช้งบการเงิน

ะการตรวจสอ

ญชีและการเงิน
วจสอบภายใน
นสากล เพ่ือดแูล

มายที่ เก่ียวข้อ

รวมเป็นไปตาม

หรือรายการที่อ

เก่ียวโยงกนั มัน่
มกฎหมายและ

มเส่ียง  ได้พิจา
น้าของการบริห
อเน่ือง เพ่ือให้ก

ย นายตีรณ พง
ณวฒุิและมีประ
มอบหมายจาก
หลักทรัพย์แห่ง
การตรวจสอบต
ารตรวจสอบ 

ครัง้ มีการประชุ
ง้มีการประชมุร่
อปุสรรค และค

มูลทางการเงิน
การรายงานทา
น ซึ่งผู้สอบบญั

บภายใน ได้ส
น การดแูลทรัพ
นท่ีเป็นอิสระโด
ลผลประโยชน์ข

องกับธุรกิจ ได
มกฎหมายและ

อาจมีความขัด

นใจได้ว่าเป็นร
ะข้อกําหนดขอ

ารณาแผนงาน
หารความเส่ียง
การบริหารควา

งศ์มฆพฒัน์ ป
ะสบการณ์ด้าน
คณะกรรมการ
ประเทศไทย โ
ต่อท่ีประชมุคณ

ชมุร่วมกบัฝ่ายบ
ร่วมกบัผู้สอบบั
ความเป็นอิสระ

นรายไตรมาส 
างการเงิน     
ญชีได้แสดงควา

อบทานระบบก
ย์สิน การปฏิบั
ดยมุ่งเน้นการต
ของผู้ ถือหุ้น แล

ด้สอบทานการ
ะไม่มีผลกระท

ดแย้งทางผลป

ายการท่ีดําเนิน
งตลาดหลักท

และแนวทางกา
งท่ีสําคัญทุกไต
ามเส่ียงมีประสิ

ระธานกรรมกา
นการบญัชีการเ ิ
รบริษัทด้วยคว
โดยมุ่งเน้นการ
ณะกรรมการบริ

บริหาร ผู้ อํานว
ญัชีโดยไม่มีฝ่า
ะในการปฏิบติัง

 และตรวจสอ
  มีการเปิดเผย
ามเห็นในรายงา

การควบคมุภา
บติังาน การติด
ตรวจสอบในเชิ
ละผู้ เก่ียวข้อง  

รปฏิบัติตามก
ทบอย่างมีนัยสํ

ประโยชน์  ได้ส
นการตามเง่ือน
รัพย์แห่งประเ

ารบริหารจดักา
ตรมาส บริษัท
สิทธิภาพ และล
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ารตรวจสอบ 
เงิน และด้าน
ามเป็นอิสระ 
รปฏิบัติตาม
ษัทเป็นวาระ

วยการอาวโุส
ายจดัการเข้า
งาน ซึง่ไม่พบ

บงบการเงิน
ยข้อมลูอย่าง
านอย่างไม่มี

ยในและการ
ตามผล การ
ชงป้องกันท่ีมี

ฎหมายและ
าคัญต่อการ

สอบทานการ
นไขทางธุรกิจ
เทศไทยและ

ารความเส่ียง
ฯ มีการปรับ
ลดผลกระทบ



6. 

 คณ

อิสระในกา
หลกัทรัพย์แ

1. 
2. 
3. 

แหง่บริษัท ไ
บริษัท บ้าน
รับทราบคา่ส

 ค

ระมดัระวงั โ
บริษัทฯ มีระ
และปัจจยัภ
อย่างสมเหต
สิน้สดุ ณ วนั
  

  

  

                  

  
  

  
                  

  การพจิารณ

ณะกรรมการต

รปฏิบัติงาน ค
แหง่ประเทศไทย
  นางสาวอม
  นางสาวสขุุ
  นายวิเชียร 

ไพร้วอเตอร์เฮ้า
นป ู จํากดั (มหา
สอบบญัชีประจํ

คณะกรรมกา

โดยมีความเห็น
ะบบการควบคมุ
ายนอก รายกา
ตุสมผล โดยคํา
นท่ี 31 ธนัวาคม

  

 

 

                      

 
           

 
                      

ณาแต่งตัง้ผู้สอ

ตรวจสอบ ได้
คุณภาพ มาตร
ย  นําเสนอคณะ
รรัตน์ เพิ่มพนูวั
มาภรณ์ วงศ์อริ
ก่ิงมนตรี 

าส์คเูปอร์ส เอบี
าชน) ประจําปี
จําปีและรายไต

ารตรวจสอบ

นว่า บริษัทฯ ถื
มภายในท่ีมีประ
ารท่ีเก่ียวโยงกนั
านึงถึงผลประ
ม 2557 จดัทําขึ

  

  

                      

  
                      

  
                      

อบบัญชีและกํ

ด้พิจารณาคัดเลื
รฐานการปฏิบั
ะกรรมการบริษั
วฒันาสขุ  เลขที
ริยาพร เลขที

เลขที

บีเอเอส จํากดั 
 2558  และอ
รมาสของบริษัท

 ได้ปฏิบัติหน้
อนโยบายการ
ะสิทธิภาพเพียง
นท่ีอาจทําให้เกิ
โยชน์ของผู้ มีส
ขึน้อยา่งถกูต้อง

   

 

              

           
                      

          ป
                      

กาํหนดค่าสอบ

ลือกผู้สอบบญั
บัติงาน และผู้ ส
ษัท  เพ่ือขออนมุั
ท่ี 4599
ท่ี 4843
ท่ี 3977

 (PwC) ท่ีมีเค
อนมุติัคา่สอบบั
ัทและบริษัทยอ่

าท่ีตามท่ีได้รับ
กํากบัดแูลท่ีดีเ
งพอ สามารถต
กิดความขดัแย้ง
ส่วนได้เสีย มีก
ง เช่ือถือได้ และ

    วนัท่ี 16 ก

ในนามคณะ

                      
     (นายตีรณ  

ประธานคณะก
   บริษัท บ้านปู

บบัญชีสาํหรับ

ญชีตามเกณฑ์ก
สอบบัญชีมีคุณ
มติัผู้ ถือหุ้น แตง่
9 และหรื
3 และหรื
7  

ครือข่ายครอบค
ญัชีเป็นเงินรวม
อยรวมจํานวนเงิ

บมอบหมายอ
เป็นสําคญั การ
ตอบสนองต่อก
งทางผลประโย
ารปฏิบัติตามก
ะมีการเปิดเผยข

กมุภาพนัธ์ 255

ะกรรมการตรวจ

                     
  พงศ์มฆพฒัน์

กรรมการตรวจส
ป ูจํากดั (มหาชน

บปี 2558 

การประเมินขอ
ณสมบัติถูกต้อ
งตัง้ 
รือ 
รือ 

คลมุในหลายปร
ม 2,206,500 
งิน 57,159,201

ย่างครบถ้วน 
รบริหารความเ
ารเปล่ียนแปลง
ชน์เป็นรายการ
กฎหมายท่ีเก่ีย
ข้อมลูอยา่งเพีย

58 

จสอบ 

                      
น์) 

สอบ 
น) 

องบริษัทฯ ได้แ
องตามประกา

ระเทศ เป็นผู้ส
บาท เทา่กบัปี
1 บาท         

 ด้วยความรอ
เส่ียงสอดคล้อง
งท่ีเกิดขึน้จากป
รทางการค้าตา
ยวข้อง งบการเ
ยงพอ  
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แก่ ความเป็น
ศของตลาด

อบบญัชีของ
ก่อน รวมทัง้

บคอบ และ
งกบันโยบาย
ปัจจยัภายใน
ามปกติทัว่ไป
เงินสําหรับปี

  

 

 



 
ตลอ

พฒันาสงัคม
ดําเนินธุรกิจ
รายได้ของบ ิ
ตอ่เน่ือง  
สาธารณรัฐป

บริษั
“การเรียนรู้

การเปล่ียนแ
นอ

ของความ “
ดําเนินการป
วฒันธรรมอง

 
10.1  นโย

“อุต

บริษั
ด้วย ิ
คณุภ
สงัค
สงัค
ดําเนิ
ตาม
ดีในท
 

แนวทางเก่ี
1. 
 

 

10.   คว

อดระยะเวลาสา
มและสิง่แวดล้อ
จ โดยให้การส
บริษัทฯ เพ่ือใช
ทัง้นีร้วมไปถงึ

ประชาชนจีน 
ษัทฯ ได้ประกาศ
ร้”  หลากหลาย
แปลงและพฒัน
อกจากนีบ้ริษัทฯ
“จริงใจ” “จริงจ
ปลกูฝังจิตสํานกึ
งค์กรท่ีดีตลอด

บายภาพรวม
สาหกรรมที่ดี

ษัท บ้านป ู จํากั
วิสยัทศัน์ในกา
ภาพ และเป็นที
มและสิง่แวดล้
มและสิง่แวดล้
นินกิจกรรมการ
กฎระเบียบ กฎ
ทกุพืน้ท่ีท่ีบ้านป

ยวกับ “ความร
การประกอบ
บริษัทฯ ยดึมั
จดัทํานโยบาย
ของบริษัทฯ 
ประโยชน์ของ

วามรับผิดชอ

ามทศวรรษในก
อม” บ้านปฯู ใ
สนบัสนนุกิจกร
ช้ดําเนินกิจกรร
งโครงการซีเอส

ศกลยทุธ์การดํา
ยรูปแบบในการ
นา   
ฯ ยงัเน้นการดํ
จงั” และ “เต็
กของพนกังานท
ดไป โดยมีเป้าห

  
ีจะต้องพัฒนา

กดั (มหาชน) แ
รเป็นบริษัทพลั
ท่ียอมรับในฐาน
อม ด้วยเหตนีุ
อม ทัง้ในและน
รผลิตในทกุขัน้ต
ฎหมาย และมา
ปฯู ดําเนินธุรกิจ

รับผิดชอบต่อ
บกิจการด้วยค
มัน่ในการดําเนิน
ยบรรษัทภิบาล
เป็นไปอยา่งมีม
งผู้ มีสว่นได้เสีย

 

อบต่อสังคม

การดําเนินธุรกิจ
ให้ความสําคญั
รรมท่ีมีสว่นสร้า
รมความรับผิดช
อาร์ในประเทศ

าเนินกิจกรรมด้า
รขบัเคล่ือนกิจก

าเนินกิจกรรมซี
มใจ” เพ่ือให้ก
ทกุระดบัให้มีคว
มายสงูสดุคือใ

าควบคู่ไปกับก

และกลุม่บริษัทใ
ลงังานแหง่เอเชีย
นะองค์กรท่ีมีคว
นี ้ บ้านปฯู จงึ
นอกกระบวนกา
ตอนด้วย “ควา
าตรฐานสากล มี
จ  

อสังคม”  ตามห
ความเป็นธรรม
นธุรกิจด้วยควา
ลและคูมื่อจริยธ
มาตรฐาน สาม
 ผู้ ถือหุ้น บริษัท

ม (Corporate

จ ตามความเชื
ญสงูสดุต่อความ
างสรรค์สงัคมอ
ชอบตอ่สงัคม 
ศท่ีบริษัทฯ เข้

านความรับผิด
กรรมซีเอสอาร์ข

ซีเอสอาร์ ด้วยห
การดําเนินกิจก
วามรับผิดชอบ
ให้ชมุชนและสงั

การพัฒนาสังค

ในเครือยดึมัน่ม
ยท่ีมีความฉบัไ
วามซ่ือสตัย์ยติุธ
งมุง่สร้างสมดลุ
ารผลติของบริษั
มใสใ่จและคํานึ
มีจริยธรรมและ

หลกัการแนวทา
ม   
ามเป็นธรรมดงัท
ธรรมธุรกิจ เพ่ือ
มารถบรรลเุป้าห
ท และสงัคม 

e Social Res

ช่ือท่ีวา่ “อตุส
มรับผิดชอบตอ่ส
ยา่งสม่ําเสมอ 

(ซีเอสอาร์) 
าไปดําเนินธุรกิ

ชอบตอ่สงัคม 
ของบริษัทฯ เพ

หลกัการ “ทาํด้
รรมบรรลเุป้าห
ตอ่สงัคมอยา่งจ
งคมเติบโตอยา่ง

คมและสิง่แวด

มาโดยตลอดระ
ไวและมุง่มัน่ใน
ธรรม ยดึมัน่ใน
ลระหวา่งการเติ
ษัทฯ โดยบริษัท
นงึถงึความรับผิ
ะธรรมาภิบาลใน

างความรับผิดช

ท่ีปรากฏในวิสยั
อให้การปฏิบติัง
หมายทางธุรกิจ

sponsibilites

าหกรรมท่ีดีจะ
สงัคมและสิ่งแว
และได้จดัสร

ทัง้ในระดบัท้อ
จ ได้แก่ สา

ในระยะ 5 ปี (ปี
พราะเราเช่ือวา่ 

้วยใจ” หรือ “D
มายตามท่ีตัง้ไว
จริงจงัและตอ่เนื
งยัง่ยืน 

ดล้อม” คือ ป
ยะเวลา 30 ปี
การนําเสนอผลิ
นความเป็นมืออ
บโตทางธุรกิจ 
ฯ มุง่มัน่ท่ีจะ   
ผิดชอบ” ตอ่ผู้ มี
นการดําเนินธุร

ชอบตอ่สงัคม 8

ยทศัน์และพนัธ
งานของกรรมก
จควบคู่ไปกบักา

s : CSR) 

ต้องพฒันาควบ
วดล้อมในทกุพื ้
รรงบประมาณส
องถ่ินและระดบั
าธารณรัฐอินโด

ปี 2554 – ปี 25
“การเรียนรู้”  

Do by Heart”

ไว้ นอกจากนี ้
น่ือง เพ่ือให้

ณิธานในการดํ
ป ของการดําเนิ
ลติภณัฑ์และบ ิ
อาชีพ และมีคว
 และการพฒัน

มีสว่นได้เสียทกุ
รกิจ ตลอดจนเป็

8 ข้อ มีดงันี ้

ธกิจของบริษัทฯ
าร ผู้บริหาร แ
ารธํารงไว้ซึง่จริ
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บคูไ่ปกบัการ
พืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ 
สว่นหนึง่จาก
บองค์กรอยา่ง
ดนีเซีย และ

558)  โดยใช้  
จะก่อให้เกิด

” บนพืน้ฐาน
บริษัทฯ ได้

ห้ดํารงอยูเ่ป็น

ดําเนินธุรกิจท่ี
นนธุรกิจ และ
ริการท่ีมี
ามหว่งใยตอ่
นาของชมุชน 

กลุม่ ถกูต้อง
ป็นพลเมืองท่ี

ฯ รวมถงึการ
และพนกังาน 
ริยธรรม เพ่ือ



2. 

จริยธ
กําห
ดําเนิ
 
กฎระ
ละเอี
chec
การท
 
ตอ่เนื
แนวท
อยา่ง

ปฏิบั
หนท
บรรษ
รวบร
สรรห
เบาะ
ทจุริ
ทจุริ

ตอ่ต้
ร่วมมื
ในปี 
คณะ

พิจา
ทบท
 
3. 
 

การต่อต้านก
บริษัทฯ ดําร

ธรรม มีประสทิ
นดให้มีสว่นงา
นินธุรกิจ ถกูต้อ
บริษัทฯ จดัตัง้

ะเบียบ และ
อียด (Activity 
cklist) หน่วยงา
ทบทวนกฎระเบี
หน่วยงาน R

น่ือง ในปี 2
ทางป้องกนัหรือ
งน้อยปีละ 2 คร
บริษัทฯ จดัทํ

บติัเร่ืองการให้ห
ทางท่ีนําไปสูก่า
ษัทภิบาลเป็นผู้
รวมข้อร้องเรียน
หาและหน่วยงา
ะแส (Whistle 
ตตอ่องค์กรและ
ตในองค์กร (Fr
บริษัทฯ ได้แส

ต้านทจุริต (The
มือสนบัสนนุ IO
 2556 ได้ทําก
ะกรรมการบรรษ
ในปี 2557 
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รหารจดัการ 
การมีสว่นร่วม

จากการลงทนุ
  

ญญาท่ีตกลง

และ

าระหนีแ้ละ
ารชําระหนี ้

าท่ีตกลงกนัไว้

กระบวนก

• การจดัให้มี
ผู้ รับเหมาที

• การประชมุ
เพ่ือติดตาม
การผลิต ต
สิ่งแวดล้อม

• การประชมุ
อินโดนีเซยี
Meeting) 
ประเดน็สํา

• การจดัทําร
เหมืองในป

• การจดัประ
ออกเสียง ร
ความคิดเห็
เทา่เทียม   

• นําเสนอรา
ประกอบกา
รายงานอ่ืน
เป็นจริง 

• เผยแพร่รา
เก่ียวข้องกั
บริษัทฯ เป็

• จดัให้ผู้ ถือห
• การประชมุ
ผู้ ร่วมลงทนุ
ตามท่ีเหน็ส

• การนําเสน
• การเข้าพบ
ประกอบกา

การที่ใช้และแน

มีกระบวนการคดั
ท่ีโปร่งใสและตรว

มภายในระหวา่งบ
มผล และพฒันา
ลอดจนประเดน็
ม 

มผู้ รับเหมาประจํ
 (Executive Mi
เพ่ือให้ผู้ รับเหมา
คญัตา่งๆ โดยพ

ระบบบริหารจดัก
ประเทศอินโดนีเซี

ะชมุสามญัผู้ ถือห้
รวมทัง้เปิดโอกา
หน็ ขอคําอธิบาย
  

ยงานสถานภาพ
ารฐานะข้อมลูทา
นๆ โดยสม่ําเสมอ

ยงานประจําปีแล
บัการลงทนุ เชน่
นต้น 

หุ้นมีชอ่งทางในก

มกรรมการในบริษ
นสามารถแสดงค
สมควร 

อข้อมลูเพ่ือการ

ในวาระตา่งๆ เพื
ารและสถานะขอ

นวทางที่ดาํเนิน

ดเลือกและประเมิ
วจสอบได้ 

บริษัทฯ และผู้ รับ
าการปฏิบติังานใ
นด้านความปลอ

จําปีของประเทศ
ine Contractor 
าได้รับทราบนโย
พร้อมเพรียงกนั 

การผู้ รับเหมาสํา
ซยี 

หุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้
สให้ผู้ ถือหุ้นได้แ
ย หรือตัง้คําถามไ

พของบริษัทฯ ผล
างการเงิน การบั
อ และครบถ้วนต

ละรายงานอ่ืนๆ 
น รายงาน 56-1 

การร้องเรียน 

ษัทย่อยและบริษ
ความคิดเหน็และ

รลงทนุ (Road S

พ่ือรายงานถึงผล
องบริษัทฯ 
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นการ 

มินผล

บเหมา
ในเร่ือง
ดภยัและ

 
บายและ

าหรับ

หุ้นใช้สิทธิ
แสดง
ได้อย่าง

ล
บญัชี และ
ตามความ

 ท่ี
ข่าวของ

ษัทร่วม ซึง่
ะใช้สิทธิ

how) 

ล



ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 
ตลาดทนุ 

คูค้่า 
(Supplier)

ชมุชน 

 • ผลการ
• ธรรมาภิ
• การบริห
ยทุธ์ 

) 
• โอกาสที
ธรรมใน

• ผลตอบ
• ข้อตกล
สองฝ่า

• ปฏิบติัต
อย่างเค

• การใสใ่
• การเสริ
• การดําเ
เศรษฐกิ
ความสํ
ขนบธร

ความต้องกา

ดําเนินงานของบ

ภิบาล 

หารจดัการความ

ท่ีเทา่เทียมกนัแล
นการจดัซือ้จดัจ้า

บแทนที่เป็นธรรม

ลงทางธรุกิจท่ีเป็น
ย 

ตามพนัธสญัญา
คร่งครัด 

ใจในสิ่งแวดล้อม

รมสร้างคณุภาพ ี

เนินธรุกิจท่ีเป็นป
กิจและสงัคม โด
าคญักบัการรักษ
รรมเนียมและปร

ร 

บริษัทฯ  

มเสี่ยงและกล

ละความเป็น
าง 

ม 

นธรรมกบัทัง้

าท่ีตกลงกนัไว้

ม  

ชีวิต 

ประโยชน์ตอ่
ดยให้
ษา
ะเพณีท้องถ่ิน 

กระบวนก

• การจดัประ
Meeting) 

• นําเสนอข้อ
ตลาดหลกั

• การนําเสน
• การเผยแพ
เก่ียวข้อง 

• การให้เข้าพ
• การจดัให้มี
ตรวจสอบไ

• การมีนโยบ
กําหนดอย่

• การสื่อสาร
ความก้าวห
ตอ่เน่ือง 

• ประสานงา
เก่ียวข้อง เ
ให้เกิดประ
ได้รับผลปร

• ร่วมกบัสถา
ศกึษาโครง
ท่ีเหมาะสม

• การสํารวจ
Survey) 

• การพบปะช
• การดําเนิน
ร่วมของบริ

 

การที่ใช้และแน

ะชมุนกัวิเคราะห์

อมลูในงาน Opp
ทรัพย์แหง่ประเท

อข้อมลูเพ่ือการ

ร่รายงานประจํา

พบเพ่ือสมัภาษณ

มีกระบวนการจดั
ได้ 

บายในการจ่ายค่
างเคร่งครัด 

รกบักลุม่ผู้ นําชมุช
หน้าของโครงการ

าน หารือ ทํางาน
พ่ือสง่เสริมโครง
โยชน์สงูสดุกบัชุ
ระโยชน์มากท่ีสดุ

าบนัการศกึษาท้
การพฒันาตา่งๆ
มกบัสภาพชมุชน

ความคิดเหน็ขอ

ชมุชนในโอกาสต

โครงการเพ่ือพฒั
รษัทฯ ผู้แทนชมุช

นวทางที่ดาํเนิน

ห์หลกัทรัพย์ (Ana

portunity Day ที
ทศไทย 

รลงทนุ (Road S

าปีและรายงานอื

ณ์ผู้บริหาร 

ดซือ้จดัจ้างท่ีโปร่

คา่ตอบแทนคูค้่า

ชนในเร่ืองแผนง
รพฒันาชมุชนอ

นร่วมกบัรัฐบาลท้
งการพฒันาชมุช
ชมุชน และครอบ
ด  

ท้องถ่ินทําการทบ
ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่
นในพืน้ท่ีนัน้ๆ  

องชมุชน (Perce

ตา่งๆ 

ฒนาชมุชนโดยก
ชน ผู้ รับเหมา แล
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อ่ืนๆ ท่ี

รงใส และ

ตรงตาม

งานและ
ย่าง

ท้องถ่ินท่ี
นตา่งๆ 
บคลมุผู้

บทวนและ
งโครงการ

ption 

การมีสว่น
ละภาครัฐ 



 
  
(2)  

 
 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 
ภาครัฐ 

การดาํเนินง
บริษัทฯ มีก
ภายนอกองค์
Assurance R
กบัสํานกังาน
สําหรับการตร
หน่วยงานราช
อาชีวอนามยั 
 

• การปฏิ
• การใสใ่
• การถ่าย
• การจ้าง
• ผลประ
• ความแ
เหมาะส
ข้อบงัคั

• ความเป็
ประกา

• การทําง
สว่นร่วม
สําคญั 
สถาบนั
ผู้ รับเหม
ต้น 

 

านให้เป็นไปต
ระบวนการสร้า
์กร การตรวจส
Review (QAR)
นสาขาในประเท
รวจสอบโดยหน
ชการท่ีเก่ียวข้อง
 ความปลอดภั

 

ความต้องกา

บติัตามกฎระเบี

ใจในสิ่งแวดล้อม

ยทอดเทคโนโลยี

งงานแรงงานในป

โยชน์เพ่ือพฒันา

แน่นอนและระยะ
สมในการออกกฎ
บัตา่งๆ 

ป็นธรรมในนโยบ
ศใช้ 

งานแบบบรูณาก
มของกลุม่ผู้ มีสว่
 เช่น กลุม่รัฐบาล
นการศกึษาในพืน้
มา (Mining Con

ตามนโยบายที
างความมัน่ใจเรื
สอบการดําเนิน
) ซึง่เป็นการตร
ทศตา่งๆ และก
น่วยงานภายนอ
งจะเข้าไปทําก
ยัและสิง่แวดล้อ

ร 

บยีบตา่งๆ  

ม  

ยี 

ประเทศ  

าประเทศ 

ะเวลาท่ี
ฎระเบยีบ

บายท่ี

การโดยการมี
วนได้เสียท่ี
ลท้องถ่ิน 
น้ท่ี และกลุม่
ntractor) เป็น

ที่บริษัทได้เปิด
ร่ืองการดําเนินง
นงานโดยหน่วย
รวจสอบภายใน
กระบวนการ In
อกมีหลายช่องท
ารตรวจสอบเห
อม 

กระบวนก

• การปฏิบั
ปฏิบติัอย

• การจ่ายค
ตามระเบี

• การสนบั
• การเข้าพ
• การดําเนิ
สว่นร่วมข

ดเผยไว้ 
งานให้เป็นไปต
งานภายในบริษ
นหน่วยงานเดีย
nternal Audit 
ทางเช่นกนั 
หมืองถ่านหินเป็

การที่ใช้และแน

บติัตามกฎหมาย
ย่างเคร่งครัด 

คา่ภาคหลวง ภา
บยีบและกฎเกณ

สนนุโครงการตา่

พบภาครัฐในวาร

นินโครงการเพ่ือพ
ของบริษัทฯ ผู้แท

ตามนโยบายหล
ษัทฯ จะกระทํา
วกนัเองระหวา่ง
ซึง่กระทําโดยห
อาทิเช่น 

ปนระยะๆ 

นวทางที่ดาํเนิน

และรายงานผล

าษี และคา่ใช้จ่า
ณฑ์ท่ีภาครัฐกําห

างๆ ท่ีภาครัฐเป็น

ระโอกาสตา่งๆ 

พฒันาชมุชนโดย
ทนชมุชน และภ

ลายวิธี ทัง้จาก
าผา่นกระบวนก
งสํานกังานใหญ
หน่วยงานตรวจ
ในสาธารณรั
โดยเฉพาะ
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(3)  
  

  

 

       
 
 
 

10.3  กจิก
 
ประ
ในปี 
พฒัน
การส
วา่กา
 
ด้าน
โครง
ในปี 
โรงเรี
ครูใน
นอก
ของน
เรียน
กลา
ตลอ
โรงเรี
นกัเรี

ดัชนีวัดความ
ในปี 2557 นั
ซึง่เป็นดชันีระ
ลงทนุ ทัง้นี ้D
ราคาตลาดแล
ความรับผิดช
ในดชันี DJSI
ซึง่ผลจากการ
แสดงให้เหน็ว

   

รรมเพ่ือประโ

ะเทศไทย 
 2557 ท่ีผ่านม
นาการศกึษา 
สง่เสริมให้เกิด 
ารเรียนรู้ คือพล

นพฒันาการศกึษ
งการสนับสนุน
 2557 บริษัทฯ
รียน 6 แหง่ใน 
นโรงเรียนในอปุ
กจากนีม้อบทนุส
นกัเรียน โดย
นการสอนท่ีสงูขึ
ยเป็นศนูย์กลา
อดระยะเวลา 1
รียนทัง้ 6 แหง่
รียนมีการพฒัน

มย่ังยืนทางธุร
นบัเป็นครัง้แรกที
ะดบัโลกท่ีติดตา
DJSI ได้คดัเลือ
ละการประเมิน
อบตอ่สงัคมแล
 ทัง้นีจ้ะมีการท
รประเมิน บริษัท
วา่การดําเนินงา

โยชน์ต่อสังคม

มาบ้านปฯู ยงัค
การพฒันาสิ่งแ
“การเรียนรู้” อ
ลงัแหง่การเปล่ีย

ษา 
นการศกึษาเพื
ฯ ดําเนินโครงก
 จงัหวดัลําพนู 
ปถมัภ์ เพ่ือเต
สนบัสนนุโครงก
มีเป้าหมายในก
ขึน้ เพ่ือยกระ
งการเรียนรู้ของ
1 ปี ของการดํา
ง คิดเป็นมลูคา่
นาทางด้านการ

รกจิของดาวโจ
ท่ีบริษัทฯ ได้เข้
ามผลประกอบ
อกบริษัทกวา่ 2
นผลการดําเนินง
ละสิง่แวดล้อม 
ทบทวนและประ
ทฯ สามารถผา่
านด้านความยัง่

มและสิ่งแวดล้

คงดําเนินกิจกร
แวดล้อม และ
ยา่งตอ่เน่ือง แล
ยนแปลงและพั

พ่ือการพัฒนา
ารนีต้อ่เน่ืองเป็
ลําปาง และพ
ตรียมความพร้อ
การตา่งๆ ของ
การสร้างเยาวช
ะดบัคณุภาพกา
งชมุชนอยา่งยัง่
าเนินโครงการบ
ารวมกวา่ 32 
ส่ือสารภาษาองั

จนส์ (Dow Jo
้ ารับการประเมิ
การของบริษัทช

2,500 บริษัทใน
งานด้านความย
เพ่ือคดัเลือกบ ิ
ะกาศรายช่ือสม
นเข้าไปเป็นสม
งัยืนของบริษัทฯ

 

ล้อม (after pro

รรมความรับผิด
ะการพฒันาศกัย
ละในหลากหล
พฒันา  

ที่ย่ังยืน 
นปีท่ี 11 โดยจั
ะเยา เพ่ือพฒัน
อมเยาวชนไทย
งโรงเรียน เพ่ือเ
ชนให้มีความรู้คู
ารศกึษาของโรง
งัยืน 
บริษัทฯ ให้การส
ล้านบาท สง่ผ
งักฤษ และด้า

nes Sustaina
มินจาก Dow J
ชัน้นํา โดยก
นตลาดทนุทัว่โล
ยัง่ยืน อนัประ
บริษัทชัน้นําร้อย
มาชิกในกลุม่ดชั
มาชิกในดชันี D
ฯ เป็นท่ียอมรับ

ocess) ในรอบปี

ดชอบตอ่สงัคมอ
ยภาพของเยาว
ายรูปแบบทัง้ใน

จดัให้มีการสอน
นาศกัยภาพด้า
ในการก้าวสูป่ร
เสริมสร้างศกัยภ
คู่คณุธรรม รว
งเรียนให้มีมาต

สนบัสนนุการดํ
ผลให้โรงเรียนใ
านคณุธรรมท่ีดี

bility indices -
ones Sustaina
องทนุต่างๆ จ
ลก โดยพิจารณ
ะกอบด้วยสถาน
ยละ 10 ในแต่
ชนี DJSI ในช่ว
JSI ได้ในระดบั
บในระดบัสากล

ปีท่ีผา่นมา 

อยา่งตอ่เน่ืองใน
วชน ซึง่ทกุกิจก
นและนอกห้อง

นภาษาองักฤษโ
นการส่ือสารภา
ระชาคมอาเซียน
ภาพและการสง่
วมทัง้พฒันาครูใ
ตรฐานทดัเทียม

าเนินกิจกรรมก
นอปุถมัภ์มีผลส
ขึน้ นกัเรียนจ

- DJSI)  
ability Indice
จะใช้พิจารณา

ณาจากมลูคา่หลั
นภาพทางเศรษ
ตล่ะกลุม่อตุสาห
วงเดือนกนัยายน
บ Emerging M
ล 

น 3 ประเดน็ห
กรรมล้วนอยูภ่า
เรียน เน่ืองจาก

โดยครูเจ้าของภ
าษาองักฤษแก่
นในปี 2558
งเสริมการเรียน
รให้มีศกัยภาพใ
กบัโรงเรียนใน

การเรียนการสอ
สมัฤทธ์ิทางกา
จากโรงเรียนหล
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s หรือ DJSI  
ประกอบการ
ลกัทรัพย์ตาม
ษฐกิจ และ
หกรรมเข้าอยู่
นของทกุปี 

Market ทัง้นี ้

หลกั คือ การ
ายใต้แนวคิด 
กบ้านปฯู เช่ือ

ภาษาสําหรับ
ก่นกัเรียนและ
8 ท่ีจะถงึนี ้
นรู้ด้วยตนเอง
ในการจดัการ
เมือง และ

อนตา่งๆ ของ
รศกึษา เดก็
ลายแหง่ได้รับ



รางวั
ครูมี
ประสิ
โรงเรี
ตวัอ
 
ทุนก
บริษั
ทนุก
ได้แก
ตลอ
 
ทุนส
บ้าน
ได้แก
 
มอบ
บ้าน
จงัหว
ให้กบั
ของเ
 
ด้าน
ค่าย
บริษั
ตอ่เนื
สิง่แว
“คา่ย
แนว
พิบติั
นกัเรี
วิทย
โรงเรี
เครือ
นกัเรี
พ่ีเลีย้

วลัจากการแข่งข
ความสามารถใ
สทิธิภาพ มีก
รียนมีมาตรฐาน
ยา่ง โรงเรียนต้

การศกึษาสาํห
ษัทฯ สนบัส
การศกึษาแก่นกั
ก่ จฬุาลงกรณ
อด 6 ปีท่ีผา่นมา

สนับสนุนแก่โร
นปฯู มอบทนุสนั
ก่ จงัหวดัปัตตา

บอาคารเรียนห
นปฯู สง่มอบอา
วดันครราชสีมา
บันกัเรียนจํานว
เยาวชน  

นการพฒันาสิง่แ
ยเพาเวอร์กรีน
ษัทฯ ร่วมกบัค
น่ืองเป็นปีท่ี 9
วดล้อมอยา่งยัง่
ยเพาเวอร์กรีน 
คิด “เยาวชนไท
ติภยั มหนัตภ
รียนชัน้มธัยมศึ
าศาสตร์จํานวน
รียนทัว่ประเทศ
อข่ายชาว “คา่
รียนเข้าร่วมคา่ย
ย้งแก่เยาวชน “

ขนัทางวิชาการ
ในการพฒันาก
ารรวมกลุม่เป็น
นการเรียนการส
นแบบ หรือโรง

หรับนักศกึษาส
นนุการผลิตบคุ
กศกึษาชัน้ปีท่ี 4
ณ์มหาวิทยาลยั 
ามีนกัศกึษาท่ีไ

รงเรียนในจังห
นบัสนนุจํานวน 
านี นราธิวาส แ

หลังใหม่ ให้แ
าคารเรียนหลงัใ
า เพ่ือใช้เป็นห้อ
วนกวา่ 150 คน

แวดล้อม  
น 9 “ร่วมรักษ์โ
คณะสิง่แวดล้อม
9 เสริมสร้างค
งัยืน ในปี 

9” จดัขึน้ภ
ทย เรียนรู้รับมือ
ภยัใกล้ตวั” โ
กษาปีท่ี 5 
น 70 คน 
ศเข้าร่วมกิจกรร
ยเพาเวอร์กรีน”
ยดงักลา่วแล้วป
“คา่ยเพาเวอร์ก ี

รและกิจกรรมส่
การเรียนการสอ
นเครือข่ายเพ่ือแ
สอนท่ีสงูขึน้ 
เรียนนําร่องใน

สาขาธรณีวทิย
คลากรด้านธรณี
4 สาขาธรณีวิท
 มหาวิทยาลยั
ด้รับการสนบัส

หวัดชายแดนภ
 2 ล้านบาท แก
และยะลา เป็นปี

ก่โรงเรียนบ้าน
ใหม ่ “บ้านปฯู
องสมดุ ห้องคอ
น  เพ่ือเป็นการ

ลกเขียว ร่วมล
มและทรัพยากร
ความรู้ความเข้า
2557 
ายใต้
อธรณี
โดยมี
สาย
จาก

รมดงักลา่ว เพ่ือ
” ให้กว้างขวาง
ประมาณ 570 
กรีน” รวมทัง้ขย

สง่เสริมคณุธรรม
อนให้น่าสนใจ 
แลกเปล่ียนประ
สามารถเป็นแห
นด้านตา่งๆ 

ยาและวศิวกร
ณีวิทยาและวิศว
ทยาและวิศวกร
ยัขอนแก่น มห
นนุทัง้หมด 58 

ภาคใต้ต่อเน่ือ
ก่โรงเรียน 10 แ
ปีท่ี 8  

นดอนใหญ่หน
ฯ อปุถมัภ์” ให
อมพิวเตอร์ และ
รยกระดบัคณุภ

ลดโลกร้อน เต
รศาสตร์ มหา
าใจแก่เยาวชนใ

อสร้างและขยา
งย่ิงขึน้ จากกา
คน นอกจากนี ้
ายเครือข่ายด้า

มในระดบัภาคแ
สามารถกระตุ้น
ะสบการณ์ระหว
หลง่เรียนรู้ของช

รรมเหมืองแร่ 
วกรรมเหมืองแร
รรมเหมืองแร่ จํ
หาวิทยาลยัเชีย
 คน 

องเป็นปีที ่8 
แหง่ ในเขตพฒั

นองโสน จังหว
ห้แก่โรงเรียนบ้า
ะห้องเรียนภาษ
าพการศกึษาแ

ตรียมสู่อาเซีย
าวิทยาลยัมหิด
ในด้านวิทยาศา

ายเครือข่ายเยา
ารดําเนิน “คา่
นไ้ด้พฒันาผู้ นําเ
านสิง่แวดล้อม 

และในระดบัปร
นให้เดก็นกัเรียน
วา่งกนั สว่นใน
ชมุชน และได้

ร่อยา่งตอ่เน่ือง
จํานวน 10 คน
ยงใหม ่ และมห

นาพิเศษเฉพาะ

วัดนครราชสีม
านดอนใหญ่หน
ษาองักฤษ สําหรั
และสง่เสริมการ

ยนหน่ึงเดียว”  
ล ดําเนินโคร
าสตร์สิง่แวดล้อ

วชนด้านวิทยา
ยเพาเวอร์กรีน”
เยาวชนด้านสิง่
รวมประมาณ 1

ระเทศ ในขณ
นรู้จกัคิดวิเครา
ในระดบัโรงเรียน
ด้รับคดัเลือกให้

เป็นปีท่ี 6 
น จาก 4 สถาบ
หาวิทยาลยัสงข

ะกิจจงัหวดัชาย

มา 
นองโสน อําเภ
รับการจดัการเ ี
รเรียนรู้และพฒั

 
รงการ “คา่ยเพ
อม เพ่ือนําไปส

าศาสตร์สิง่แวด
” ตลอด 9 ปี
งแวดล้อม เพ่ือท
160 คน 
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ณะท่ีบคุลากร
ะห์ได้อยา่งมี
นนัน้ พบวา่
ห้เป็นโรงเรียน

โดยมอบ
บนัการศกึษา 
ขลานครินทร์ 

ยแดนภาคใต้ 

ภอดา่นขนุทด 
รียนการสอน

ฒนาศกัยภาพ

พาเวอร์กรีน” 
สูก่ารอนรัุกษ์

ล้อม รวมทัง้
ปท่ีผา่นมา มี
ทําหน้าท่ีเป็น



ด้าน
โครง
ปี 2
ผู้ปร
มุง่เน้
ดําเนิ
สําห
โดดเ
ประ
การส
ตัง้แ
จําน
สง่เส
ตนเอ
ให้คํา
ธุรกิจ
 
สโม
สโมส
และพ
เบิลเ
หลา
ให้นั
จิตใจ
การส
ดีเดน่
เมษา
คือ B
เทคนิ
อีกด้
สโมส
เพิ่ม
เทเบิ
ตลอ
สมคั

 

นการพฒันาศกัย
งการพลังเปลี
2557 โครงกา
ะกอบการทางส
น้นความเช่ือมโ
นินกิจการเพ่ือสั
รับทดลองดําเนิ
เดน่เพ่ือดําเนิน
เดน็ด้านการจดั
สร้างงานดิจิตอ
ตเ่ร่ิมดําเนินงาน
วนรวม 41 กิจ
สริมกิจการเพ่ือส
องเพ่ือดําเนินก
าปรึกษา และจ
จ การวางแผนด

มสรเทเบลิเทน
สรเทเบิลเทนนิ
พฒันาทกัษะ 
เทนนิสให้กบันกั
กหลาย โดยใน
กักีฬาเรียนรู้ท่ีจ
จผา่นกิจกรรมต
สง่นกักีฬาเข้าร่
นเดินทางไปร่วม
ายน 2558) ซึง่
Banpu Invest
นิคสําคญัให้แก
้วย   
สรฯ ยงัคงมุง่พ
เติมกิจกรรมใน
บิลเทนนิสบ้านป
อดระยะเวลากว
ครเข้าศกึษาตอ่ใ

ยภาพของเยาว
ล่ียนแปลงเพ่ือ
าร “พลงัเปล่ีย
สงัคมรุ่นใหม่ตอ่
โยงระหวา่งธุรกิ
สงัคม ทัง้นีไ้ด้ส
นินกิจการเพ่ือสั
นกิจการระยะท่ีส
ดพืน้ท่ีและเครือ
อลให้แก่กลุม่คน
นในปี 2554 โ
การ ให้มีโอกา
สงัคมจํานวน 
ารตอ่ได้อยา่งยั
จดัการอบรมเพ่ื
ด้านการเงิน แล

นนิสบ้านปู  
สบ้านป ู ได้ดํา
รวมทัง้เปิดโลก
กักีฬาอยา่งต่อ
นปี 2557 สโมส
จะพฒันาตนเอ
ตา่งๆ อาทิ ก
รวมการแข่งขนัใ
มฝึกซ้อมท่ีศนูย
งเป็นความร่วม
tmment (Chin
ก่นกักีฬาเทเบิล

พฒันามาตรฐา
นรูปแบบอ่ืนๆ 
ปมีูนกักีฬาในสั
วา่ 7 ปีท่ีผา่นม
ในระดบัอดุมศึ

วชน  
อสังคม 4  
ยนแปลงเพ่ือสงั
อเน่ืองเป็นปีท่ี 
จ สงัคม สิง่แว
สนบัสนนุเงินทนุ
สงัคมของตนเอ
สองเป็นเวลาอีก
อข่ายความร่วม
นรุ่นใหม ่ 
โครงการ Ban
สทดลองดําเนิน
16 กิจการที

ยัง่ยืน โดยตลอ
พ่ือพฒันาศกัยภ
ละการวดัผลทา

าเนินกิจกรรมส
กทศัน์ทางด้านกี
เน่ืองผา่นกิจกร
รฯ ยงัคงมุง่สนั
งทัง้ทางร่างกา
การฝึกซ้อมประ
ในรายการสําคั
ย์ฝึกกีฬาเทเบิเท
มมือกนัระหวา่ง
a) Ltd. หรือ B
เทนนิสของไทย

นและระบบกา
เพ่ือปลกูฝังค

งักดัและสมาชิ
า พบวา่นกักีฬ
กษา อีกทัง้ได้รั

งคม” (Banpu
4 โดยมุง่สนบั
วดล้อม ด้วยกา
นและสง่เสริมศั
งเป็นระยะเวลา
ก 6 เดือน โดย
มือสําหรับผู้สน

pu Champio
นกิจการเพ่ือสงั
ท่ีมีผลการดําเนิ
ดระยะเวลาดํา
ภาพเยาวชนผู้ป
างสงัคม เป็นต้น

สง่เสริม
กีฬาเท
รรมท่ี
นบัสนนุ
ยและ
ะจําวนั 
ญัทัง้ในและตา่
ทนนิสเจิง้ติง้ ป
 บมจ. บ้านป ู

BIC  เพ่ือให้นกั
ย นอกจากนัน้

รบริหารจดัการ
คณุธรรมจริยธร
ก รวมประมาณ
ฬาของสโมสรฯ 
รับรางวลัจากกา

u Champion
สนนุ “กิจการเ
รใช้การบริหาร
ศกัยภาพของเย
า 3 เดือน แล
 4 กิจการท่ีได้ร
นใจกิจการเพ่ือส

ns for Chan
งคมตามแนวคิด
นินงานโดดเดน่ 
าเนินงานโครงก
ประกอบการเพ่ือ
น 

างประเทศ  กา
ประเทศจีน เป็
 สํานกังานใหญ
กกีฬาได้รับการ ึ
นเป็นโอกาสท่ีเย

ร ตลอดจนจดั
รรม ความมี
ณ 55 คนจากทัว่
สามารถนําเอา
ารแข่งขนัทัง้ใน

s for Chan
เพ่ือสงัคม” ท่ีดํ
จดัการเชิงธุรกิจ
าวชนผู้ เข้าร่วม
ละได้คดัเลือก 4
รับการคดัเลือก
สงัคม การทอ่ง

ge  ได้ให้การ
ดและความสนใ
ให้สามารถต

าร Banpu Ch
อสงัคมในด้านต

ารคดัเลือกนกักี
นเวลา 6 เดือ
ญ่ กรุงเทพฯ แล
ฝึกซ้อมจากโค้ช
ยาวชนจะได้เรีย

วางแผนพฒันา
มีวินยั ความ
วัประเทศ 
าความสามารถ
นระดบัประเทศแ

nge) สนบัสนุ
ดําเนินการโดยเ
จ ตลอดจนคณุ
มโครงการจํานว
4 ทีมท่ีมีผลกา
กนัน้เป็นธุรกิจที
งเท่ียวชมุชน แล

รสนบัสนนุกิจก
นใจของตนเอง น
ตอ่ยอดและพฒั
hampions for 
ตา่งๆ เช่นการพ

ฬาท่ีมีผลงานแ
อน (พฤศจิกาย
ละบริษัทยอ่ยใ
ชมืออาชีพ แล
ยนรู้ภาษาและวั

านกักีฬารายบคุ
มสามคัคี ปัจ

ถทางด้านกีฬาเ
และระหวา่งปร
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นนุการพฒันา
ยาวชน และ
ณธรรมในการ
วน 10 ทีม 
ารดําเนินงาน
ท่ีเก่ียวข้องกบั
ละการศกึษา  

การเพ่ือสงัคม
นอกจากนีไ้ด้
ฒนาศกัยภาพ

Change ได้
พฒันาโมเดล

และจริยธรรม
ยน 2557 - 
นประเทศจีน 
ะแลกเปล่ียน
วฒันธรรมจีน

คคล รวมทัง้
จจบุนัสโมสร 

ทเบิลเทนนิส
ระเทศ  



ด้าน
ภาย
ผลก
สงัค
ลพบุ
และท
 
โครง
ในปี 
เป็นฤ
จงัหว
2557
ข้าวเ
ความ
มีต้น
สร้าง
อินท ี
มีสขุ

  
 กอง
 ในปี 

ตอ่เนื
ดําเนิ
นาปี
บาท
สจัจ
โดยเ ิ
เข้าก

 
 โครง
 หลงั

และ
เกษต
หมกั
ในทุ
ประส

นการพฒันาชมุช
หลงัจากท่ีบ้าน
ระทบจากภยันํ
มอยา่งตอ่เน่ือง
บรีุ ซึง่ประกอบด้
ทกัษะท่ีจําเป็น

งการส่งเสริมก
 2557 บ้านปฯู
ฤดท่ีู 3  โดยมี
วดัลพบรีุ  รว
7 และเก็บเก่ียว
เปลือกจํานวน 
มสามารถในกา
นทนุการผลิตท่ีล
งความมัน่คงทา
ทรีย์เป็นการปลกู
ขภาพท่ีดีขึน้อีกด

งทุนปุ๋ยสัจจะช
 2557 บ้านปฯู
น่ือง โดยได้สนบั
นินการจดัหาปุ๋ ย
ป 2557 นีมี้สมา
ท อีกหนึง่การเป
ะชาวนารวมกนั
เร่ิมจากการขอ
กองทนุฯ  

งการปลูกมะน
จากท่ีบ้านปฯู 
เร่ิมดําเนินโครง
ตรกรได้เรียนรู้วิ
กชีวภาพ และนํ ้
กเดือน ทั
สบการณ์ระหว่

ชนและสงัคมอ
นปฯู ฟืน้ฟชูมุช
นํา้ทว่มปี 2554
งตลอดเวลา 3 
ด้วย 3 โครงกา
นตอ่การประกอบ

การปลูกข้าวอิ
ฯ สง่เสริมการท
มีกลุม่สมาชิกชา
มพืน้ท่ีนา 69.
วผลผลติเม่ือวนั

19,616 กิโ
ารผลติสนิค้าทา
ลดลง อนัจะส่
างการเงินให้แก
กข้าวแบบไมใ่ช้
ด้วย  

ชาวนา  
ฯ ได้ติดตามคว
บัสนนุเงินจํานว
ยให้แก่สมาชิกก
าชิกขอยืมปุ๋ ยทั ้
ปล่ียนแปลงท่ีสํ
นริเร่ิมหาวิธีเพ่ือ
ความร่วมมือส

นาวนอกฤดูกา
สนบัสนนุต้นม
งการปลกูมะนา
วธีิการปลกูและ
า้ หมกัสมนุไพ
ทัง้นีก้ารรายงาน
า่งสมาชิกในกล

ยา่งยัง่ยืน 
นบ้านเขาสมอ

4 ในระยะเร่งดว่
 ปี ท่ีผา่นมา ภ
ร ท่ีมีจดุมุง่หมา
บอาชีพ รวมทัง้

อนิทรีย์สนิเหล็
ทํานาอินทรีย์ด้ว
าวนา 5  ครอบ
5 ไร่ โดยเร่ิมต
นท่ี 25 ธนัวาค
ลกรัม โดยโค
างการเกษตรให
งผลให้เกษตรก
ก่กลุม่สมาชิกชา
ช้สารเคมีช่วยสง่

วามคืบหน้าการ
วน800,000 บา
กองทนุจํานวน 
ทัง้สิน้ 1,019  ถ
าคญัในปีนี ้  ื
อการพึง่พาตนเ
มาชิกกองทนุฯ

าล 
ะนาว 114 ต้น
าวนอกฤดมูาตัง้
ะดแูลรักษาต้นม
รเพ่ือไลแ่มลงแ
นผลการดําเนิน
ลุม่ด้วยกนั 

คอน หมูท่ี่ 1, 
วนแล้ว บ้านปฯู
ภายใต้โครงการ
ายหลกัเพ่ือสร้า
งการสร้างพลงัส

ลก็  
วยข้าวพนัธุ์สนิ
บครัว ในตําบล
ต้นฤดกูาลปลกู
คม 2557 ได้ผล
ครงการดงักลา่ว
ห้มีผลผลิตท่ีดีขึ
กรมีรายได้ท่ีสงู
าวนา นอกจา
งเสริมให้กลุม่ส

รดําเนินงานกอ
าท เพ่ือสมทบ
 64 คน ซึง่
ถงุ หรือคิดเป็น
คือ การท่ีสมา
เองอยา่งยัง่ยืนภ
 ในการออมเ

น และปัจจยัอ่ืน
ัง้แตว่นัท่ี 5 ธนั
มะนาวโดยยดึแ
และวชัพืช แล
นงานระหวา่งสม

 2 และ 3 ใน
ฯ ได้สง่เสริมกา
รสง่เสริมการพฒั
างการพฒันาท่ี
สามคัคีภายในช

นเหลก็ตอ่เน่ือง
ลเขาสมอคอน 
กเม่ือกนัยายน 
ลผลติรวมเป็น
วช่วยยกระดบั
ขึน้ ในขณะท่ี
ขึน้ และช่วย
ากนีก้ารทํานา
สมาชิกชาวนา

องทนุปุ๋ ยอยา่ง
เป็นทนุในการ
งในฤดกูารทํา 
นเงิน 669,325 
ชิกกองทนุปุ๋ ย
ภายในชมุชน
เงินแบบรายปี

นๆ เพ่ือการเพาะ
นวาคม 2556  
แนวทางเกษตร
ละมีการลงพืน้ที
มาชิกยงัช่วยกร

นจงัหวดัลพบรีุ 
ารพฒันาชมุชน
ฒนาอยา่งยัง่ยืน
ยัง่ยืนผา่นการเ
ชมุชน 

ะปลกู แก่สมาชิ
ตลอดปี 2557 
อินทรีย์เป็นหลั
ท่ีเพ่ือติดตามผ
ระตุ้นกระบวนก

ซึง่เป็นหนึง่ในช
นทัง้ทางด้านเศ
นบ้านเขาสมอ
เสริมสร้างขีดค

ชิกโครงการจําน
 บ้านปฯู สง่เส ิ
กั มีการสา ิ
ลโครงการกบัส
การเรียนรู้ 
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ชมุชนท่ีได้รับ
รษฐกิจ และ
คอน จงัหวดั
วามสามารถ

นวน 39 ราย 
ริมให้สมาชิก
ธิตการทํานํา้
สมาชิกทกุคน
แลกเปล่ียน



 
 โครง
 บ้าน

นอก
และ
ผลก
 
ด้าน

 

 

 

 

 

งการส่งเสริมอ
นปฯู ได้สนบัสนุ
กจากจะเป็นการ
ร่วมกนัแก้ปัญห
ารดําเนินงานโ

นการพฒันาชมุช

การพัฒนาด้

ชมุชนใกล้เหมื

การก่อสร้างอ

ศาลเจ้าพอ่เมื

การพัฒนาด้

ทนัตกรรมแล

การพัฒนาด้

ชมุชนในเขตเ

เดก็นกัเรียนใน

ราว 1,400,00

โรงเรียนในชมุ

การพัฒนาด้

ชาดกเพ่ือร่วม

ชมุชนตลอดจ

อนรัุกษ์วฒันธ

ด้านการปรับ

รวมทัง้สนามกี

ประมาณ 100

ศกึษาวิจยัแล

นอกจากนีไ้ด้

พฒันาเป็นสถ

มว่นได้พฒันา

อาชีพการปลูก
นนุต้นชะอม 1,4
รร่วมสง่เสริมอา
หาวิธีการดแูลรั
โครงการสมาชิก

ชน  

ด้านสาธารณูป

มืองเพ่ือช่วยบร

อาคารเพ่ือสาธา

มืองลี ้และอาคา

ด้านสาธารณสุ

ะให้ความรู้เก่ีย

ด้านการศกึษา

เหมืองรวมทัง้สิ ้

นชมุชนรอบเหม

00 บาท ขณะเ

มชนรอบๆ เหมือ

ด้านศาสนาแล

มทํานบํุารุงพระ

จนร่วมกิจกรรม

ธรรมประเพณีแ

บปรุงสภาพแว

กีฬาท่ีศนูย์บ้าน

0 ล้านบาท ให้

ละถ่ายทอดเทค

มอบท่ีดินและท

ถานท่ีรองรับผู้ก

าพืน้ท่ีบริเวณบ

กชะอม 
430 ต้น แก่เกษ
าชีพสร้างรายได
รักษาต้นชะอม 
กทกุคนในทกุเดื

ปโภค เหมืองลํา

รรเทาความเดือ

ารณประโยชน์ไ

ารศาลเจ้าพอ่นิ ้

สุข เหมืองลําพนู

ยวกบัสขุภาพแก

 ในปีการศกึษ

น้ 95 ทนุ รวม

มืองอยา่งตอ่เนื

เดียวกนัเหมือง

องอยา่งตอ่เน่ือ

ะประเพณีท้อ

ะพทุธศาสนาแล

รดนํา้ดําหวัผู้สู

และสร้างความ

วดล้อม บ้านป

นปนิูทศัน์ อ.ส

แก่คณะสิง่แวด

โนโลยีสิง่แวดล้

ทรัพย์สนิของเห

กระทําผิดและผู้

บอ่เหมืองเก่าอย

ษตรกรท่ีสนใจร่
ด้แล้ว ยงัทําให้
  รวมทัง้การรว
ดือน  

าพนูดําเนินกา

อดร้อนเร่ืองขาด

ได้แก่หอประชมุ

นิว้มืองาม  

นจดักิจกรรม “ห

ก่ชาวบ้านในหม

ษา 2557 เห

มเป็นเงินทัง้สิน้

น่ืองมาตลอดระ

ลําพนูร่วมจดักิ

อง  

องถิ่น เหมือ

ละร่วมพิธีบวงส

สงูอายแุละข้ารา

มสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

ปฯู บริจาคท่ีดิน

บปราบ และบ้

ดล้อมและทรัพย

ล้อมและทรัพยา

หมืองบ้านป ู อ.

ผู้ ติดยาเสพติดที

ยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือ

รวมโครงการปลู
ห้ชมุชนเกิดการ
วบรวมผลผลิต

รสร้างระบบปร

ดแคลนนํา้ด่ืมนํ ้

มอําเภอลี ้ ศาล

หน่วยแพทย์เค

มูบ้่านบ้านโฮ่งแ

หมืองลําพนูได้ม

น 200,000 บา

ะยะเวลา 6 ปี 

กิจกรรมวนัเดก็แ

องลําพนูร่วมทอ

สรวงศาลหลกัเมื

าชการชัน้ผู้ใหญ

ชมุชน 

นและทรัพย์สนิ

บ้านพกัพนกังาน

ยากรศาสตร์มห

ากรธรรมชาติข

ลี ้ จ.ลําพนู ให้

ท่ียงัไม่มีท่ีพกัอา

อเป็นแหลง่ควา

ลกูชะอมเม่ือวนั
รวมกลุม่ มีกระ
และสง่ขาย โด

ระปาภเูขาให้กบั

า้ใช้ของประชา

าของฌาปนสถ

ล่ือนท่ี” ให้บริก

และบ้านแวน-น

มอบทนุการศกึษ

ท ทัง้นีท้างเหมื

นบัตัง้แต่ปี 25

แหง่ชาติ และส

อดกฐินและร่วม

มืองลี ้ เพ่ือ

ญ่ในช่วงเทศกา

 ได้แก่ อาคาร

นผาลาด อ.แม

หาวิทยาลยัมหดิ

องชมุชนในประ

ห้แก่กรมคมุประ

าศยัในลกัษณะ

มรู้และแหลง่ท่

นท่ี 25 เมษายน
ะบวนการแลกเ
ดยมีการลงพืน้ที

บบ้านแวน – น

าชน และให้ก

ถานบ้านแมท่า

การตรวจสขุภาพ

นารินโดยไมคิ่ด

ษาแก่นกัเรียนน

มืองได้มอบทนุก

552 จนปัจจบุนั

สนบัสนนุกิจกรร

มเป็นเจ้าภาพเท

อสร้างความสมั

ลสงกรานต์เพ่ือ

รสํานกังานบ้าน

มท่ะ จ.ลําปาง

ดล เพ่ือพฒันา

ะเทศและภมิูภ

ะพฤติกระทรวง

ะบ้านกึง่วิถี 

ทอ่งเท่ียวในจงัห
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น 2557  โดย
เปล่ียนเรียนรู้
ท่ีเพ่ือติดตาม

นาริน ซึง่เป็น

การสนบัสนนุ

น อาคารหอ

พบริการด้าน

คา่ใช้จ่าย  

นกัศกึษาจาก

การศกึษาแก่

นรวมเป็นเงิน

รมตา่งๆ ของ

ทศน์มหาชาติ

พนัธ์อนัดีกบั

อเป็นการ

นพกัพนกังาน

ง มลูคา่รวม

เป็นศนูย์การ

าคอาเซียน

งยติุธรรมเพ่ือ

เหมืองเชียง

หวดัพะเยา  



 

สาธ

ITM 
เม่ือเ
ใหญ
เช่น 
จากา
ความ
สิง่ขอ
บริจา
ผู้ปร
ผลกํ
ด้วย
Ren
ชมุช
“ITM
บริษั
โครง
ถลม่
กิจก
เอาใ
 
ITM 
ITM 
เขต 
มอบ
พยา
ประธ
 
เหมื
เหมือ
เหมือ

การพัฒนาด้

ด้วยการจดัโค

อาชีพตา่งๆ ใ

ธารณรัฐอนิโด

 ช่วยเหลือผู้ป
เดือนมกราคม 
ญ่ในหลายพืน้ท่ีข

จงัหวดัชวา 
าร์ตาได้ดําเนิน
มช่วยเหลือผู้ปร
องจากผู้บริหาร
าค อาทิ เสือ้
ะสบภยัในตําบ
าไรท่ีดําเนินกิจ
 ทัง้นีมี้ประชาช
gasdengklok 
ชน ซึง่สว่นใหญ่
M Care” เป็นกิ
ษัทฯ ท่ีมุง่ให้ควา
งการฯ ได้ให้คว
มในปี 2552 ตล
รรมดงักลา่วเกิ
ใจใส”่ ตอ่ผู้ อ่ืน ซึ

 บริจาครถบัส
 บริจาครถบสั
Madiun ของจ

บและมีนายทหา
น โดยรถบ
ธานาธิบดีของอิ

องทรูบาอนิโด
องทรูบาอินโดร่
องเก่าเป็นครัง้แ

ด้านเศรษฐกจิ 

ครงการเลีย้งไก่

ให้แก่สมาชิกชมุ

นีเซีย 

ประสบภัยนํา้ท
2557 ได้เกิ

ของเมืองจากา
ตะวนัตกและ 

นโครงการ “ITM

ระสบภยันํา้ทว่
รและพนกังาน 
ผ้า เคร่ืองนอน
บล Rengasden
จกรรมเพ่ือสงัคม
ชนราว 600 คร
 หมูบ้่านทัง้สอ
เป็นเกษตรกรไ
กิจกรรมสว่นหนึ
ามช่วยเหลือพน
ามช่วยเหลือผู้ป
อดจนเหตกุารณ
ดขึน้ไจากความ
ซึง่เป็นหนึง่ในค

ส VIP แก่ฐานท
จํานวนหนึง่คนั
จงัหวดัชวาตะวั
าร ระดบักล
บสัดงักลา่วเป็น
อินโดนีเซีย จาก

ดเกบ็ผลผลติจ
รวมกบัเกษตรก
แรก ซึง่สามารถ

 เหมืองลําพ

พนัธุ์ไข่และโคร

มชนอยา่งตอ่เน่ื

ท่วม  
กิดฝนตกหนกัแ
ร์ตารวมถงึพืน้ที
 Benten IT

M Care” เพ่ือเ
ม โดยได้รับบริ

ITM มอบ
น และอปุกรณ
ngklok เขต Ka
มช่ือ ACT (A
รอบครัวได้รับผ
องแหง่จมอยูใ่ต้
มส่ามารถเก็บเ
นึง่ของทีมควบ
นกังานและผู้ ท่ีป
ประสบภยัแผน่
ณ์แผน่ดินไหว ที
มคิดริเร่ิมของพ
คา่นิยมร่วมองค์

ทัพอากาศ  
นให้แก่ฐานทพัอ
วนัออก โดยมีพ
ลางและระดบัสู
นรถดดัแปลง 
กสนามบินมายั

จากโครงการเ
รผู้ เลีย้งปลาแห
ถจบัปลานิลได้ 

พนูสนบัสนนุกิจ

รงการปุ๋ ยหมกัมู

นอง 

และเกิดนํา้ทว่ม
ท่ีใกล้เคียง 
M สํานกังาน
เป็นช่องทางให้
ริจาคเงิน และ
บสิง่ของท่ีได้รับ
ณ์การเรียน แก่
arawang จงัหว

Aksi Cepat Ta
ลกระทบจากนํ ้
ต้นํา้ทว่มสงู 1-
เก่ียวผลผลติหรื
คมุสถานการณ
ประสบภยัธรรม
นดินไหวในเมือง
ท่ีเมือง Padan
พนกังาน นอกจ
ค์กร “บ้านป ูสปิ

อากาศ Iswah
พลจตัวา Yuyu 
สงูของฐานทพัอ

เพ่ือใช้รับแข
ยงัอาคารสํานกัง

เลีย้งปลาในบ่
หง่หมูบ้่าน Mua
 40 กิโลกรัม 

จกรรมพฒันาอ

มลูววัแก่ชาวบ้า

น

วดั West Java
anggap) เพ่ือใ
นํา้ทว่มในหมูบ้่า
2 เมตรเป็นเวล
รือดําเนินกิจกร
ณ์ฉกุเฉินของ IT
มชาติและต้องก
งยอคยาการ์ตา
g และภเูขาไฟ 
จากนี ้ “ITM Ca
ปริต” อีกด้วย 

hjoedi ซึง่ตัง้อย
 Sutisna เป็นผ
อากาศร่วมเป็นส
ขกสําคญั อ
งาน 

อ เหมืองเก่าเ
ara Begai เก็บ
เกษตรกรผู้ ร่วม

าชีพเพ่ือช่วยเส

านในชมุชนรอบ
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าหน้าท่ีบริหารแ
สํานกังานตรวจ
รกํากบัดแูลกิจก
ผนการตรวจส
ะบริษัทในเครือ
วบคมุภายในท่ี
ตอ่คณะกรรมก

System ระบบ
ญเพ่ือสง่เสริมกา

การติดตามการ
นินงานว่าเป็นไ
ดแูลและนําเสน
และฝ่ายบริหา
สอบภายในทํา
การ การบริหาร
อบให้สอดคล้อ
อ เพ่ือให้เกิดกา
ฝ่ายบริหารกําห
การบริษัท คณะ

 

 Enterprise A
ารบริหารงานให้

ดําเนินงานในร
ปตามเป้าหมา
นอรายงานต่อค
รจะติดตามผล
าหน้าท่ีในการส
รความเส่ียง แล
องเป็นไปตามทิ
ารถ่วงดุลและโ
หนดไว้ให้บรรล
ะกรรมการตรวจ

Assets Mana
ห้เกิดประสทิธิภ

ระดบับริหารแล
ายท่ีกําหนด แล
คณะกรรมการบ
ลการปฏิบติังา
สร้างความเช่ือ
ละการควบคมุภ
ทิศทางกลยทุธ์
โปร่งใสรวมทัง้
ลซุึง่ประสิทธิผล
จสอบ ประธาน

gement เพ่ือส
ภาพ 

ละในระดบัปฏิบ
ละมีการกําหนด
บริษัท กรณีมีป
นและแนวทาง
มัน่ และให้คําป
ภายในท่ีดีและเห
์องค์กร โดยคร
ทําหน้าท่ีประเ
ลและประสิทธิภ
นเจ้าหน้าท่ีบริหา

สนบัสนนุกิจกร

บติัการ โดยคณ
ดแนวทางท่ีชดัเ
ระเด็นสําคญัที
งแก้ไขจากหน่ว
ปรึกษาเพ่ือให้ก
หมาะสม สํา
รอบคลมุกระบว
เมินผลความเพี
ภาพ  พร้อมราย
าร และฝ่ายบริห

รรมทางธุรกิจ ต

ณะกรรมการแล
เจน ในกรณีท่ีไม
ท่ีอาจมีผลกระท
วยงานท่ีเก่ียวข้
กระบวนการทํ
านักงานตรวจ
วนการดําเนินง
พียงพอและกา
ยงานผลการตร
หารอยา่งสม่ําเ
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ตลอดจนการ

ะฝ่ายบริหาร
ม่เป็นไปตาม
ทบต่อองค์กร  
ข้องทุกเดือน  
างานภายใน
สอบภายใน
งานหลกัของ
รปฏิบติัตาม
รวจสอบและ
เสมอ 



ทัง้นี ้คณะก
เพียงพอของ
 

1. องค์ก

1.1 คณะก
รักษาจรรยา

       1.1.1  ก

       1.1.2 ก

1.2  มีข้อกํา
จรรยาบรรณ

       1.2.1  มี

       1.2.2  มี
ผลประโยชน์

       1.2.3  มี

       1.2.4มี
ทกุคนรับทรา
บทลงโทษเป็
ได้รับทราบ 
1.3 มีกระบ
      1.3.1 กา
(complianc
       1.3.2 ก
       1.3.3 ก
1.4 มีการจั
จรรยาบรรณ
 1.4.1 
กระบวนการ
 1.4.3 
และภายในเ

               
1บริษทัควรกาํห

รรมการตรวจส
งระบบการควบ

รแสดงถงึควา

กรรมการและผู้บ
าบรรณในการดํ

การปฏิบติัหน้า

การปฏิบติัตอ่คูค่

หนดท่ีเป็นลาย
ณท่ีครอบคลมุถึ

มีข้อกําหนดเก่ีย

มีข้อกําหนดห้า
น์กบักิจการ ซึง่ร

มีบทลงโทษท่ีเห

การส่ือสารข้อกํ
าบ เช่น รวมอยู
ป็นประจําทกุปี 

วนการติดตาม
ารติดตามและป

ce unit) 
การประเมินตน
การประเมินโดย
จดัการอย่างทนั
ณ 
มีกระบวนการที
รท่ีทําให้สามาร
มีการแก้ไขการ
เวลาอนัควร 

                  
หนดการควบคุมภา

สอบได้ใช้แบบป
บคมุภายในของ

การค

ามยดึม่ันในคุณ

บริหารกําหนดแ
ดาเนินงานท่ีครอ

าท่ีประจําวนัแล

ค้า ลกูค้า และบ

ยลกัษณ์อกัษรใ
ง 

ยวกบัจริยธรรม

ามผู้บริหารและ
รวมถึงการห้าม

หมาะสมหากมี

กําหนดและบท
ยูใ่นการปฐมนิเ
  รวมทัง้มีการเผ

และประเมินผล
ประเมินผลโดย

เองโดยผู้บริหา
ยผู้ เช่ียวชาญท่ีเ
นเวลา หากพบก

ท่ีทําให้สามารถ
รถลงโทษหรือจั
รกระทําท่ีขดัตอ่

                
ายในตามมาตรการ

ประเมินความ
งบริษัท ดงันี ้

ควบคุมภายใน

ณค่าของความ

คาํถาม

แนวทาง และมี
อบคลมุถงึ 

ะการตดัสนิใจใ

บคุคลภายนอก

ให้ผู้บริหารและพ

ม (code of con

พนกังานปฏิบติั
มคอร์รัปชนัอนัทํ

การฝ่าฝืนข้อกํ

ลงโทษข้างต้นใ
ทศพนกังานให
ผยแพร่ code o

ลการปฏิบติัตา
ยหน่วยงานตรว

รและพนกังาน 
เป็นอิสระจากภ
การไมป่ฏิบติัตา

ถตรวจพบการฝ่
ดัการกบัการฝ่า
อหลกัความซ่ือต

รตอ่ตา้นคอร์รัปชนั

เพียงพอของระ

นองค์กร (Con

มซ่ือตรง (inte

ม 

มีการปฏิบติัท่ีอย

ในเร่ืองตา่ง ๆ  

ก  

พนกังานปฏิบติั

nduct) สําหรับ

ติัตนในลกัษณะ
ทําให้เกิดความ

าหนดข้างต้น 

ให้ผู้บริหารและ
หม ่ ให้พนกังาน
of conduct ให้

าม Code of Co
วจสอบภายในห

น 
ภายนอกองค์กร
ามข้อกําหนดเกี

ฝ่าฝืนได้ภายใน
าฝืนได้อยา่งเห
ตรงและการรักษ

นใหเ้หมาะสมกบัค

ะบบการควบคุ

trol Environm

egrity) และจริย

ยูบ่นหลกัความ

ติหน้าท่ีด้วยคว

ผู้บริหารและพ

ะท่ีอาจก่อให้เกิ
เสียหายตอ่องค

ะพนกังาน 
นลงนามรับทรา
ห้แก่พนกังานแล

onduct 
หรือหน่วยงานกํ

ร 
ก่ียวกบัความซ่ือ

นเวลาท่ีเหมาะส
มาะสม และภา
ษาจรรยาบรรณ

ความเส่ียงของบริษั

มภายใน เพ่ือป

ment) 

ยธรรม  

ซ่ือตรงและการ

ามซ่ือตรงและรั

นกังาน ท่ีเหมา

กิดความขดัแย้ง
ค์กร1 

บข้อกําหนดแล
ละบคุคลภายน

กํากบัดแูลการป

อตรงและการรั

สม 1.4
ายในเวลาอนัค
ณอยา่งเหมาะส

ษทั 

ประกอบการป

ใช่ 

ร  

รักษา

าะสม 

งทาง

ละ
นอก

 

ปฏิบติั 
 

รักษา

4.2 มี
ควร  
สม 
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ระเมินความ

 ไม่ใช่ 

  

  

  

  



2. คณะก

ดาํเนิน

2.1  มีการกํา
ของคณะกร

2.2คณะกรร
แนวทางในก

2.3 คณะกร
ตามกฎหมา
ตรวจสอบภา

2.4  คณะกร
หรือสามารถ

2.5 คณะกร
ในการปฏิบติั
อาจมีอิทธิพ

2.6 คณะกร
ในองค์กร ซึง่
ควบคมุ ข้อม

 

3. ฝ่ายบ ิ

เหมาะ

3.1 ผู้บริหาร
ถงึความเหม
เช่น แบง่แยก
ภายในท่ีขึน้ต

3.2  ผู้บริหา
หน้าท่ี ความ

3.3  มีการกํา
คณะกรรมก

 

 

กรรมการมีคว

นการด้านการ

าหนดบทบาทห
รมการไว้อยา่ง

รมการกํากบัดแู
การปฏิบติังานข

รมการกํากบัดู
าย กฎบตัร ซึง่ค
ายใน และผู้ รับ

รรมการเป็นผู้ มี
ถขอคําแนะนําจ

รมการประกอบ
ติหน้าท่ีอยา่งแท
ลต่อการใช้ดลุย

รมการกํากบัดู
งครอบคลมุทัง้ก
มลูและการส่ือส

ริหารได้จัดให้

ะสมเพ่ือให้อง

รระดบัสงูกําหน
มาะสมทัง้ทางธุ
กหน้าท่ีในสว่น
ตรงกบักรรมกา

รระดบัสงูกําหน
มรับผิดชอบ แล

าหนด มอบหม
ารบริษัท ผู้บริห

ามเป็นอสิระจ

รควบคุมภายใ

หน้าท่ีของคณะ
ชดัเจน 

แลให้มีการกําห
ของผู้บริหารแล

แลให้บริษัทกํา
ครอบคลมุบทบ
ผิดชอบตอ่ราย

ความรู้เก่ียวกบั
จากผู้ เช่ียวชาญ

บด้วยกรรมการ
ท้จริง เช่น ไมมี่
ยพินิจและปฏิบ

แลการพฒันาแ
การสร้างสภาพ
สาร และการติด

ห้มีโครงสร้างส

งค์กรบรรลุวัต

นดโครงสร้างอง
ธรกิจและกฎหม
งานท่ีสําคญั ซึ่
ารตรวจสอบ แล

นดสายการราย
ละการส่ือสารข้อ

มาย และจํากดัอ
หารระดบัสงู ผู้บ

จากฝ่ายบริหา

ใน 

คาํถาม

ะกรรมการแยกจ

หนดเป้าหมายก
ะพนกังาน 

หนดบทบาทหน
าทท่ีสําคญัของ
ยงานทางการเงิ

บธุรกิจของบริษั
ญในเร่ืองนัน้ๆได้

รอิสระท่ีมีความ
ความสมัพนัธ์ท
บติัหน้าท่ีอยา่งเ

และปฏิบติัเร่ือง
พแวดล้อมการค
ดตาม 

สายการรายงา

ถุประสงค์ ภา

คาํถาม

ค์กรท่ีสนบัสนนุ
มาย รวมถงึการ
งทําให้เกิดการ
ละมีสายการรา

ยงานในบริษัท โ
อมลู 

อํานาจหน้าท่ีแล
บริหาร และพนั

าร และทาํหน้า

ม 

จากฝ่ายบริหาร

การดําเนินธุรกิจ

น้าท่ีของคณะก
งคณะกรรมการ
น 

ษัท และมีความ
ด้ 

มรู้ ความสามาร
ทางธุรกิจกบับริ
เป็นอิสระ ในจํา

งการควบคมุภา
ควบคมุ การปร

าน การกาํหนด

ายใต้การกาํกับ

ม 

นการบรรลวุตัถุ
รจดัให้มีการควบ
รตรวจสอบถ่วง
ายงานท่ีชดัเจน 

โดยพิจารณาถึ

ละความรับผิดช
นกังาน  

าที่กาํกับดูแล 

ร โดยได้สงวนสิ

จท่ีชดัเจนและวั

กรรมการและผู้บ
รตรวจสอบ ผู้ส

เช่ียวชาญท่ีเป็น

รถน่าเช่ือถือ แล
ริษัท ไมมี่ความ
านวนท่ีเหมาะส

ายใน 
ะเมินความเส่ีย

ดอาํนาจในกา

ับดูแล (oversi

ถปุระสงค์ของบ ิ
บคมุภายในอย
ดลุระหวา่งกนั 
 เป็นต้น 

งความเหมาะส

ชอบอยา่งเหมา

 (Oversight) แ

สทิธ์ิอํานาจเฉพ

ดัผลได้ เพ่ือเป็น

บริหารให้ถกูต้อ
อบบญัชี ผู้

นประโยชน์ตอ่บ

ละมีความเป็นอิ
สมัพนัธ์อ่ืนใดอั
สมเพียงพอ 

ง กิจกรรมการ

ารส่ังการและค

ight) ของคณะ

ริษัท โดยพิจาร
ยา่งมีประสทิธิภ
 มีงานตรวจสอ

สมเก่ียวกบัอําน

าะสมระหว่าง

และพัฒนากา

ใช่ 

พาะ  

น  

อง  

บริษัท  

อิสระ
อนั

 

ร
 

ความรับผิดชอ

ะกรรมการ 

ใช่ 

รณา
ภาพ 
อบ

 

นาจ  
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ร

 ไม่ใช่ 

  

  

  

  

  

  

อบที่

 ไม่ใช่ 

  

  

  



4. องค์ก

4.1  บริษัทมี
ท่ีเหมาะสม 

4.2  บริษัทมี
ปฏิบติังานดี
เหลา่นีใ้ห้ผู้บ

4.3  บริษัทมี
ความสามาร

4.4  บริษัทมี
(mentoring

4.5 บริษัทมี

 

5. องค์ก

ของอ

5.1 คณะกร

รับผิดชอบต่

5.2  คณะกร

เหมาะสม โด

ยาวของบริษั

5.3  คณะกร

เช่ือมโยงกบั

5.4 คณะกร

บคุลากรแต่ล
 

 

 

รแสดงถงึควา

 

มีนโยบายและวิ
 และมีกระบวน

มีกระบวนการป
ดี และการจดักา
บริหารและพนกั

มีกระบวนการแ
รถท่ีเหมาะสมอ

มีกระบวนการส
) และการฝึกอบ

แผนและกระบ

รกาํหนดให้บุ

งค์กร 

รมการและผู้บริ

อการควบคมุภ

รรมการและผู้บ

ดยพิจารณาทัง้

ษัท 

รรมการและผู้บ

ความสําเร็จขอ

รมการและผู้บริ

ละคน 

ามมุ่งม่ันในกา

วธีิการปฏิบติัเพ่ื
นการสอบทานน

ประเมินผลการป
ารตอ่บคุลากรที
กงานทราบ 

แก้ไขปัญหาหรือ
อยา่งทนัเวลา 

สรรหา พฒันา แ
บรม 

วนการสรรหาผู้

คลากรมีหน้า

ริหารมีกระบวน

ภายใน และจดัใ

บริหารกําหนดตั

เร่ืองการปฏิบติั

บริหารประเมินแ

องหน้าท่ีในการ

ริหารได้พิจารณ

 

ารจูงใจ พัฒน

อจดัหา พฒันา
นโยบายและวิธี

ปฏิบติังาน การ
ท่ีมีผลงานไมบ่ร

อเตรียมพร้อมสํ

และรักษาผู้บริห

ผู้ สืบทอดตําแห

ที่และความรับ

คาํถาม

นการและการส่ือ

ให้มีการปรับปรุ

ตวัชีว้ดัผลการป

ติตาม Code of

แรงจงูใจและกา

ปฏิบติัตามการ

ณาไมใ่ห้มีการส ้

าและรักษาบุค

า และรักษาบคุ
ธีการปฏิบติันัน้

รให้แรงจงูใจหรื
รรลเุป้าหมาย ร

สําหรับการขาด

หารและพนกังา

น่ง (successio

ับผิดชอบในก

ม 

อสารเชิงบงัคบั

รุงแก้ไขกระบวน

ปฏิบติังาน การส

f Conduct และ

ารให้รางวลัอยา่

รควบคมุภายใน

ร้างแรงกดดนัที

คลากรที่มีควา

คาํถาม 

คลากรท่ีมีความ
อยา่งสม่ําเสมอ

รอรางวลัต่อบคุ
รวมถงึ การส่ือส

บคุลากรท่ีมีคว

านทกุคนเช่น ก

on plan) ท่ีสําค

การควบคุมภา

บให้บคุลากรทกุ

นการปฏิบติั ใน

สร้างแรงจงูใจ แ

ะวตัถปุระสงค์ใ

างตอ่เน่ืองโดยเ

นด้วย 

ท่ีมากเกินไปใน

ามรู้ความสาม

มรู้และความสา
อ 

ลากรท่ีมีผลกา
สารกระบวนการ

ามรู้และ

ารจดัระบบท่ีป ึ

คญั 

ยใน เพ่ือให้บ

กคนมีความ

นกรณีท่ีจําเป็น 

และการให้รางว

ในระยะสัน้และ

เน้นให้สามารถ

การปฏิบติัหน้า

มารถ 

ใช่ 

มารถ  

ร
ร

 

 

รึกษา  

 

บรรลุตามวัตถุ

ใช่ 

 

 

วลั ท่ี

ะระยะ

 

ถ  

าท่ีของ  
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ุประสงค์
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6. องค์ก

เก่ียวข้

6.1  บริษัทส
โดยแสดงได้
ได้ถกูต้อง  มี

6.2 บริษัทกํา
ทางการเงิน 

6.3 รายงาน

6.4 คณะกร
ให้ผู้บริหารแ

7. องค์ก

ทัง้องค

7.1บริษัทระ

ฝ่ายงาน แล

7.2  บริษัทวิ
รวมถงึความ
สารสนเทศ  

7.3  ผู้บริหา

7.4  บริษัทไ
อาจเกิดขึน้  

7.5  บริษัทมี
(acceptanc
ความเส่ียง (

 

 

 

รกาํหนดวัตถุ

ข้องกับการบร

สามารถปฏิบติัต
ด้วา่รายการในร
มีมลูคา่เหมาะส

าหนดสาระสําค
 ขนาดของรายก

นทางการเงินขอ

รมการหรือคณ
และพนกังานทกุ

รระบุและวเิค

ค์กร  

ะบคุวามเส่ียงทกุ

ะหน้าท่ีงานตา่

วเิคราะห์ความเ
มเส่ียงด้านกลยุ
 

รทกุระดบัมีสว่

ได้ประเมินความ
 

มีมาตรการและ
ce)  การลดควา
(sharing) 

กา

ประสงค์ไว้อย

รรลุวัตถุประส

ตามมาตรฐานก
รายงานทางการ
สม  และเปิดเผย

คญัของรายกา
การ แนวโน้มขอ

องบริษัทสะท้อน

ณะกรรมการบริห
กคนรับทราบแล

คราะห์ความเส่ี

กประเภทซึง่อา

ง ๆ   

เส่ียงทกุประเภท
ทธ์ การดําเนิน

นร่วมในการบริ

มสําคญัของคว

แผนปฏิบติังาน
ามเส่ียง (reduc

ารประเมนิคว

ย่างชัดเจนเพีย

งค์ขององค์กร

คาํถาม

การบญัชีท่ีรับร
รเงินมีตวัตนจริง
ยข้อมลูครบถ้ว

รทางการเงิน โด
องธุรกิจ 

นถงึกิจกรรมกา

หารความเส่ียง 
ละถือปฏิบติั จน

ส่ียงทุกประเภท

คาํถาม

าจมีผลกระทบต

ทท่ีอาจเกิดจาก
นงาน การรายงา

ริหารความเส่ียง

วามเส่ียง โดยพิ

นเพ่ือจดัการคว
ction)  การหลีก

ามเส่ียง (Risk

ยงพอ เพ่ือให้

ร 

ม 

รองโดยทัว่ไป แ
ง ครบถ้วนแสด
น ถกูต้อง 

ดยพิจารณาถงึ

รดําเนินงานขอ

 อนมุติัและส่ือส
นเป็นสว่นหนึง่ข

ทที่อาจกระทบ

ม 

ตอ่การดําเนินธุ

กทัง้ปัจจยัภายใ
านการปฏิบติัต

ง 

จารณาทัง้โอก

วามเส่ียง โดยอา
กเล่ียงความเส่ี

k Assessment

้สามารถระบุแ

ละเหมาะสมกบั
ดงถงึสิทธิหรือภ

งปัจจยัท่ีสําคญั

องบริษัทอยา่งแ

สารนโยบายกา
ของวฒันธรรม

บต่อการบรรล

ธรกิจทัง้ระดบัอง

ในและปัจจยัภา
ามกฎเกณฑ์ แ

าสเกิดเหตกุาร

าจเป็นการยอม
ยง (avoidance

t) 

และประเมนิค

บธุรกิจในขณะ
ภาระผกูพนัของ

เช่น ผู้ใช้รายงา

แท้จริง 

ารบริหารความเ
ขององค์กร 

ลุวัตถุประสงค์

งค์กร หน่วยธุรกิ

ายนอกองค์กร 
และด้านเทคโนโ

ณ์ และผลกระท

มรับความเส่ียงน
e)  หรือการร่วม

ความเส่ียงต่าง

ใช่ 

ะนัน้ 
งบริษัท

 

าน  

 

เส่ียง  

ค์ไว้อย่างครอบ

ใช่ 

กิจ  

 ซึง่
โลยี

 

 

ทบท่ี  

นัน้ 
มรับ
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 ไม่ใช่ 

  

  

  

  

บคลุมทั่ว
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8. องค์ก

8.1  บริษัทป

ทางการเงินเ

ภายใน (ma

ได้มาหรือใช้

8.2  บริษัทไ
กําหนดแล้ว 
ด้วยวา่ ไมมี่
เกินความเป็

8.3 คณะกร
มาตรการท่ีบ

8.4 บริษัทได้
 

9. องค์ก

9.1 บริษัทป

ควบคมุภาย

อยา่งเพียงพ

9.2บริษัทปร
ภายใน และ
เพียงพอแล้ว

9.3บริษัทปร
และรายงาน
แล้ว 
 
 

รได้พจิารณาถึ

ประเมินโอกาสที

เทจ็  การทําให้

nagement ov

ช้ไปซึง่ทรัพย์สนิ

ได้ทบทวนเป้าห
 รวมทัง้ได้พิจา
ลกัษณะสง่เสริ
นจริง จนทําให้

รมการตรวจสอ
บริษัทดําเนินกา

ด้ส่ือสารให้พนกั

รสามารถระบุ

ระเมินการเปล่ี

ยใน และรายงาน

พอแล้ว  

ระเมินการเปล่ีย
ะรายงานทางกา
ว 

ระเมินการเปล่ีย
นทางการเงิน ตล

ถงึโอกาสที่จะ

ท่ีจะเกิดการทจุ ิ

สญูเสียทรัพย์สิ

erride of inter

นโดยไมถ่กูต้อง 

หมายการปฏิบติั
รณาความสมเ
รมให้พนกังานก
ห้เกิดแรงจงูใจใน

อบได้พิจารณาแ
ารเพ่ือป้องกนัห ื

กงานทกุคนเข้า

บุและประเมนิ

ยนแปลงปัจจยั

นทางการเงิน ต

ยนแปลงรูปแบบ
ารเงิน ตลอดจน

ยนแปลงผู้ นําอง
ลอดจนได้กําหน

 

ะเกดิการทุจริต

คาํถาม

ริตขึน้ โดยครอ

สนิ  การคอร์รัปช

rnal controls)  

 เป็นต้น 

ติงานอยา่งรอบ
หตสุมผลของก
กระทําไมเ่หมาะ
นการตกแตง่ตวั

และสอบถามผู้
หรือแก้ไขการทจุ

าใจและปฏิบติัต

ความเปล่ียนแ

คาํถาม

ยภายนอกองค์ก

ตลอดจนได้กําห

บการทําธุรกิจ ที
นได้กําหนดมาต

งค์กร ท่ีอาจมีผ
นดมาตรการตอ

ตในการประเมิ

ม 

อบคลมุการทจุริ

ชนั การท่ีผู้บริห

 การเปล่ียนแป

บคอบ โดยพิจาร
การให้สิง่จงูใจห
ะสมเช่น ไมต่ัง้เ ้
วเลขยอดขาย เ

ู้บริหารเก่ียวกบั
จริต 

ตามนโยบายแล

แปลงที่อาจมี

ม 

กร ท่ีอาจมีผลก

หนดมาตรการต

ท่ีอาจมีผลกระ
ตรการตอบสนอ

ผลกระทบตอ่กา
อบสนองตอ่กา

มนิความเส่ียง

ริตแบบตา่งๆ เช

หารสามารถฝ่า ื

ปลงข้อมลูในราย

รณาความเป็นไ
หรือผลตอบแทน
ป้าหมายยอดข
เป็นต้น 

บโอกาสในการ

ละแนวปฏิบติัท่ี

ผลกระทบต่อ

กระทบต่อการดํ

ตอบสนองตอ่ก

ทบตอ่การดําเนิ
องตอ่การเปล่ีย

ารดําเนินธุรกิจ 
รเปล่ียนแปลงน

ที่จะบรรลุวัตถ

ช่น การจดัทํารา

ฝืนระบบควบคุ

ยงานท่ีสําคญั  

ไปได้ของเป้าห
นแก่พนกังานแ
ขายของบริษัทไ

เกิดทจุริต และ

กําหนดไว้  

ระบบการควบ

าเนินธุรกิจ การ

ารเปล่ียนแปลง

นินธุรกิจ การคว
นแปลงนัน้อยา่

การควบคมุภา
นัน้อยา่งเพียงพ

ถุประสงค์ของ

ใช่ 

ายงาน

คมุ

 การ

 

มายท่ี
แล้ว
ไว้สงู

 

 

 

บคุมภายใน 

ใช่ 

ร

งนัน้

 

วบคมุ
าง

 

ายใน 
พอ
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10. องค์ก

10.1  มาตรก
สภาพแวดล้

10.2  บริษัท
อยา่งเหมาะ
การบริหารทั
ระดบัไว้อยา่
อํานาจอนมุั
คดัเลือกผู้ขา
การเบิกใช้เค
 10.2
บคุคลดงักล่
ระหวา่งกนั ห
เสมอ 
 10.2
ระยะยาวไป
แล้ววา่ มีกา
ชําระคืนหนีต้

10.3 บริษัทก
manual และ

10.4 บริษัทก
สายงาน ฝ่า
10.5 บริษัทมี
การตรวจสอ

(1)
(2)
(3)

 

 

รมีมาตรการค

การควบคมุขอ
อม ความซบัซ้อ

ทมีมาตรการคว
ะสม  เช่น  มีนโย
ทัว่ไป ตลอดจนก
างชดัเจน รัดกมุ
ติัของผู้บริหารแ
าย  การบนัทกึข้
คร่ืองมือตา่งๆ เ
.1 การเก็บรวบ
าว รวมทัง้บคุค
หรือรายการท่ีอ

.2 กรณีท่ีบริษัท
แล้ว เช่น การทํ
รปฏิบติัเป็นไป
ต้ามกําหนด หรื

กําหนดให้การค
ะ automated ห

กําหนดให้มีกา
ยงาน แผนก ห ื
มีการแบง่แยกห
อบซึง่กนัและกนั
) หน้าท่ีอนมุติั 
) หน้าท่ีบนัทกึร
) หน้าท่ีในการด

การ

ควบคุมที่ช่วยล

งบริษัทมีความ
อนของงาน ลกั

บคมุภายในท่ีกํ
ยบายและระเบี
กําหนดขอบเขต
ม  เพ่ือให้สามาร
แต่ละระดบั  ขัน้
ข้อมลูรายละเอี
เป็นต้นโดยได้จั
รวมข้อมลูเก่ียว
คลท่ีเก่ียวโยงกนั
อาจมีความขดัแ

ทอนมุติัธุรกรรม
ทําสญัญาซือ้ขา
ตามเง่ือนไขท่ีต
รือมีการทบทวน

ควบคมุภายใน
หรือการควบคมุ

รควบคมุภายใ
หรือกระบวนการ
หน้าท่ีความรับ ิ
น กลา่วคือ 
 
รายการบญัชีแล
ดแูลจดัเก็บทรัพ

รควบคุมการป

ลดความเส่ียง

คาํถาม

มเหมาะสมกบัค
กษณะงาน ขอบ

กําหนดเป็นลาย
บียบวิธีปฏิบติังา
ต  อํานาจหน้าท
รถป้องกนัการท
นตอนในการอน
ยดการตดัสนิใ
ดัให้มีกระบวน
วกบัผู้ ถือหุ้นราย
น เพ่ือประโยชน
แย้งทางผลประ

มหรือทําสญัญา
ายสนิค้า การให้
ตกลงกนัไว้ตลอ
นความเหมาะส

มีความหลากห
มแบบป้องกนัแ

นในทกุระดบัข
ร 
ผิดชอบในงาน 

ละข้อมลูสารสน
พย์สนิ 

ปฏบัิตงิาน (Co

งที่จะไม่บรรลุว

ม 

ความเส่ียง และ
บเขตการดําเนิน

ยลกัษณ์อกัษร 
านเก่ียวกบัธุรก
ท่ี  และลําดบัชั ้
ทจุริตได้  เช่น  มี
นมุติัโครงการลง
ใจจดัซือ้  ขัน้ตอ
นการสําหรับกรณ
ยใหญ่ กรรมกา
น์ในการติดตาม
ะโยชน์รวมทัง้มีก

ากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อ
ห้กู้ ยืม การคํา้ป
อดระยะเวลาท่ีมี
สมของสญัญา 

หลายอยา่งเหมา
และติดตาม 

ององค์กร เช่น 

 3ด้านตอ่ไปนีอ้

นเทศ และ  

ontrol Activitie

วัตถุประสงค์ข

ะลกัษณะเฉพาะ
นงาน รวมถงึลกั

และครอบคลมุ
กรรมด้านการเงิ
ชัน้การอนมุติัขอ
มีการกําหนดขน
งทนุ  ขัน้ตอนก
อนการเบิกจ่ายว
ณีตา่ง ๆ ดงันี ้
าร ผู้บริหาร แล
มและสอบทาน
การปรับปรุงข้อ

องในลกัษณะท่ี
ประกนั  บริษัทไ
มีผลผกูพนับริษั
เป็นต้น 

าะสม เช่น การ

 ทัง้ระดบักลุม่บ

ออกจากกนัโดย

es) 

ขององค์กร ให้

ะขององค์กร เช่
กษณะเฉพาะอ่ืน

มกระบวนการต่
น การจดัซือ้ แล
องผู้บริหารในแต
นาดวงเงินและ
การจดัซือ้และวิธี
วสัดอุปุกรณ์ ห ื

ะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกั
การทํารายการ
อมลูให้เป็นปัจจุ

มีผลผกูพนับริษ
ด้ติดตามให้มัน่
ษัทเช่น ติดตามก

รควบคมุแบบ 

บริษัท หน่วยธุรกิ

ยเดด็ขาด เพ่ือเป็

ห้อยู่ในระดับที

ใช่ 

ช่น 
น ๆ 

 

างๆ 
ละ
ตล่ะ
ะ
ธีการ
รือ 

กบั
ร
จบุนั

ษัทใน
นใจ
การ

 

 

รกิจ  

ป็น  
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ที่ยอมรับได้ 
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มีนโยบายการร
1 ฝ่ายบริหารต้
รณ์ทจุริตอยา่งร้
อเสียงและฐาน
2 รายงานข้อบก
จดัการแล้ว) ตอ่

3 รายงานความ
ารตรวจสอบ 

ะส่ือสารข้อบก

ละคณะกรรมก

ะส่ือสารข้อบก
ผลการดําเนินงา

รายงาน ดงันี ้
องรายงานต่อค
ร้ายแรง มีการป
นะการเงินของบ
กพร่องท่ีเป็นสา
คณะกรรมการ

มคืบหน้าในการ

 

กพร่องของกา

การตามความ

คาํถาม
พร่องของการค
านท่ีเกิดขึน้แตก

คณะกรรมการบ
ปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎ
บริษัทอยา่งมีนยั
าระสําคญั พร้อ
รบริษัท/คณะกร

รปรับปรุงข้อบก

ารควบคุมภาย

มเหมาะสม 

ม 
ควบคมุภายใน 
กตา่งจากเป้าห

บริษัทโดยพลนั
ฎหมาย หรือมีก
ยสําคญั 
อมแนวทางการ
รรมการตรวจสอ

กพร่องท่ีเป็นสา

ยในอย่างทันเว

 และดําเนินการ
มายท่ีกําหนดไ

 ในกรณีท่ีเกิดเ
การกระทําท่ีผิด

รแก้ไขปัญหา (แ
อบ เพ่ือพิจารณ

าระสําคญัตอ่ค

วลาต่อบุคคลที

รเพ่ือติดตามแก้
ไว้อยา่งมีนยัสํา

หตกุารณ์หรือส
ดปกติอ่ืน ซึง่อา

แม้วา่จะได้เร่ิม
ณาภายในระยะ

ณะกรรมการบ ิ

ที่รับผิดชอบ ซึ

ใช่ 
ก้ไข
าคญั 

 

สงสยั
าจ

ะเวลา

บริษัท/

 

 

หน้า 189 

 

ซึ่งรวมถงึ

 ไม่ใช่ 
  

  



12.1 รายก

ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกจิ
1. บริษัท นํา้ตา

มิตรผล จํากั
(ผลิตและจําหน
นํา้ตาลและกาก

2. บริษัท ทีเอ็ม
แคปิตอล จํา

(บริษัทเพ่ือการ

3. บริษัท ซิตีโ้ฮ
จํากดั 

(Holding Com

4. บริษัท รวมเก
อตุสาหกรรม

(ผลิตและจําหน
นํา้ตาลและกาก

 

การบุคคลที่มี

จ 
าล       
กดั 
น่าย
กนํา้ตาล) 

1) เป็
ร้อ

2) มี
สย

3)  มี
1
2
3

มอี       
ากดั 
รลงทนุ) 

1) เป็
ร้อ

2)  มี
3)  มี

1
2
3
4

 

 

ลดิง้ 

mpany) 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
3)  มี

1
2
 

 

กษตรกร
ม จํากดั 
น่าย
กนํา้ตาล) 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
3)  มี

 1
  2

 
 
 

ผลประโยชน์ร

ลักษณะควา

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 5.58 ของทุ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
ยาม          
มีกรรมการร่วมกนั
.  นายชนินท์  วอ่ง
.  นายบรรเทิง   ว่

3.  นายวีระเจตน์  ว

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริษ
อยละ 2.41 ของทุ
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ 
มีกรรมการร่วมกนั
1. นายชนินท์  วอ่
2. นายเมธี  เอือ้อ
3. นายองอาจ  เอื ้
4. นายวีระเจตน์  

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 1.46 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
มีกรรมการร่วมกนั
1. นายชนินท์  วอ่
2. นายวีระเจตน์  

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.69 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
มีกรรมการร่วมกนั
. นายบรรเทิง   ว่

2. นายวีระเจตน์  

 

 1

ร่วม 

ามสัมพนัธ์ 

ษัทฯ โดยถือหุ้น
นชําระแล้ว 
บจ.นํา้ตาลมิตร

น 3 ท่าน คือ 
งกศุลกิจ 
องกศุลกิจ 
วอ่งกศุลกิจ 

ษัทฯ  โดยถือหุ้น
นชําระแล้ว  
 ตระกลูวอ่งกศุลกิ
 4 ท่าน คือ 
งกศุลกิจ 
ภิญญกลุ 
อ้อภิญญกลุ 
วอ่งกศุลกิจ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 ตระกลูวอ่งกศุลกิ
น 2 ท่าน คือ 
งกศุลกิจ 
ว่องกศุลกิจ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.นํา้ตาลมิตรผ
น 2 ท่าน คือ  
องกศุลกิจ 
 วอ่งกศุลกิจ 

2.   รายการ

ราย

ณ วนัท่ี 31
1. บจ.นํา้ต
 

กิจ   

ณ วนัท่ี 31
1. ตระกลู
2. ตระกลู
3. บจ.ยฟิู
4. ตระกลู
5. ตระกลู
6. ตระกลู

 

กิจ 

ณ วนัท่ี 31
1. ตระกลูว
2. ตระกลูก
3. ตระกลูพ
4. ตระกลูลั
5. ตระกลูเจ
6. ตระกลูป

 

ผล 

ณ วนัท่ี 31
บจ.นํา้ตาล
 

รระหว่างกัน

ช่ือผู้ถือหุ้นรายใ

 ธนัวาคม 2557 
ตาลมิตรสยาม      

 ธนัวาคม 2557 
ลวอ่งกศุลกิจ        
ลเอือ้อภิญญกลุ    
ฟนเวส                 
ลกนัทาธรรม        
ลกาญจนกําเนิด   
ลพทุธพงษ์ศิริพร   

 ธนัวาคม 2557 
วอ่งกศุลกิจ          
กาญจนกําเนิด     
พทุธพงษ์ศิริพร     
ลทัธะพานิชย์       
จนลาภวฒันกลุ  
ประดิษฐ์แท่น       

 

 ธนัวาคม 2557 
ลมิตรผล              

น 

ใหญ่ 

    99.99% 
1.  น
2.  น
3.  น
4.  น
5.  น
6.  น
7.  น

  
8. น
9. น
10. 
11. 
 

    54.23% 
    24.16% 
   15.23%  
     3.17% 
      2.58% 
      0.63% 

1.  น
2.  น
3.  น
4.  น
5.  น
6.  น
7.  น
8.  น
9.  น
10. 

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

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

    87.56% 
1. น
2. น
3. น
4. น
5. น
6. น
7. น
8. น
9. น
 

รายช่ือคณ

นายอิสระ      วอ่ง
นายชนินท์     วอ่ง
นายบรรเทิง   วอ่ง
นายชศูกัด์ิ     วอ่ง
นายกล้าณรงค์    
นายทวีวฒัน์   ทวี
นาวาอากาศโท พ
 วอ่งกศุลกิจ 
นายกฤษฎา  มณ
นายวีระเจตน์   วอ่
 รศ.ดร.จีรเดช    อ
 นายอรรถพล  วอ่

นายสนุทร     วอ่ง
นายวิฑรูย์     วอ่ง
นายชนินท์     วอ่ง
นายเมธี         เอือ้
นายองอาจ     เอือ้
นายภากร       กนั
นายอรรณพ    วอ่
นายวีระเจตน์  วอ่
น.ส. จินตนา  กา
 นายบรรเจิด  ว่อ
นายกมล   วอ่งกศุ
นายสนุทร  วอ่งกศุ
นายวิฑรูย์   วอ่งกุ
นายอิสระ   วอ่งกุ
นายชนินท์   วอ่งก
นายวีระเจตน์  ว่อ
นายบรรเจิด  วอ่ง
น.ส.จินตนา  กาญ
นางอารดา  ลทัธะ

นายอิสระ    วอ่งก
นายบรรเทิง  วอ่งก
น.ส. ชญาวดี  ชยั
นายทวีวฒัน์  ทวีปิ
น.ส. จินตนา  กาญ
นายสขุกาญจน์  วั
นายกฤษฎา  มณ
นายวีระเจตน์  ว่อ
นางอารดา  ลทัธะ
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ณะกรรมการ 

งกศุลกิจ 
งกศุลกิจ 
งกศุลกิจ 
งกศุลกิจ 
 ศรีรอต 
ปิยมาภรณ์ 

พญ.ลกัษมี    

เทียรวิเชียรฉาย 
องกศุลกิจ 
อู่สวสัด์ิ 
องกศุลกิจ 

งกศุลกิจ 
งกศุลกิจ 
งกศุลกิจ 
ออภิญญกลุ 
อ้อภิญญกลุ 
นทาธรรม 
องกศุลกิจ 
องกศุลกิจ 
ญจนกําเนิด 
งกศุลกิจ 
ศลกิจ 
ศลกิจ 
กศุลกิจ 
ศลกิจ 
กสุลกิจ 
งกศุลกิจ 
กศุลกิจ 

ญจนกําเนิด 
ะพานิชย์ 

กศุลกิจ 
กศุลกิจ 
อนนัต์ 
ปิยมาภรณ์ 
ญจนกําเนิด 
วธันเวคิน 
เทียรวิเชียรฉาย 
งกศุลกิจ 
ะพานิชย์ 

  



 ช่ือบริ
ประเภ
ธุรกจิ

5. บริษัท เอม็
ปาร์ติเกิล 
จํากดั 

(บริษัทเพ่ือกา
 

6. บริษัท ทนุ
สยาม จําก

 
 

7. บริษัท แปซิ
ชกูาร์ คอร์
จํากดั 

(ตวัแทนนําเข้
สง่ออกนํา้ตา

8. บริษัท ยฟิู
จํากดั 

(Holding Co

9. บริษัท มิต
ไบโอ-เพา
(ภเูวียง) จํ

(ผลิตและจํา
นํา้ตาลและ 
กากนํา้ตาล)

10. บริษัท นํา้
 มิตรกาฬ
จํากดั 

(ผลิตและจําห
นํา้ตาลและ
กากนํา้ตาล) 
 

* บคุคลท่ีเก่ีย

ริษัท /  
ภท
จ 
มพี    
 บอร์ด 

ารลงทนุ) 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
     อุ
3)  ไม

นมิตร
กดั 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี

ส
3)  ก
     1
 

ซิฟิก       
ร์ปอเรชัน่ 

ข้า- 
ล) 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
3)  มี
       
 

นเวส 

ompany) 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
ตอ

3)  มี
1
2
3
4

รผล 
เวอร์     
จํากดั 
หน่าย

 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
     อุ
3)  มี
       
 

า้ตาล 
ฬสินธุ์   

หน่าย

 

1)  เป็
     ร้อ
2)  มี
     อุ
3)  ก
     1
 

ยวข้อง ผู้บริหาร 

ลักษณะควา

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.59 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
อตุสาหกรรม 
ม่มีกรรมการร่วมก

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.29 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
สยาม 
กรรมการร่วมกนั 1
. นายบรรเทิง  วอ่

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.26 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
มีกรรมการร่วมกนั
1. นายวีระเจตน์ 

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.25 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
อล  
มีกรรมการร่วมกนั
1. นายชนินท์ วอ่ง
2. นายเมธี    เอือ้อ
3. นายองอาจ  เอื ้
4. นายวีระเจตน์  

 
 

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.24 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
อตุสาหกรรมฯ  
มีกรรมการร่วมกนั
1. นายบรรเทิง  ว

ป็นผู้ ถือหุ้นของบริ
อยละ 0.18 ของท
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
อตุสาหกรรม 
กรรมการร่วมกนั 1
. นายบรรเทิง  วอ่

 

ผู้ มีอํานาจควบค

ามสัมพนัธ์ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.รวมเกษตรก

กนั 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.นํา้ตาลมิตร

1 ท่าน คือ  
องกศุลกิจ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.นํา้ตาลมิตรผ
น 1 ท่าน คือ  
 วอ่งกศุลกิจ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.ทีเอ็มอี แคปิ

น 4 ท่าน คือ 
งกศุลกิจ 
อภิญญกลุ 
อ้อภิญญกลุ 
ว่องกศุลกิจ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.รวมเกษตรก

น 1 ท่าน คือ  
วอ่งกศุลกิจ 

ริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ทนุชําระแล้ว 
 บจ.รวมเกษตรก

1 ท่าน คือ  
องกศุลกิจ 

คมุในบริษัทฯ บริ

ราย

 

ร 

ณ วนัท่ี 31
บจ. รวมเกษ
 

 ณ วนัท่ี 31
บจ.นํา้ตาล
 

 

ผล 

ณ วนัท่ี 31
บจ.นํา้ตาล
 

 ณ วนัท่ี 31
1. บจ.ทีเอม็

 

ร 

ณ วนัท่ี 31
1. รวมเกษ

 

ร 

ณ วนัท่ี 31
บจ.รวมเกษ
 

ริษัทย่อย และบริ

ช่ือผู้ถือหุ้นรายใ

 ธนัวาคม 2557 
ษตรกรอตุสาหกรร

 ธนัวาคม 2557 
ลมิตรสยาม          

 ธนัวาคม 2557 
ลมิตรผล              

 ธนัวาคม 2557 
มอี แคปิตอล       

 

 ธนัวาคม 2557 
ษตรกรอตุสาหกรรม

 

 ธนัวาคม 2557 
ษตรกรอตุสาหกรร

ริษัทร่วม ปรากฏ

ใหญ่ 

รม 99.99% 
1. น
2. น
3. น
4. น
5. น
 

   99.99% 
1. น
2. น
3. น
4. น
5. น
 

 

    99.99% 
1. น
2. น
3. น
4. น

  100.00% 
1. น
2. น
3. น
4. น
5. น
6. น
7. น
8. น
9. น
10.น

ม 51.04% 
1. น
2. น
3. น
 

ม 99.99% 
1. น
2. น
3. น
4. น
5. น
6. น
7. น
8. น
 

ฏในเอกสารแนบ

รายช่ือคณ

นายอิสระ   วอ่งกุ
นายกฤษฎา มณเ
นางอมัพร กาญจน
นายปริวฒัก์ กาญ
นายอรรถพล วอ่ง

นายสนุทร  วอ่งกศุ
นายอิสระ    วอ่งก
นายบรรเทิง  วอ่งก
นายขจร   เพทย์ป
นายศภุนิตย์   มาน

นายกฤษฎา  มณ
นางอมัพร  กาญจ
นายจิรศกัด์    ว่อง
นายวีระเจตน์   วอ่

นายสนุทร   วอ่งกุ
นายวิฑรูย์    วอ่งก
นายชนินท์    วอ่ง
นายเมธี        เอือ้
นายองอาจ    เอือ้
นายภากร       กนั
นายอรรณพ    วอ่
นายวีระเจตน์   วอ่
น.ส.จินตนา    กา
นายบรรเจิด   ว่อ

นายอิสระ   วอ่งกุ
นายบรรเทิง  วอ่งก
นายกฤษฎา  มณ

นายอิสระ   วอ่งกุ
นายบรรเทิง  วอ่งก
นายทวีวฒัน์  ทวีปิ
น.ส. จินตนา  กาญ
นายสขุกาญจน์  วั
น.ส. ชญาวดี   ชยั
นายกฤษฎา  มณ
นางอารดา  ลทัธะ

บ 1 
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ณะกรรมการ 

ศลกิจ 
ทียรวิเชียรฉาย 
นกําเนิด 
ญจนธนา 
กศุลกิจ 

ศลกิจ 
กศุลกิจ 
กศุลกิจ 
ปฎิพธัน์ 
นะจิตต์ 

เทียรวิเชียรฉาย 
จนกําเนิด 
งกศุลกิจ 
องกศุลกิจ 

กศุลกิจ 
กศุลกิจ 
กศุลกิจ 
อภิญญกลุ 
ออภิญญกลุ 
นทาธรรม 
งกศุลกิจ 
องกศุลกิจ 
ญจนกําเนิด   
งกศุลกิจ 
 
ศลกิจ 
กศุลกิจ 
เทียรวิเชียรฉาย 

 

ศลกิจ 
กศุลกิจ 
ปิยมาภรณ์ 
ญจนกําเนิด 
วธันเวคิน 
ยอนนัต์ 
เทียรวิเชียรฉาย 
ะพานิชย์ 



รายการระห
ขายและอตัร
ในหมายเหต

 
o รา

 

บริษัท บ้านป

1.   บริษัทฯ ท

 ปี 25

 ซือ้สิน

 ณ 31
เหรีย

 ยอดเ ิ

 ยอดเ
2.   บริษัทฯ ท

 ปี 25
เหรีย

 ซือ้สิน

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดเ ิ

 ยอดเ
3.   บริษัทฯ ท

 ปี 25

 เงินป

 ณ 3
180

4.  รายการระ
     บริษัทฯ มี

ของสญัญ
มาถวัเฉลี่

      บริษัทฯ 
จํากดั ดงั

 
 

วา่งกนัอ่ืนๆ ขอ
ราดอกเบีย้ท่ีใช้
ตปุระกอบงบกา

ยการระหวา่งกิ

ปู จาํกัด (มหาช

ทํารายการระหว่

57 มีรายได้ขาย

นค้า จํานวน 6,0

1 ธนัวาคม 2557
ญสหรัฐ  

เงินทดรองจา่ย จ

เจ้าหนีก้ารค้า จํา
ทํารายการระหว่

57 มีรายได้คา่ M
ญสหรัฐ  

นค้า จํานวน 48,

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

เงินทดรองจา่ย จ

เจ้าหนีก้ารค้า จํา
ทํารายการระหว่

557  มีดอกเบีย้ร

ปันผลรับ จํานวน

31 ธนัวาคม 255
0,612,445.71 เห
ะหวา่งกนักบั บริ
มีเงินให้กู้ ยืมแก่ บ
ญาเงินให้กู้ ยืม  
ลีย่   
มีรายการระหว่
นี ้

องบริษัทฯ กบั
ช้   โดยท่ีบริษัท
ารเงินข้อ 13 

กิจการท่ีเก่ียวข้อ

รายการระหว่า

ชน) 

างกนักบั บริษัท

ยสินค้า จํานวน 1

004,492.73 เหรี

7 มียอดลกูหนีก้า

จํานวน  9,054.0

านวน  4,094,54
างกนักบั PT.Ind

Management f

,824,305.22 เห ี

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

จํานวน  3,762.9

านวน  9,224,02
างกนักบั บริษัท

รับ จํานวน 279

น 31,999,960.0

57   มียอดเงินปัน
หรียญสหรัฐ  
ริษัท บีพี โอเวอร์
บริษัท บีพี โอเวอ
โดยคํานวณอตัร

างกนักบับริษัท 

บริษัทยอ่ย บริ
ฯ มีรายการระห

องกนัโดยมีลกัษ

างกัน 

 เหมืองเชียงมว่น

10,038,858.16 

ยญสหรัฐ 

ารค้า จํานวน  3

07 เหรียญสหรัฐ

41.84 เหรียญสห
dominco Mand

ee จํานวน 15,8

รียญสหรัฐ 

น จํานวน  2,65

93 เหรียญสหรัฐ

25.72 เหรียญสห
 บ้านป ูมินเนอรั

,686.63 เหรียญ

00 เหรียญสหรัฐ

นผลค้างรับ จําน

ร์ซส์ี ดีเวลลอปเม
อร์ซีส์ ดีเวลลอปเ
ราดอกเบีย้จากต้

บีพี โอเวอร์ซสี

ริษัทร่วม และบ
หวา่งกนักบับริษ

ษณะความสมัพ

น จํากดั ดงันี ้

 เหรียญสหรัฐ  

3,864,107.82 

ฐ 

หรัฐ  
diri ดงันี ้

821,426.82 

6,942.05 เหรียญ

ฐ 

หรัฐ 
รัล จํากดั  ดงันี ้

ญสหรัฐ และ 

ฐ  

นวน 

มนท์ จํากดั 
เมนท์ จํากดั ในรู
ต้นทนุของเงินกู้ ยื

ส์ ดีเวลลอปเมน

บริษัทท่ีเก่ียวข้อ
ษัทยอ่ย บริษัท

พนัธ์ ดงันี ้ 

บริ

 
บริษัท เหมื
 

ญ 

PT.Indom
 

บริษัท บ้า

รูป
ยืม

นท์ 

บริษัท บีพี
เมนท์ จํากั

องกนั รวมทัง้น
ร่วม และบริษัท

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

มืองเชียงมว่น จํา

minco Mandiri 

นป ูมินเนอรัล จํ

พี โอเวอร์ซีส์ ดีเวล
กดั 

นโยบายการกําห
ทท่ีเก่ียวข้องกนั

ง มูล

 
ากดั 2

 

7

 

จํากดั 21

 

ลลอป 2,48
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หนดราคาซือ้
น ได้แสดงอยู่

ลค่ารายการ 
 

24,011,054.62 
เหรียญสหรัฐ 

76,530,462.73 
เหรียญสหรัฐ 

2,892,092.24 
เหรียญสหรัฐ 

86,395,846.30 
เหรียญสหรัฐ 



 ปี 25

 ณ 3
เหรีย

 ยอด

 ยอด
 

5.  บริษัทฯ ทํ
     มีเงินให้กู้ ยื

โดยคํานว

 ปี 25

 รายไ

 เงินป

 ณ 3
สหรั

 ยอด

 มียอ

 มียอ

  ยอด
 
6.   บริษัทฯ ท

ดงันี ้ 

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

7.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

 

557  มีดอกเบีย้ร

31 ธนัวาคม 255
ยญสหรัฐ  

ดดอกเบีย้ค้างรับ

ดเงินทดรองจา่ย 

ทํารายการระหวา่
ยืมแก่ บริษัท บ้
วณอตัราดอกเบีย้

557  มีดอกเบีย้ร

ได้คา่ Managem

ปันผลรับ จํานวน

31 ธนัวาคม 255
รัฐ  

ดดอกเบีย้ค้างรับ

ดเงินทดรองรับ 

อดเงินปันผลค้าง

ลกูหนีอ่ื้น จํานว

ทํารายการระหว่

57   รายได้คา่ M
ฐ 

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

ทํารายการระหวา่

57 รายได้คา่ M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

รายการระหว่า

รับ จํานวน 87,5

57  มียอดเงินให้

บ จํานวน  101,4

 จํานวน  9,173.

างกนักบั บริษัท 
านป ูเพาเวอร์ จํ
ย้จากต้นทนุของ

รับ จํานวน 13,9

ment fee  จํานว

น 73,128,167.2

57  มียอดเงินให้

บ จํานวน  9,960

จํานวน 9,199.7

งรับ จํานวน 131

วน  973,819.14

างกนักบั บริษัท

Management fe

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

างกนักบั  Banp

anagement fee

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

างกัน 

578,564.65 เหรี

กู้ จํานวน 2,297

492,032.14 เหรีย

.82 เหรียญสหรัฐ

 บ้านป ูเพาเวอร์
จํากดั ในรูปของส
งเงินกู้ ยืมมาถวัเฉ

904.69 เหรียญส

วน 915,153.11 

24 เหรียญสหรัฐ

กู้ จํานวน 1,820

0.86 เหรียญสหรั

70  เหรียญสหรัฐ

,117,017.11 เห

 เหรียญสหรัฐ   

 บ้านป ูอินเตอร์

ee  จํานวน 915

น จํานวน  973,

u Singapore Pt

e  จํานวน 10,00

น จํานวน  10,0

รยญสหรัฐ 

,316,075.69 

ยญสหรัฐ 

ัฐ 

ร์ จํากดั 
สญัญาเงินให้กู้ ยื
ฉลี่ย  ดงันี ้ 

สหรัฐ  

 เหรียญสหรัฐ 

ฐ  

,222.67 เหรียญ

รัฐ 

ฐ  

หรียญสหรัฐ และ

 

ร์เนชัน่แนล จํากั

5,153.11 เหรียญ

819.14 เหรียญ

te. Ltd. ดงันี ้ 

00.00 เหรียญ

00.00 เหรียญ

บริ

ยืม  

ญ

ะ 

บริษัท บ้า

ดั    

ญ

บริษัท บ้า
จํากดั   

Banpu Si

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

นป ูเพาเวอร์ จํา

นป ูอินเตอร์เนชั่

ngapore Pte. L

ง มูล

ากดั 20

 

ชัน่แนล 

 

Ltd. 
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ลค่ารายการ 
 

07,987,444.52 
เหรียญสหรัฐ 

1,888,972.25 
เหรียญสหรัฐ 

20,000.00 
 เหรียญสหรัฐ 



8.  บริษัทฯ ทํ
 ดงันี ้ 

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

9.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

10.  บริษัทฯ 

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

11.  บริษัทฯ 

 ปี 25
เหรีย

 ณ 31
สหรัฐ
 

12.  บริษัทฯ 

 ณ 31
เหรีย

 
13.  บริษัทฯ 

ดงันี ้ 

 ณ 31
เหรีย

 ยอดเ
 

ทํารายการระหวา่

57  รายได้ค่า M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

ทํารายการระหวา่

57  รายได้ค่า M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

ทํารายการระหว

57  รายได้ค่า M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

ทํารายการระหว

57   รายได้คา่ M
ญสหรัฐ  

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

มีรายการระหวา่

1 ธนัวาคม 2557
ยญสหรัฐ 

 มีรายการระหวา่

1 ธนัวาคม 2557
ยญสหรัฐ 

เจ้าหนีก้ารค้าจํา

รายการระหว่า

างกนักบั  PT. Jo

Management fe

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

างกนักบั  PT. K

Management fe

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

วา่งกนักบั  PT. T

Management fe

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

วา่งกนักบั  PT.B

Management fe

7 มียอดลกูหนีอ่ื้น

างกนักบั Banpu

7  มียอดเงินทดร

างกนักบั Banpu

7  มียอดเงินทดร

นวน 375,374.5

างกัน 

orong Barutam

ee  จํานวน 606,

น จํานวน  76,3

itadin . ดงันี ้ 

ee  จํานวน 912,

น จํานวน  121,

Trubaindo Coa

ee  จํานวน 7,15

น จํานวน  1,88

Bharinto Ekatam

ee  จํานวน 1,67

น จํานวน  416,

u Investment (C

รองจ่ายจํานวน  

u Minerals (Sin

รองจ่ายจํานวน  

58 เหรียญสหรัฐ

ma Greston 

,540.28 เหรียญ

16.86 เหรียญ

,115.57 เหรียญ

073.22 เหรียญ

al Mining. ดงันี ้

54,915.32 เหรีย

4,906.28 เหรียญ

ma ดงันี ้ 

77,813.58 

166.14  เหรียญ

China) Ltd.ดงันี ้

 66,831.87 

gapore) Pte.Lt

 21,933.18 

ฐ  

บริ

ญ

PT. Joron
 

ญ

PT. Kitad

 

ญ

ญ

PT. Truba

ญ

PT.Bharin

นี ้ Banpu In
Ltd. 

td.  Banpu  M
Pte. Ltd. 

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

ng Barutama G

in  

aindo Coal Min

nto Ekatama 

vestment (Chin

Minerals (Singa

ง มูล

Greston 

 

 

ning 

 

 

na) 

 

apore) 
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682,857.14 

 เหรียญสหรัฐ 

1,033,188.79 
 เหรียญสหรัฐ 

9,039,821.60 
 เหรียญสหรัฐ 

2,093,979.72 
 เหรียญสหรัฐ 

66,831.87 
 เหรียญสหรัฐ 

397,307.76 
 เหรียญสหรัฐ 



14. บริษัทฯ 
จํากดั มีเงิ
ของสญัญ
มาถวัเฉลี่

 ยอด

 ณ 3
สหรั

 ยอด
 

15.  บริษัทฯ 

 ณ 31
เหรีย

 ยอดเ
 

บริษัท บ้านปู

1.  รายการระ
บริษัท บ้
จํากดั ใน
ของเงินท่ี
บริษัท บ้า
มว่น จํากั

 ปี 25

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอด
2.  รายการร
    บริษัท บ้า

Ltd. โดยค
     บริษัท บ้า

Australia

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด

 มีรายการระหว
งินให้กู้ ยืมแก่ บ ิ
ญาเงินให้กู้ ยืม 
ลีย่  ดงันี ้ 

ดดอกเบีย้รับ จําน

31 ธนัวาคม 255
รัฐ  

ดดอกเบีย้ค้างรับ

มีรายการระหวา่

1 ธนัวาคม 2557
ยญสหรัฐ 

เจ้าหนีก้ารค้าจํา

ป ูมินเนอรัล จํากั

ะหวา่งกนักบับริษ
บ้านป ู มินเนอรัล
นรูปของตัว๋สญัญ
กู้มาถวัเฉลี่ยบว
านป ูมินเนอรัล จ
กดั ดงันี ้

57   มีดอกเบีย้รั

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

ดดอกเบีย้ค้างรับ
ะหวา่งกนักบั Ba
นป ูมินเนอรัล จํ
คํานวณอตัราดอ
านป ูมินเนอรัล จ
a Co.Pty Ltd. ดงั

57   มีดอกเบีย้รั

1 ธนัวาคม 2557
ญออสเตรเลีย 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ

รายการระหว่า

วา่งกนักบับริษัท 
ริษัท บ้านป ูเอ็น
โดยคํานวณอตัร

นวน  16,722.33

57  มียอดเงินให้

บ จํานวน  6,682

างกนักบั BMS C

7  มียอดเงินทดร

นวน 1,451,560

ดั  

ษัท เหมืองเชียง
ล จํากดั ให้เงิน
ญาใช้เงิน  โดย
กร้อยละ 0.5  ต่
จํากดั มีรายการ

รับ จํานวน 356,

7  มียอดเงินกู้ จํา

บ จํานวน  30,95
anpu Australia
จํากดั มีเงินให้กู้ ยื
อกเบีย้จากต้นทนุ
จํากดั มีเงินให้กู้
งันี ้

รับ จํานวน 324,

7 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน 685,333

างกัน 

 บ้านป ู เอ็นจิเนี
นจิเนียร่ิง เซอร์วิส
ราดอกเบีย้จากต้

3 เหรียญสหรัฐ 

กู้ จํานวน 3,033

2.46 เหรียญสหรั

Coal Sales Pte.

รองจ่ายจํานวน  

0.14 เหรียญสหรั

มว่น จํากดั  
นกู้ ยืมแก่ บริษัท
ยคํานวณอตัราด
อปี  
ระหวา่งกนักบับ ิ

509.79 เหรียญ

านวน 6,674,14

59.66 เหรียญสห
 Co.Pty Ltd 
ยืมแก่ Banpu A
นของเงินกู้ ยืมมา
ยืมและดอกเบีย้

444.49เหรียญอ

ยืม จํานวน 8,00

3.43 เหรียญออส

นียร่ิง เซอร์วิสเซ
สเซส จํากดั ในรู
ต้นทนุของเงินกู้ ยื

,704.46 เหรียญ

รัฐ 

.Ltd.  ดงันี ้ 

 6,141.42 

รัฐ  

ท เหมืองเชียงมว่
ดอกเบีย้จากต้นท

บริษัท เหมืองเชีย

สหรัฐ 

49.80 เหรียญ

หรัฐ 

Australia Co.Pty
าถวัเฉลี่ย  
ยรับจาก Banpu 

ออสเตรเลีย 

00,000.00 

สเตรเลีย 

บริ

ซส 
รูป
ยืม

ญ

บริษัท บ้า
เซอร์วิสเซ

BMS Coa

 

วน 
ทนุ

ยง

บริษัท เหมื

y 

 

Banpu  A

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

นป ูเอ็นจิเนียร่ิง 
ส จํากดั 

al Sales Pte. Ltd

มืองเชียงมว่น จํา

Australia Co.Pty

ง มูล

 

 

d. 

 

 

ากดั 

 

y Ltd. 
เหรีย
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3,057,109.25 
 เหรียญสหรัฐ 

1,457,701.56 
 เหรียญสหรัฐ 

7,061,619.25 
 เหรียญสหรัฐ 

9,009,777.92 
ยญออสเตรเลีย  

  
  
 



3.   บริษัทฯ ท

 ปี 25

 ณ 31
110,8

4.   บริษัทฯ ท
Pte.Ltd. ดงันี

 ปี 25

 มีเงิน
5.   บริษัทฯ ท
ดงันี ้ 

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

6.   บริษัทฯ ท

 ปี 25

  มีดอ

 ณ 31
สหรัฐ

 มีดอก
Banpu Mine

1.  บริษัทฯ ทํ
    ดงันี ้

 ปี 25

2.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
3.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
 

ทํารายการระหว่

57   มีดอกเบีย้รั

1 ธนัวาคม 2557
825,740.14  เห ี

ทํารายการระหว่
นี ้ 

57   มีดอกเบีย้รั

นปันผลรับ จํานว
ทํารายการระหว่

57   มีเงินปันผล

1 ธนัวาคม 2557
ญสหรัฐ 

ทํารายการระหว่

57   มีเงินปันผล

อกเบีย้จ่าย จํานว

1 ธนัวาคม 2557
ฐ 

กเบีย้ค้างจ่าย จํ
erals (Singapor

ทํารายการระหวา่

57   มีเงินปันผล

ทํารายการระหวา่

57   มีดอกเบีย้รั

1 ธนัวาคม 2557
ญสหรัฐ 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ
ทํารายการระหวา่

57   มีดอกเบีย้รั

1 ธนัวาคม 2557
ญสหรัฐ 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ

รายการระหว่า

างกนักบั  Banp

รับ จํานวน 69,4

7 มียอดดอกเบีย้
หรียญสหรัฐ 

างกนักบั  Banp

รับ จํานวน 274,

น 5,000,000.0
างกนักบั  Banp

ลรับ จํานวน 95,

7 มียอดเงินปันผ

างกนักบั  Banp

ลรับ จํานวน 2,3

วน 89,970.59 เ

7 มียอดเงินกู้ ยืม

านวน 6,538.05
re) Pte.Ltd.  

างกนักบั PT.Ind

ลรับ จํานวน 130

างกนักบั  Banp

รับ จํานวน 2,83

7 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน 8,956,67
างกนักบั  Hunn

รับ จํานวน 2,77

7 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน 5,142,12

างกัน 

pu Singapore P

74,666.24 เหรีย

ยค้างรับ จํานวน 

pu Minerals (Si

922.08 เหรียญ

0 เหรียญสหรัฐ 
pu Coal Investm

000,000 เหรียญ

ผลค้างรับ จํานวน

pu Internationa

43,347.05 เหรีย

หรียญสหรัฐ 

 จํานวน  4,398

5 เหรียญสหรัฐ 

do Tambangray

0,042,405.20 เห

u Singapore Pt

1,104.25 เหรียญ

ยืม จํานวน  88,

73.12 เหรียญสห
u Resources L

4,486.31 เหรียญ

ยืม จํานวน  69,

22.73 เหรียญสห

Pte.Ltd. ดงันี ้ 

ยญสหรัฐ 

  

ngapore) 

สหรัฐ 

ment Co.,Ltd. 

ญสหรัฐ 

น  8,700,000 

al Co.,Ltd. ดงันี ้

ยญสหรัฐ 

8,871.64 เหรียญ

ya Megah  

หรียญสหรัฐ 

te.Ltd. ดงันี ้

ญสหรัฐ 

364,620.21 

หรัฐ 
LLC. ดงันี ้

ญสหรัฐ 

349,762.31 

หรัฐ 

บริ

Banpu Si

Banpu M
Pte.Ltd. 

  Banpu C
 

 ้ 

ญ

  Banpu I
 

 

PT.Indo T

Banpu Si

Hunnu Re

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

ngapore Pte.L

inerals (Singap

Coal Investmen

nternational Co

Tambangraya M

ngapore Pte.L

esources LLC.

ง มูล

Ltd. 18

pore) 

nt.Ltd.  

o.,.Ltd.  

Megah 13

Ltd. 10

. 7
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80,300,406.38 
เหรียญสหรัฐ 

5,274,922.08 
เหรียญสหรัฐ  

 

103,700,000 
เหรียญสหรัฐ  

 

6,838,727.33 
เหรียญสหรัฐ  

  
 

 

30,042,405.20 
 เหรียญสหรัฐ 

 

00,142,397.58 
 เหรียญสหรัฐ 

 

77,266,371.35 
 เหรียญสหรัฐ 

 

  

  

  
 



12.2 ความ
ในกร
เก่ียว
โดยค

 มาต
ในกร
บคุค
ปฏิบั
ปฏิบั
บคุค

12.3  นโยบ
- ไมมี่

 

มจาํเป็นและค
รณีท่ีบริษัทฯ เข้
วข้อง และ/หรือ
คํานงึถงึผลประ

รการหรือขัน้ต
รณีท่ีบริษัทฯ เข้
ลภายนอก  แ
บติัตามหลกัเกณ
บติัการของบริษั
ลภายนอก โดย

บายหรือแนวโ
มี - 

ความสมเหตุส
ข้าทําสญัญาใด
อบคุคลภายนอ
ะโยชน์ของบริษั

ตอนการอนุมั
ข้าทําสญัญาใด
และ/หรือบคุคล
ณฑ์ของประกาศ
ษัทจดทะเบียนใน
ยกรรมการหรือ

โน้มการทาํรา

 

สมผลของราย
ดๆ ก็ตาม หรือมี
อก บริษัทฯ จะ
ษัทฯ เป็นหลกั 

ัตกิารทาํรายก
ดๆ ก็ตาม หรือม
ลท่ีอาจมีความข
ศคณะกรรมกา
นรายการท่ีเก่ีย
พนกังานท่ีมีสว่

ยการระหว่าง

การระหว่างกั
มีการทํารายกา
ะพิจารณาถงึค

การระหว่างกัน
มีการทํารายกา
ขดัแย้ง เพ่ือปร
รตลาดหลกัทรั
ยวโยงกนั แ
วนได้เสียในราย

งกันในอนาคต

 
 
 
 

กัน 
ารระหวา่งกนักบั
วามจําเป็นและ

น 
ารระหวา่งกนักบั
ระโยชน์ของบริษ
รัพย์แหง่ประเทศ
และให้มีราคาแ
ยการนัน้จะต้อง

ต 

บบริษัทฯ  บริษั
ะความเหมาะส

บับริษัทยอ่ย บ ิ
ษัทฯ คณะกรร
ศไทย เร่ือง
และเง่ือนไข 
งไมมี่สว่นในกา

ษัทย่อย บริษัท
สมในการเข้าทํา

บริษัทร่วม บริษั
รมการบริษัทกํา
งการเปิดเผยข้อ
เสมือนการทํ

ารพิจารณาอนมุ
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ร่วม บริษัทท่ี
าสญัญานัน้ๆ  

ษัทท่ีเก่ียวข้อง 
าหนดให้ต้อง
อมลูและการ
ทํารายการกบั
มติั 



 

 
 

ฐานะะการเ

 

ส่

เงนิแล

 
 
 
 

สวนที่ 
 

ละผล

 3 

ลการดดาํเนินนงาน 
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1. สรุปราย
งบการเงิ
จํากดั (ม
2557 แ
หุ้นรวมแ
บริษัทสํา
 
 
ความรบั
 
ผู้บริหาร
ทางการ
ปราศจา
 
ความรบั
 
ผู้สอบบญั
ได้ปฏิบติั
รวมถงึวา
ขดัตอ่ข้อ
 
การตรวจ
ข้อมลูใน
แสดงข้อ
ความเส่ี
ตามท่ีคว
ความเห็
การบญัชี
นําเสนอ
 
ผู้สอบบญั
ของผู้สอ
 

ยงานของผู้สอ
งินรวม และงบก
มหาชน) ซึง่ปร
และงบกําไรขา
และงบแสดงกา
าหรับปีสิน้สดุวั

บผิดชอบของผูบ้

รเป็นผู้ รับผิดชอ
เงิน และ
ากการแสดงข้อม

บผิดชอบของผูส้

ญัชีเป็นผู้ รับผิด
ติงานตรวจสอบ
างแผนและปฏิ
อเทจ็จริงอนัเป็น

จสอบรวมถงึกา
นงบการเงิน วธีิ
อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเ
ยงดงักลา่ว ผู้ส
วรของกิจการ 
นตอ่ประสทิธิผ
ชีท่ีผู้บริหารใช้แ
งบการเงินโดย

ญัชีเช่ือวา่หลกัฐ
อบบญัชี 

อบบัญชี 
การเงินเฉพาะบ
ระกอบด้วยงบแ
ดทนุเบด็เสร็จร
ารเปล่ียนแปลง
นัเดียวกนั รวม

บริหารต่องบกา

บในการจดัทํา
ะรับผิดชอบเก่ีย
มลูท่ีขดัต่อข้อเท

สอบบญัชี 

ดชอบในการแส
บตามมาตรฐาน
บติังานตรวจส
นสาระสําคญัห ื

ารใช้วิธีการตรว
ธการตรวจสอบที
เทจ็จริงอนัเป็น
สอบบญัชีพิจาร
เพ่ือออกแบบ

ผลของการควบ
และความสมเห
รวม 

ฐานการสอบบั

13. ข้อมูล

บริษัทของบริษัท
แสดงฐานะการ
รวมและงบกําไร
สว่นของผู้ ถือหุ้
ถงึหมายเหตสุ

ารเงิน 

และการนําเสน
วกบัการควบคุ
ทจ็จริงอนัเป็นส

ดงความเห็นตอ่
นการสอบบญัชี
อบเพ่ือให้ได้คว
รือไม ่

วจสอบเพ่ือให้ไ
ท่ีเลือกใช้ขึน้อยู
สาระสําคญัขอ
รณาการควบคมุ
บวิธีการตรวจสอ
คมุภายในของ
หตสุมผลของปร

ญัชีท่ีผู้สอบบญั

ลทางการเงนิ

ษัท บ้านป ูจํากดั
รเงินรวมและงบ
รขาดทนุเบด็เส
นเฉพาะบริษัท
รุปนโยบายการ

นองบการเงินเห
มุภายในท่ีผู้บริ
สาระสําคญัไมว่

องบการเงินดงั
ชี ซึง่กําหน
วามเช่ือมัน่อยา่

ได้มาซึง่หลกัฐา
ยูก่บัดลุยพินิจข
องงบการเงินไม่
มภายในท่ีเก่ียว
อบท่ีเหมาะสม
กิจการ การต
ระมาณการทาง

ญชีได้รับเพียงพ

นที่สาํคัญ 

ด (มหาชน) แล
บแสดงฐานะกา
ร็จเฉพาะบริษัท
 และงบกระ
รบญัชีท่ีสําคญั

หลา่นีโ้ดยถกูต้อ
ริหารพิจารณาว
วา่จะเกิดจากก

กลา่วจากผลก
นดให้ผู้สอบบญั
างสมเหตสุมผล

นการสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี
วา่จะเกิดจากก
วข้องกบัการจดั
กบัสถานการณ
ตรวจสอบรวมถึ
งบญัชีท่ีจดัทําขึ

พอและเหมาะส

ะบริษัทยอ่ย แ
รเงินเฉพาะบริ
ท งบแสดงกา
ะแสเงินสดรวมแ
และหมายเหตุ

องตามท่ีควรตา
วา่จําเป็นเพ่ือให้
ารทจุริตหรือข้อ

ารตรวจสอบขอ
ญชีปฏิบติัตามข้
ลวา่งบการเงินป

ชีเก่ียวกบัจํานว
 ซึง่รวมถงึการป
การทจุริตหรือข้
ดทําและการนํา
ณ์ แตไ่มใ่ช่เพื
งการประเมินค
ขึน้โดยผู้บริหาร

มเพ่ือใช้เป็นเกณ

และของเฉพาะบ
รษัท ณ วนัท่ี 
รเปล่ียนแปลงส
และงบกระแสเ ิ
เร่ืองอ่ืน ๆ  

มมาตรฐานกา
ห้สามารถจดัทํา
อผิดพลาด 

องผู้สอบบญัชี 
ข้อกําหนดด้าน
ปราศจากการแ

วนเงินและการ
ประเมินความเ
อผิดพลาด ใน
าเสนองบการเงิน
พ่ือวตัถปุระสงค์
ความเหมาะสม
ร รวมทัง้การ

ณฑ์ในการแสด
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บริษัท บ้านป ู
31 ธนัวาคม  
สว่นของผู้ ถือ
เงินสดเฉพาะ

รรายงาน
างบการเงินท่ี

 ผู้สอบบญัชี
จรรยาบรรณ 
สดงข้อมลูท่ี

เปิดเผย
เส่ียงจากการ
นการประเมิน
นโดยถกูต้อง
ค์ในการแสดง
ของนโยบาย
รประเมินการ

ดงความเหน็



 
ผู้สอบบญั
บริษัทขอ
ธนัวาคม
เฉพาะบ ิ
 
ข้อมูลแล
 
ผู้สอบบญั
ยอ่ยแหง่

 
 

 
 
 

ญัชีเหน็วา่งบก
องบริษัท บ้าน
ม 2557 และ
ริษัทสําหรับปีสิ

ละเหตกุารณ์ทีเ่

ญัชีขอให้ข้อสงั
งหนึง่ท่ีอยูใ่นระ

ารเงินรวมและง
ป ู จํากดั (มห
ะผลการดําเนินง
สิน้สดุวนัเดียวกั

เนน้ 

เกตหมายเหตปุ
ะหวา่งการพิจาร

งบการเงินเฉพา
หาชน) และบริษ
งานรวมและผล
กนัโดยถกูต้องต

ประกอบงบการ
รณาของศาล ทั

 

าะบริษัทข้างต้น
ษัทยอ่ย และข
ลการดําเนินงาน
ตามท่ีควรในสา

รเงินข้อ คดีฟ้อ
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี

นนีแ้สดงฐานะก
ของเฉพาะบริษัท
นเฉพาะบริษัท 
ระสําคญัตามม

องร้อง ค) ซึง่อ
ชีมิได้แสดงควา

การเงินรวมและ
ท บ้านป ู จํากั
 และกระแสเงิ
มาตรฐานการรา

อธิบายถงึคดีฟ้อ
ามเหน็อยา่งมีเงื

ะฐานะการเงิน
กดั (มหาชน) 
งินสดรวมและก
รายงานทางการ

องร้องของบริษั
เง่ือนไขในเร่ืองนี
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เฉพาะ
ณ วนัท่ี 31 
กระแสเงินสด
รเงิน  

ษัทและบริษัท
นี ้



2.  งบการเ ิ
  
  ตัง้
ดอลลาร์สหรั
เปล่ียนแปลง
Financial R
  บริ
 

เงนิรวม 

งแตว่นัท่ี 1 มกร
รัฐอเมริกา (เหรี
งของอตัราแลก

Reporting Stan
ริษัทฯ จงึนําเสน

ราคม  2556  บ
รียญสหรัฐฯ)  
กเปล่ียนเงินตรา
ndard (TFRS) 
นองบการเงินปี 

 

บริษัทฯ ได้กําหน
ซึง่เป็นไปตามม
าตา่งประเทศ 
เป็นครัง้แรก โด
 2555 ปี 2556

นดสกลุเงินท่ีใช้
มาตรฐานการบั
ดงันัน้บริษัทฯ

ดยใช้สกลุเงินด
6 และปี 2557  

ช้ในการดําเนินง
บญัชีฉบบัท่ี 21
ฯ ได้รายงาน
อลลา่ร์สหรัฐฯใ
เป็นสกลุเงินดอ

งาน (Function
 (ปรับปรุง 255
นงบการเงินภาย
ในการจดัทํางบ
อลลาร์สหรัฐอเม

nal Currency) 
52) เร่ืองผลกร
ยใต้มาตรฐานบ
บการเงิน  
มริกา (เหรียญส
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 เป็นสกลุเงิน
ะทบจากการ
บญัชี Thai 

สหรัฐฯ)   



 

 

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์ห
เงินสดและร
เงินลงทุนระ
ลกูหนีก้ารค้
ลกูหนีกิ้จกา
เงินปันผลค้
เงินทดรองจ
สนิค้าคงเห
อะไหลแ่ละว
สนิทรัพยอ์น
เงินให้กู้ยมืร
ค่าใช้จ่ายใน
 และการเปิ
สนิทรัพยห์ม

รวมสินทรั

สินทรัพย์ไ
เงินให้กู้ยมืแ
สว่นได้เสยีใ
เงินลงทุนอ่ืน
อสงัหาริมท
ที่ดิน อาคา
สนิทรัพยภ์า
สนิทรัพยอ์น
ค่าใช้จ่ายใน
และการเปิด
สทิธิในเหมอื
โครงการระ
ค่าความนิย
สนิทรัพยไ์ม่

รวมสินทรั

รวมสินทรั

  

ต:ุ   เพ่ือประกอบใ
ธนัวาคม  255

หมุนเวียน
รายการเทียบเท่า
ะยะสัน้
ค้า สทุธิ
ารที่เก่ียวข้องกัน
างรับจากกิจการที
จ่ายแก่กิจการที่เก่ี
ลอื สทุธิ
วัสดุเคร่ืองจักร สทุ
นุพนัธ์การเงินที่ถึง
ระยะสัน้แก่บริษัท
นการสาํรวจและพ
ดหน้าดินรอตัดบั
มุนเวียนอ่ืน

รพัย์หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน
แก่พนักงาน
ในกิจการร่วมค้า
น สทุธิ
ทรัพยเ์พือ่การลงทนุ
รและอุปกรณ์ สทุ
าษีเงินได้รอตัดบัญ
นุพนัธ์การเงิน
นการสาํรวจและพ
ดหน้าดินรอตัดบัญ
องถ่านหิน สทุธิ
ะหว่างการพฒันา
ยม
มห่มุนเวียนอ่ืน

รพัย์ไม่หมุนเวียน

รพัย์

บ

ณ 

ในการอ่านงบการ
57”  

เงินสด

ที่เก่ียวข้องกัน
ยวข้องกัน

ทธิ
งกําหนดภายในห
อ่ืน
พฒันารอตัดบัญชี
บัญชีสว่นที่หมุนเวี

น สทุธิ
ทธิ
ญชี สทุธิ

พฒันารอตัดบัญชี
ญชี สทุธิ

น

บริษัท บ้านปู จ
งบ

 วันที่ 31 ธันว

รเงินรวม โดยควร

31
พ

      
      
      
      
      
      
      
      

นึ่งปี       
      

ชี
วยีน สทุธิ       

      
1     

      
      
      
      

1     
      
      

ชี
      

1     
      
      
      

5     
6     

จาํกัด (มหาช
บแสดงฐานะก
วาคม 2557 แล

รอ่านคูก่บั “งบการ

 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ร้อ

390,974        
32,262          

306,627        
255               

217,075        
11                 

174,682        
33,420          

687               
2,399            

58,314          
140,563        

,357,269 1    

652               
562,036        

17,636          
2,404            

,331,282 1    
95,286          

384               

794,916   1    
,950,451 2    

3,158            
524,120        
260,086        

5,542,411 8    
6,899,680 10  

น) และบริษัท
การเงนิ 
ละ 2556  และ

รเงินรวมและงบก

31 ธันว
ยละ พ.ศ. 2

ปรับปรุง

5.67  445,      
0.47  12,        
4.44  280,      
0.00              
3.15  215,      
0.00              
2.53  158,      
0.48  40,        
0.01  1,          
0.03              

0.85  65,        
2.04  145,      
9.67 1,365,   

0.01               
8.15  552,      
0.26  18,        
0.03  2,          
9.29 1,455,   
1.38  120,      
0.01               

1.52 831,      
28.27 2,051,   

0.05  2,          
7.60  524,      
3.77  203,      

80.33 5,763,   
00.00 7,128,   

ทย่อย 

ะ 2555  

ารเงินเฉพาะบริษั

าคม
2556 ร้อยละ
งใหม่

,916 6.25      
,262 0.17      
,638 3.94      
191  0.00      

,835 3.03      
-  -        

,200 2.22      
,056 0.56      
,293 0.02      
275  0.00      

,760 0.92      
,023 2.03      
,449 19.15    

697 0.01      
,890 7.76      
,204 0.26      
,406 0.03      
,779 20.42    
,731 1.69      
675 0.01      

,220 11.66    
,015 28.77    
,607 0.04      
,120 7.35      
,171 2.85      
,515 80.85    
,964 100.00  

หน่วย: พนัเหรียญ

ษัทฯ สําหรับปีสิน้ส

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

ปรับปรุงใหม่

744,889        
23,160          

318,552        
199               

248,081        
45                 

203,589        
51,182          
12,179          

-               

134,197        
161,636        

1,897,709     

459               
531,099        

23,901          
3,263            

1,574,446     
117,076        

7,603            

751,836        
2,142,739     

2,506            
524,103        

85,264          
5,764,295     
7,662,004     
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ร้อยละ

9.72     
0.30     
4.16     
0.00     
3.24     
0.00     
2.66     
0.67     
0.16     
-       

1.75     
2.11     

24.77   

0.01     
6.93     
0.31     
0.04     

20.55   
1.53     
0.10     

9.81     
27.97   

0.03     
6.84     
1.11     

75.23   
100.00 
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หนีสิ้นและ

หนีสิ้นหมุน
เงินกู้ยมืระย
เจ้าหนีก้ารค้
สว่นของเงิน
สว่นของหุ้น
หนีส้นิอนุพนั
ค่าเปิดหน้า
ดอกเบีย้ค้าง
ค่าภาคหลว
ภาษีเงินได้ค้
ค่าใช้จ่ายผล
หนีส้นิหมุนเ

รวมหนีสิ้น

หนีสิ้นไม่ห

เงินกู้ยมืระย

เงินกู้ยมืระย
หุ้นกู้  สทุธิ
หนีส้นิภาษีเ ิ
สาํรองค่าใช้
หนีส้นิสญัญ
หนีส้นิอนุพนั
หนีส้นิอ่ืน

รวมหนีสิ้น

รวมหนีสิ้น

  

ต:ุ   เพ่ือประกอบใ
ธนัวาคม  255

ส่วนของผู้ถือหุ้น

นเวียน
ยะสัน้จากสถาบันก
ค้า
นกู้ยมืระยะยาวที่ถึ
กู้ที่ถึงกําหนดไถ่ถ
นธ์การเงินที่ถึงกํา
ดินและค่าขนถ่าน
งจ่าย
วงค้างจ่าย
ค้างจ่าย
ลประโยชน์พนักงา
เวียนอ่ืน

หมุนเวียน

หมุนเวียน

ยะยาวจากบริษัทอื

ยะยาว สทุธิ

เงินได้รอตัดบัญชี 
ชจ่ายผลประโยชน์
ญาขายถ่านหินรอต
นธ์การเงิน

ไม่หมุนเวียน

 บ

ณ 

ในการอ่านงบการ
57”  

 

น

การเงิน

ถึงกําหนดชําระภา
ถอนในหนึ่งปี สทุธิ
หนดภายในหนึ่งปี
นหินค้างจ่าย

านค้างจ่าย

อ่ืน

 สทุธิ
์พนักงาน
ตัดบัญชี สทุธิ

บริษัท บ้านปู 
งบ

 วันที่ 31 ธันว

รเงินรวม โดยควร

31
พ

     
     

ายในหนึ่งปี      
ธิ      
ปี      

     
     
     
     
     
     

1     

     

1     
1     

     
     
     
     
     

3     
4     

จาํกัด (มหาช
บแสดงฐานะก
วาคม 2557 แล

 

รอ่านคูก่บั “งบการ

1 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ร้อ

63,310         
37,401          

160,196        
75,811          
54,033          

164,837        
27,482          
12,873          
13,706          
76,231          

316,178        
1,002,058 1    

675               

1,715,783 2    
1,220,240 1    

224,575        
29,402          

157,835        
70,307          
78,806          

3,497,623 5    
4,499,681 6    

ชน) และบริษัท
การเงนิ 
ละ 2556  และ

รเงินรวมและงบก

31 ธันว
อยละ พ.ศ. 2

ปรับปรุง

0.92  151      
0.54  70        
2.32  280      
1.10  67        
0.78  40        
2.39  165      
0.40  17        
0.19  35        
0.20  21        
1.10  82        
4.58  308      

14.52 1,241   

0.01             

24.87 1,672   
17.69 1,057   

3.25  245      
0.43  24        
2.29  221      
1.02  74        
1.14  82        

50.69 3,378   
65.22 4,620   

ทย่อย 

ะ 2555  

ารเงินเฉพาะบริษั

าคม
2556 ร้อยละ
งใหม่

,566 2.13      
,382 0.99      
,636 3.94      
,045 0.94      
,164 0.56      
,607 2.32      
,577 0.25      
,623 0.50      
,343 0.30      
,919 1.16      
,833 4.33      
,695 17.42    

738  0.01      

,152 23.46    
,634 14.84    
,710 3.45      
,529 0.34      
,125 3.10      
,083 1.04      
,727 1.16      
,698 47.39    
,393 64.81    

หน่วย: พนัเหรียญ

ษัทฯ สําหรับปีสิน้ส

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

ปรับปรุงใหม

3 7,955            
9 97,592          
4 265,009        
4 -
6 8,405            

185,678        
5 12,236          

46,585          
37,050          

6 97,427          
3 307,084        

1,065,021     

861               

6 1,988,791     
4 905,954        
5 262,204        
4 28,005          

276,349        
4 49,689          
6 88,842          
9 3,600,695     

4,665,716     
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ม
5 ร้อยละ
ม่

5 0.10     
2 1.27     
9 3.46     
- -
5 0.11     
8 2.42     
6 0.16     
5 0.61     
0 0.48     
7 1.27     
4 4.01     

13.90   

0.01     

25.96   
4 11.82   
4 3.42     
5 0.37     
9 3.61     
9 0.65     
2 1.16     
5 46.99   
6 60.89   



 

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ ื

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบี

หุ้นสามัญ 3

  (พ.ศ. 255

      มูลค่าที

      พ.ศ. 2

      มูลค่าที

ทุนที่ออกแล

หุ้นสามัญ 2

   (พ.ศ. 25

      มูลค่าที

      พ.ศ. 2

      มูลค่าที

สว่นเกินมูล

หัก หุ้นทุนซื

กําไรสะสม

จัดสรรแ

- สาํรอ

- สาํรอ

ยงัไม่ได้

องค์ประกอ

รวมสว่นขอ

สว่นได้เสยีที

รวมส่วนข

รวมหนีสิ้น

ต:ุ   เพ่ือประกอบใ
ธนัวาคม  255

ถือหุ้น

น

บียน

3,404,904,790 ห

56 หุ้นสามัญ 3,5

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บ

555 หุ้นสามัญ 3

ที่ตราไว้หุ้นละ 10

ละเรียกชําระแล้ว

2,581,878,550 ห

56 หุ้นสามัญ 2,7

ที่ชําระแล้วหุ้นละ 

555 หุ้นสามัญ 2

ที่ชําระแล้วหุ้นละ 

ลค่าหุ้น

ซือ้คืน

ล้ว

องตามกฎหมาย

องอ่ืน

ด้จัดสรร

อบอ่ืนของสว่นของ

องบริษัทใหญ่

ที่ไม่มีอํานาจควบ

องผู้ถือหุ้น

นและส่วนของผู้ถื

บ

ณ 

ในการอ่านงบการ
57”  

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

540,504,790 หุ้น 

บาท

54,050,479 หุ้น 

 บาท)

หุ้น มูลค่าที่ชําระแ

717,478,550 หุ้น

 1 บาท

71,747,855 หุ้น 

 10 บาท)

งผู้ถือหุ้น

บคุม

ถือหุ้น

บริษัท บ้านปู จ
งบ

 วันที่ 31 ธันว

รเงินรวม โดยควร

31

พ

ว้หุ้นละ 1 บาท

 

 

     

แล้วหุ้นละ 1 บาท

น  

 

     

     

     

     

1     

    

2     

     

2     

6     

จาํกัด (มหาช
บแสดงฐานะก
วาคม 2557 แล

 
 

รอ่านคูก่บั “งบการ

1 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 ร้อ

100,834    

ท

76,461           

149,800         

76,967           

20,592           

1,945,972 2    

(213,715)  (     

2,056,077 2    

343,922         

2,399,999 3    

6,899,680 10  

น) และบริษัท
การเงนิ 
ละ 2556  และ

รเงินรวมและงบก

31 ธันว

อยละ พ.ศ. 2

ปรับปรุง

104      

1.11  80        

2.17  149      

(133     

1.12  74        

0.30  152      

28.20 1,958   

(3.10) (115     

29.80 2,168   

4.98  340      

34.78 2,508   

00.00 7,128   

ทย่อย 

ะ 2555  

ารเงินเฉพาะบริษั

าคม

2556 ร้อยละ

งใหม่

,850 1.47      

,477 1.13      

,800 2.10      

,379) (1.87)     

,979 1.05      

,944 2.15      

,845 27.48    

,374) (1.62)     

,292 30.42    

,279 4.77      

,571 35.19    

,964 100.00  

หน่วย: พนัเห

ษัทฯ สําหรับปีสิน้ส

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555

ปรับปรุงใหม่

104,850        

80,477          

149,800        

) -

71,894          

11,931          

2,148,357     

) 175,556        

2,638,015     

358,273        

2,996,288     

7,662,004     
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สดุวนัท่ี 31 

ร้อยละ

1.37     

1.05     

1.96     

-       

0.94     

0.16     

28.04   

2.29     

34.43   

4.68     

39.11   

100.00 



              

รายได้รวม
รายได้จากกา
ต้นทุนขายแล
กําไรขัน้ต้น
ค่าใช้จ่ายในก
ค่าใช้จ่ายในก
ค่าภาคหลวง
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย้รับ
กําไร(ขาดทนุ
ค่าบริหารจัด
กําไร(ขาดทนุ
ดอกเบีย้จ่าย
ต้นทุนทางกา
สว่นแบ่งกําไ
กําไรก่อนภ
ภาษีเงินได้
กลบัรายการ
ที่เก่ียวข้อ
และสนิแร่

กําไรสําหรับ
กําไร(ขาดท
ผลขาดทุนจา
ผลขาดทุนจา
สว่นแบ่งกําไ
ผลต่างของอั
ขาดทุนเบ็ด
กําไร(ขาดท

การแบ่งปัน
สว่นที่เป็นขอ
สว่นที่เป็นขอ

การแบ่งบนั
สว่นที่เป็นขอ
สว่นที่เป็นขอ

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั ้

                         

ารขายและการให้
ละการให้บริการ
น
การขาย
การบริหาร
ง
จากเงินลงทุนอ่ืน

น)สทุธิจากอนุพนั
ดการและอ่ืนๆ
น)สทุธิจากอัตราแ

ารเงินอ่ืน
ไรจากกิจการร่วมค้
ภาษีเงนิได้

สนิทรัพยภ์าษีเงิน
งกับภาษีการทําเห
ร่ในประเทศออสเต
บปี
ทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ากการวัดมูลค่าเงิ
ากการป้องกันควา
ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็
ัตราแลกเปลีย่นจา
ดเสร็จอ่ืนสําหรบั
ทุน)เบ็ดเสร็จรวม

นกําไร
องบริษัทใหญ่
องสว่นได้เสยีที่ไม่มี

นกําไร(ขาดทุน)เ
องบริษัทใหญ่
องสว่นได้เสยีที่ไม่มี

น
ขัน้พืน้ฐาน

บริ

สาํหรับปีสิ
                         

บริการ

ธ์ทางการเงิน

แลกเปลีย่น

ค้า

นได้รอตัดบัญชี
หมืองถ่านหิน
ตรเลยี

สุทธิจากภาษี
นลงทุนเผือ่ขาย
ามเสีย่งกระแสเงิน
ร็จอ่ืนจากกิจการร่
ากการแปลงค่างบ
บปีสุทธิจากภาษี
มสําหรับปี 

มีอํานาจควบคุม

เบ็ดเสร็จรวม

มีอํานาจควบคุม

รษัท บ้านปู จาํ
งบกํ
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พ.ศ

3,2   
3,14   

(2,1  
1,00   
(2     
(1     
(3     

        
        
        
        
        

(12     
(       
8        

24      
(6       

(2       
15     

        
นสด         
รวมค้า         
บการเงิน (9       
ษี (9       

        

8        
        

1      

(       
        
        

        

ากัด (มหาชน
กาํไรขาดทุนเบ็
1 ธันวาคม 25
                         
ศ. 2557 ร้อ

ของรา
78,507 100    
44,931 95       
38,732) (65     
06,199 30     
76,384) (8       
74,166) (5       
02,774) (9       

441     0         
8,573  0         

(5,039) (0       
35,325 1         

2,691  0         
20,926) (3       
10,615) (0       
86,546 2         
49,871 7         
69,667) (2       

24,232) (0       
55,972 4       

(1,219)  (0       
(1,924)  (0       

(726)     (0       
94,532) (2       
98,401) (3       
57,571 1         

82,246 2         
73,726 2         
55,972 4         

16,095) (0       
73,666 2         
57,571 1         

0.032  

) และบริษัทย่
บด็เสร็จ 
557 และ  2556
                          
อยละ พ.ศ. 25
ายได้
0.00 3,520,9   
5.93 3,350,8   
5.23) (2,301,1  
0.69 1,049,7   
8.43) (271,6     
5.31) (225,4     
9.24) (324,9     
0.01 3             
0.26 12,1        
0.15) 27,0        

.08 43,1        
0.08 (27,0       
3.69) (116,2     
0.32) (10,4       
2.64 87,3        
7.62 244,0      
2.12) (90,1       

0.74)                
4.76 153,8     

0.04) (5,9         
0.06) (78,5       
0.02) 6,9          
2.88) (198,9     
3.00) (276,4     

.76 (122,5     

2.51 78,0        
2.25 75,8        
4.76 153,8      

0.49) (198,6     
2.25 76,1        

.76 (122,5     

0.0          

อย 

6  และ  2555
                          
56 ร้อยละ

ของรายได้
60 100.00    
91 95.17       
76) (65.36)      
15 29.81     
61) (7.72)        
01) (6.40)        
78) (9.23)        
78 0.01         
30 0.34         
05 0.77         
74 1.23         
36) (0.77)        
40) (3.30)        
54) (0.30)        
82 2.48         
14 6.93         
19) (2.56)        

-    -           
95 4.37       

63) (0.17)        
26) (2.23)        
99 0.20         
16) (5.65)        
06) (7.85)        
11) (3.48)        

25 2.22         
70 2.15         
95 4.37         

83) (5.64)        
72 2.16         
11) (3.48)        

30

5  
     หน่วย: พนัเหรี
ะ พ.ศ. 2555
ด้

4,030,843   
3,774,745   

) (2,332,192)  
1,442,553   

) (293,695)     
) (281,843)     
) (382,810)     

600             
22,019        

106,244      
41,748        

) (26,745)       
) (111,647)     
) (10,625)       

85,487        
591,286      

) (167,747)     

-              
423,539     

) 3,353          
) (1,048)         

(15,553)       
) (12,443)       
) (25,691)       
) 397,848      

271,683      
151,856      
423,539      

) 248,070      
149,778      

) 397,848      

0.100          
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รยญสหรัฐ   

 

ร้อยละ
ของรายได้

100.00    
93.65       

(57.86)     
35.79     
(7.29)       
(6.99)       
(9.50)       
0.01         
0.55         
2.64         
1.04         

(0.66)       
(2.77)       
(0.26)       
2.12         

14.67       
(4.16)       

-          
10.51     

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

6.74         
3.77         

10.51       

6.15         
3.72         
9.87         



           

กระแสเงินส
กําไรสาํห
ปรับกระ
- ค่าเสือ่
- ตัดจํา
- ค่าเผือ่
- ตัดจํา
- ค่าเผือ่
- ตัดจํา
- กลบัร
- ค่าเผือ่
- (กลบั
- (กลบั
- (กลบั
- ดอกเบ
- ต้นทุน
- ดอกเบ
- สว่นแ
- เงินปัน
- กําไรจ
- (กําไร
- ตัดจํา
- กําไรจ
- ขาดท
- กําไรส

กระแสเงินส
การเปลีย่
- ลกูหนี
- ลกูหนี
- เงินท
- สนิค้า
- อะไห
- สนิทรั
- ค่าใช้
- เงินให้
- สนิทรั
- เจ้าหน
- ค่าเปิ
- ค่าภา
- สาํรอ
- หนีส้นิ
- หนีส้นิ

เงินสดสทุธไิ
- การจ่
- การจ่

เงินสดสทุธไิ

                          

สดจากกิจกรรมดาํ
หรับปีก่อนภาษีเงนิ
ทบกําไรก่อนภาษี
อมราคาและตัดจํ
าหน่ายที่ดิน อาค
อการด้อยค่าที่ดิน
าหน่ายบริจาคอสั
อการด้อยค่าอสงัห
าหน่ายเงินลงทุนอื
รายการเงินปันผล
อหนีส้งสยัจะสญู
รายการ)ค่าเผือ่ห
รายการ)ค่าเผือ่ก
รายการ)ค่าเผือ่ก
บีย้จ่าย
นทางการเงินอ่ืน
บีย้รับ
แบ่งกําไรจากกิจกา
นผลรับจากเงินลง
จากการจําหน่ายอ
ร)ขาดทุนจากการ
าหน่ายเงินลงทุนใ
จากการจําหน่าย
ทุนสทุธิจากอนุพนั
สทุธิจากอัตราแลก
สดก่อนการเปลีย่น
ยนแปลงของเงินทุ
นีก้ารค้า
นีกิ้จการที่เก่ียวข้อ
ดรองจ่ายแก่กิจกา
าคงเหลอื
ลแ่ละวัสดุเคร่ืองจั
รัพยห์มุนเวียนอ่ืน
จ่ายในการสาํรวจ
ห้กู้ยมืแก่พนักงาน
รัพยไ์ม่หมุนเวียนอื
นีก้ารค้า
ดหน้าดินและค่า
าคหลวงค้างจ่าย
งค่าใช้จ่ายผลประ
นหมุนเวียนอ่ืน
นอ่ืน
ได้มาจากกิจกรรม
ายดอกเบีย้
ายภาษีเงินได้
ได้มาจากกิจกรรม

บ

สาํหรับปี

                         

าเนินงาน
นได้
ษีเงินได้เป็นเงินสด
จําหน่ายค่าใช้จ่าย
ารและอุปกรณ์
น อาคารและอุปก
งัหาริมทรัพยเ์พือ่ก
หาริมทรัพยเ์พือ่กา
อ่ืน
ค้างจ่าย

หนีส้งสยัจะสญู
ารลดลงของมูลค่
ารเคลือ่นไหวช้าข

ารร่วมค้า
งทุนอ่ืน
อสงัหาริมทรัพยเ์พื
รจําหน่ายที่ดิน อา
ในบริษัทอ่ืน
เงินลงทุนอ่ืน
นธ์ทางการเงินที่ยงั
กเปลีย่นที่ยงัไม่เกิ
นแปลงของเงินทุนห
ทนุหมุนเวียน 

งกัน
ารที่เก่ียวข้องกัน

จักร

จและพฒันารอตัด

อ่ืน

ขนถ่านหินค้างจ่า

ะโยชน์พนักงานจา

มดําเนินงาน

มดําเนินงาน

บริษัท บ้านปู 
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ดรับ(จ่าย)จากการ
ยตัดจ่าย

กรณ์
การลงทุน
ารลงทุน

าถ่านหิน
ของอะไหลแ่ละวัส

พือ่การลงทุน
าคารและอุปกรณ์

งัไม่เกิดขึน้จริง
ดขึน้จริง
หมุนเวียน

ดบัญชีและการเปิ

าย

ากการเกษียณอา

 จาํกัด (มหาช
งบกระแสเงนิ
1 ธันวาคม 25

 

                          

รดําเนินงาน

ดุเคร่ืองจักร

ณ์

ดหน้าดินรอตัดบั

ย ุ 

ชน) และบริษัท
นสด 
557 และ 2556

                         

พ.ศ. 

249           

220           
2               

               

               

               
               
               

120           
10             
(8              

(86            
               

               

10             
(26            
494           

(3            
               
               

(19            
5               
5               

ัญชี 43             
               

(54            
(17            

               
(22            

(              
7               

(3              
402           

(11          
(97            
193           

ทย่อย 

6  และ  2555 

                         

 2557 พ.ศ

9,871 2           

0,604 2           
2,281            

12      
-            
-            

431    
-             

747                
(11)                
527                

0,926 1           
0,615            
8,573)             
6,546)             
(441)               

-             
(476)   

-
-             

0,990            
6,904) (1          
4,053 3           

1,879)            
(64)                
(11)                

9,589)            
5,141             
5,117            
3,750             

45                  
4,485) (1          
7,882)             
(770)               

2,750)             
1,815)             
7,345            
3,921)             
2,285 2           
1,021) (1          
7,484) (1          
3,780            

  

  หน่วย: พนัเหรีย

ศ. 2556 พ

244,014         

226,117         
6,937             

-         
767        

19          
-

(725)      
-         

(1,081)   
11          

(108)              
116,240         

10,454           
(12,130)         
(87,382)         

(378)              
(4)          

-         
-         

(3,665)   
73,967           

195,154)         
377,899         

38,994           
8                    

45                  
40,068           
(4,907)           
13,829           

(10,930)         
(238)      

102,513)         
(34,638)         
(20,070)         
(10,962)         
(17,984)         

2,470             
(6,114)           

264,957         
110,899)         
126,994)         

27,064           
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พ.ศ. 2555

591,286    

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    

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    



               

 

กระแสเงินส
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดจ
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดจ
เงินสดจ
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดรั
ดอกเบีย้
เงินสดรั
เงินสดรั

เงินสดสทุธิ
กระแสเงินส
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดจ
เงินสดรั
เงินสดจ
เงินสดจ
เงินปันผ
เงินปันผ

เงินสดสทุธิ
เงินสดและ
ขาดทุนจา
เงินสดและ
เงินสดและ
รายการที่
รายการทีม่ิ
เจ้าหนีอ่ื้นแ
สว่นได้เสยีใ

                         

สดจากกิจกรรมลง
รับ(จ่าย)สทุธิสาํหรั
จ่ายจากเงินให้กู้ยมื
จ่ายสทุธิจากเงินให้
รับจากการจําหน่า
จ่ายสาํหรับซือ้เงินล
รับจากการจําหน่า
จ่ายเพือ่ซือ้สว่นได้เ
จ่ายสาํหรับโครงกา
จ่ายเพือ่ซือ้ที่ดิน อา
รับจากการจําหน่า
จ่ายสญัญาเช่ากา
รับจากการจําหน่า
ยรับ
รับจากเงินปันผลจ
รับจากเงินปันผลจ
ธใิช้ไปในกิจกรรมล
สดจากกิจกรรมจัด
รับจากเงินกู้ยมืระย
จ่ายคืนเงินกู้ยมืระ
รับจากเงินกู้ยมืระย
จ่ายคืนเงินกู้ยมืระ
จ่ายสาํหรับต้นทุน
รับจากหุ้นกู้
จ่ายคืนหุ้นกู้
จ่ายเพือ่ซือ้หุ้นทุนซื
ผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้
ผลจ่ายให้แก่สว่นไ
ธใิช้ไปในกิจกรรมจั
ะรายการเทียบเท่า
กอัตราแลกเปลีย่น
ะรายการเทียบเท่า
ะรายการเทียบเท่า
มิใช่เงนิสด
มิใช่เงินสดที่มีสาระ
และสญัญาเช่ากา
ในกิจการร่วมค้าเ

บริ

สาํหรับปี

                         

 

งทุน
รับเงินลงทุนระยะ
มระยะสัน้แก่บริษัท
ห้กู้ยมืแก่พนักงาน
ายเงินลงทุนอ่ืน
ลงทุนอ่ืน
ายเงินลงทุนในบริษ
เสยีในกิจการร่วมค
ารระหว่างพฒันา
าคารและอุปกรณ์
ายอสงัหาริมทรัพย
รเงิน
ายที่ดิน อาคารแล

ากกิจการร่วมค้า
ากเงินลงทุนอ่ืน
ลงทุน
ดหาเงิน
ยะสัน้จากสถาบัน
ยะสัน้จากสถาบัน
ยะยาวจากสถาบัน
ยะยาวจากสถาบั
ทางการเงินอ่ืน

ซือ้คืน 
หุ้นของบริษัท
ด้เสยีที่ไม่มีอํานาจ
จัดหาเงิน
เงินสดลดลงสทุธิ
นของเงินสดและรา
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลา

ะสาํคัญ ณ วันที่ 
รเงินจากการซือ้ที
เพิม่ขึน้จากการแป

รษัท บ้านปู จาํ
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ะสัน้จากสถาบันกา
ทอ่ืน

ษัทยอ่ย
ค้า
า
ณ์
ยเ์พือ่การลงทุน

ละอุปกรณ์

การเงิน
นการเงิน
นการเงิน
ันการเงิน

จควบคุม

ายการเทียบเท่าเงิ
ปี
ายปี

31 ธันวาคม ประ
ที่ดิน อาคารและอุ
ปลงเงินปันผลค้าง

ากัด (มหาชน
งบกระแสเงนิ
1 ธันวาคม 25

 
 

                         

ารเงิน

งินสด

ะกอบด้วย
ปกรณ์
รับ

) และบริษัทย่
นสด 
557 และ 2556

                          

พ.ศ. 

(20            
(2              

2               
(6              

(6              
                

(214          

(7              
24             

8               
93             

               
(127          

277           
(362          
734           

(763          
(11            
246           
(68            

(96            
(70            

(114          
(48            

(6              
445           
390           

18             
17             

อย 

6  และ  2555 

                          

2557 พ.ศ

0,000)             
2,124)             

-
2,767             
6,158)             

-             
6,713)             

(47)                
4,729) (2          

-             
7,349)             
4,636             
8,523             
3,084 1           

441               
7,669) (            

7,123 3           
2,831) (1          
4,347 3           
3,669) (6          
1,420)             
6,070 2           
8,074)             

- (1          
6,120) (1          
0,023) (            
4,597) (2          
8,486) (2          
6,456) (            
5,916 7           
0,974 4           

8,896             
7,470

 

      หน่วย: พนัเห ี

ศ. 2556 พ

10,898           
(275)              

-          
7,381    

(8,037)           
-                
-                

(101)              
208,625)          

41         
(8,041)           
5,236             

13,016           
03,591          

378                
(84,538)          

318,144          
74,836)          

397,295          
691,265)          

(7,509)           
292,727          

(5,160)           
33,379)
23,439)          

(94,167)          
221,589)          
279,063)          
(19,910)          
744,889          
445,916          

33,977  
-
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พ.ศ. 2555

(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)  

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   

-
-



3. อัตราส่

 

 

อัตราส่วน
อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
ระยะ
อตัรา
ระยะ
อตัรา
ระยะ
Cas

 
อัตราส่วน

อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา

 
อัตราส่วน

อตัรา
อตัรา
อตัรา

 
อัตราส่วน

อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
 

ส่วนทางการเงิ

นสภาพคล่อง (L
าสว่นสภาพคล่อง
าสว่นสภาพคล่อง
าสว่นสภาพคล่อง
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ากําไรจากการดํา
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าสว่นเงินสดต่อกา
ากําไรสทุธิ 
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นแสดงประสิทธิ
าผลตอบแทนจาก
าผลตอบแทนจาก
าหมนุของสินทรัพ

นวิเคราะห์นโยบ
าสว่นหนีส้ินรวมต
าสว่นหนีส้ินสทุธิต
าสว่นความสามา
าการจ่ายเงินปันผ
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สาํหรับปี
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นค้าคงเหลือ 
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ามารถในการหา
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ารทํากําไร 
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กสินทรัพย์ถาวร 
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บายทางการเงนิ 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้
รถชําระดอกเบีย้ 
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จาํกัด (มหาช
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(เท่า) 
(เท่า) 
(เท่า) 
(เท่า) 
(วนั) 
(เท่า) 
(วนั) 
(เท่า) 
(วนั) 
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น) และบริษัท
557 และ 2556

ปี 
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1

ทย่อย 
6 และ  2555 

 2557 
 

ปี

 
1.35 
0.73 
0.36 
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33.64 
12.85 
28.02 
12.94 
27.81 
33.84 

 

31.99 
7.95 
4.07 
1.61 
2.51 
3.35 

 

1.17 
21.73 

0.47 
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1.17 
5.50 
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ปี 2556 
 
 

1.10 
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0.23 
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27.48 
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15.66 
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33.91 
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14. คาํอธิ

ผลการ
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ประเมิ
ทางกา
นําการ
การเปิ
รายงา
กําไรข

 

 
 

งบแสดง

สินค้าคง

สว่นได้เสี

คา่ใช้จ่าย

   และกา

กําไรสะส

กําไรสะส

สว่นได้เสี

สว่นได้เสี

 

บายและการวิ
รดําเนินงานสํา
บแสดงฐานะกา
2556 (ปรับปรุง
งแตว่นัท่ี 1 มก
มินวา่ข้อตกลงป
ารเงินดงักลา่วมี
รตีความมาตรฐ
ดหน้าดิน ม
นทางการเงินดั
าดทนุเบด็เสร็จ

งฐานะทางการ

งเหลือ สทุธิ 

สยีในกิจการร่วม

ยในการสํารวจแ

ารเปิดหน้าดินรอ

สม ณ วนัท่ี 1 มก

สม ณ วนัท่ี 31 ธั

สยีท่ีไมมี่อํานาจค

สยีท่ีไมมี่อํานาจค

14. กา

วเิคราะห์ฐานะ
หรับปี สิน้สดุวั
ารเงิน ณ วนัท่ี 
ใหม)่ 
ราคม พ.ศ. 25
ประกอบด้วยสญั
มีผลตอ่การรับรู้
ฐานการรายงาน
มาใช้ปฏิบติั 
ดงักลา่ว โดยผล
จรวมสําหรับปี สิ

รเงนิรวม ณ วัน

มค้า 

และพฒันารอตดั

อตดับญัชี สทุธิ 

กราคม พ.ศ. 25

ธนัวาคม พ.ศ. 2

ควบคมุ ณ วนัท่ี 1

ควบคมุ ณ วนัท่ี 3

 

ารวิเคราะห์แ

ะการเงนิและผ
วนัท่ี 31 ธนัวาค
31 ธนัวาคม พ

557 กลุม่บริษัท
ญญาเช่าหรือไม
รู้รายการทางบญั
นทางการเงินฉบ
ทัง้นีก้ลุม่บริษัท
ลกระทบท่ีมีตอ่
สิน้สดุวนัท่ี วนัที

นที่ 31 ธันวาค

ดบญัชี 

56 

556 

1 มกราคม พ.ศ. 2

31 ธนัวาคม พ.ศ.

และคาํอธิบา

ผลการดาํเนิน
คม พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557   เปรี

ทได้นําการตีคว
ม ่ มาใช้ปฏิบติั
ญัชีท่ีเก่ียวข้องก
บบัท่ี 20 เร่ือ
ัทได้ใช้วิธีปรับย้
องบแสดงฐานะ
ท่ี 31 ธนัวาคม 

คม พ.ศ. 2556 

2556 

. 2556 

ายของฝ่ายจั

นงานของฝ่ายบ
7 เปรียบเทียบก
รียบเทียบกบังบ

วามมาตรฐานก
ติ โดยการปฏิ
กบัสญัญาซือ้ข
องต้นทนุการขดุ
ย้อนหลงัสําหรับ
การเงินรวม ณ
 พ.ศ. 2556 มีด

ก่อนปรับ

160
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959
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2,019

372

363

จัดการ 
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กบัปีสิน้สดุวนัที
บแสดงฐานะกา

การรายงานทาง
บติัตามการตีค
ายไฟฟ้าของบ ิ
ดเพ่ือการเปิดหน
บการปฏิบติัตาม
ณ วนัท่ี 31 ธนั
ดงันี ้

บปรุง 
ปรับ
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,130 
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ความมาตรฐาน
ริษัทร่วมแหง่ห
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มการตีความม
นวาคม พ.ศ. 2
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บปรุงรายการ
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สว่นท่ีเป็
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งกําไรจากกิจการ
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หรับปี 
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รร่วมค้า  

รับปี 2556 
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บปี 2556 
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บปรุง 
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ภาคอตุ
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ราคาตลาด

ตสาหกรรมถ่าน
รากําไรจากการ
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รดาํเนินงานขอ
ดของถ่านหินได้
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องบริษัทผู้ผลิ
ลดลงอยา่งตอ่
กระทบจากราค
นกลุม่ผู้ผลติถ่า

er Ton (From 2

ตถ่านหนิในอุ
เน่ืองตัง้แตก่ลา
คาของถ่านหินที
านหินรายใหญ่ใ

2012 - 2014)  

อุตสาหกรรมถ่
างปี 2555 
ท่ีลดลง ดงัจะเห็
ในแตล่ะประเท
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สง่ผลให้ผลก

หน็ได้จากรูปแส
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คาตลาดหินในช

 

หน้า 211 

 

ของบริษัทใน
แสดงให้เห็น
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2.1

ารวเิคราะห์ผล
 
การวิเคราะ

556 (ปรับปรุงให
บกาํไรขาดทุน

สรุปผลการดํา
(หน่วย: ล้านเห

รายได้จาก
ต้นทนุขาย

กําไรขัน้ต้น 
คา่ใช้จ่าย
คา่ใช้จ่าย
คา่ภาคหล
สว่นแบ่งกํ
รายได้(คา่
ต้นทนุทาง

กําไรก่อนภา
ภาษีเงินไ

กลบัรายการสิ
ภาษีการทําเห
กําไรสุทธิสาํ
    สว่นของบ ิ
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กําไรต่อหุ้น

1 รายได้จากก
จํานวน 20
เม่ือเทียบกบั
ปริมาณขาย
 
 
 

ลการดาํเนินขอ

ะห์ผลการดําเนิน
หม)่ สรุปได้ดงันี
รวมสาํหรับปี 

เนินงานรวม  
หรียญสหรัฐ) 

กการขาย 
ย 
 
ในการขาย 
ในการบริหา
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กําไรจากบริษั
าใช้จ่าย)อ่ืน 
งการเงิน 
าษีเงนิได้ 
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สินทรัพย์ภาษี
หมืองถ่านหินใ
าหรับงวด 
บริษัทใหญ่ 

้ เสียท่ีไมม่ีอํา
น (หน่วย: เห

การขายรวม จํ
6 ล้านเหรียญส
บัปีก่อน เป็น
ยของถ่านหิน โ

องบริษัท 

นงานและฐานะ
นี ้
 2557 และ ปี 

    
 

ร 

ษัทร่วมค้า 

ษเงินได้รอตดับ
ในออสเตรเลี

นาจควบคมุ 
หรียญสหรัฐฯ
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สหรัฐคิดเป็นร้อ
นผลจากราคาถ่
ดยมีรายละเอีย

ะการเงินเปรียบ

 2556 

บญัชีเก่ียวกบั
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ฯ) 

 ล้านเหรียญส
อยละ 6 เกิดจา
ถ่านหินในตลาด
ยดดงันี ้

บเทียบสําหรับปี

บ

หรัฐ (เทียบเท่
ากผลสทุธิของก
ดโลกท่ีปรับตวัล

ปสิน้สดุวนัท่ี 31

2557 

3,145
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รายได้จากก
ขายรวม โด
- รายได้จ

สาธารณ
- รายได้จ

ออสเตร

รายได้จากก
192 ล้านเห
 
 

รกจิถ่านหนิ 
    

หล่งผลติ 

หมืองในประเทศ
นโดนีเซีย 
หมืองในประเทศ
อสเตรเลีย 

วม 

 

ปริมาณขาย
เพิ่มขึน้ของ
เหมืองในสา

ราคาขายถ่า
เฉล่ียสําหรับ
หินในตลาด
โดยราคาขา
7.69 เหรียญ
ราคาขายถ่า
ออสเตรเลีย
ตอ่ตนัของถ
ออสเตรเลีย

การจําหน่ายถ่า
ดยแยกเป็น 
จากการขายถ่าน
ณรัฐอินโดนีเซีย
จากการขายถ่าน
รเลีย 957 ล้าน

การจําหน่ายไฟ
หรียญสหรัฐ คิด

                      2
ปริมา
(ล้าน

ศ 28.

ศ 15.

  44.

ยถ่านหินสําหรับ
ปริมาณการขา
าธารณรัฐอินโด

านหินเฉลี่ยสําห
บปี 2556 เทา่ก
ดโลกท่ีปรับตวัล
ายถ่านหินเฉลี่ย
ญสหรัฐฯตอ่ตนั
านหินเฉลี่ยของ
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ถ่านหินจากปีกอ่
ยตอ่ตนั เทียบกั

านหินจํานวน 2
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เหรียญสหรัฐ 
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2557            2
าณขาย   
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นประเทศออสเต
23 ล้านตนั 

เทา่กบั 65.36
รียญสหรัฐตอ่ตั
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ศ

ศ

น  

  2557             
คาเฉล่ีย
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ยละ 94 ของรา

   2557             
นทุนเฉล่ีย
ต่อตนั 

S$44.68 U

$49.70 A

 

รอคิดเป็นร้อยล
ขณะท่ีปริมาณ

บเทียบกบัราคา
0  ซึง่เป็นผลจา

หรัฐตอ่ตนั ลดล

กบั 68.53 
งราคาขายในป

2 (ปี 2557: 59
ากปริมาณการ

2557 
ล้านเหรียญ

สหรัฐ) 
(

2,953 
168 

24 

3,145 
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ยได้จากการ

      2556   
ต้นทุนเฉล่ีย

ต่อตนั 

US$48.17 

A$53.13 

 

ะ 4 จากการ
การขายของ

าขายถ่านหิน
ากราคาถ่าน

ลงจากปีก่อน 

เหรียญ
ประเทศเฉล่ีย
9.18 เหรียญ
รผลิตของปีท่ี

 2556 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

3,128 
192 

31 

3,351 



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

ดีกวา่แผนแ
ขายสง่ออก

2 ต้นทนุขายร
ปริมาณขาย
ของเหมืองใ
ดินท่ีขดุขนต
โครงการลด
ออสเตรเลีย
กบัปีก่อน โ
การยบุตวัข
หลกั ทําให้
หินของปีก่อ

3 กําไรขัน้ต้น
กําไรขัน้ต้น
กําไรขัน้ต้น ้
ยอดขายรว
ขัน้ต้นร้อยล
ถ่านหินในต
ลดลงของรา
ขัน้ต้นของธุ

4 คา่ใช้จ่ายใน
ขายถ่านหนิ

5 คา่ใช้จ่ายใน
ปีก่อนมีคา่ใ
ตัง้แตว่นัท่ี 
และคา่ใช้จ่

6 คา่ภาคหลว
ขายถ่านหนิ

7 การรับรู้ผลก
จํานวน 70 
สหรัฐ และ
ใกล้เคียงเม่ื

8 รายได้อ่ืนๆ 
2.8.1 ราย
2.8.2 ขาด

และปีก่อน  ทํา
ของถ่านหินตอ่
รวม 2,139 ล้
ยถ่านหินท่ีเพิ่ม
ในประเทศอินโ
ตอ่ถ่านหิน 1 ตั
ดต้นทนุและคา่ใ
ยลดลง 3.43 เห
โดยในปีก่อนพบ
องเพดานในระ
ต้องหยดุปรับป
อนต่ํากวา่แผนก
รวมจํานวน 1,0
ตอ่ยอดขายรวม
ร้อยละ 32 แล
ม คิดเป็นร้อย
ละ 27) การเพิ่ม
ตลาดโลก และ
าคาตลาดถ่านห
ธรุกิจไฟฟ้าเพิ่ม
นการขาย 276 
นท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเที
นการบริหารรวม
ใช้จ่าย carbon
1 กรกฎาคม 
ายท่ีทําตอ่เน่ือง
วงรวม 303 ล้าน
นท่ีเพิ่มขึน้กบักา
กําไรของบริษัท
 ล้านเหรียญสห
ะรับรู้ผลขาดทนุ
ม่ือเทียบกบัปีก่อ
 จํานวน 42 ล้า
ยได้ดอกเบีย้รับ 
ดทนุสทุธิจากอน

าให้สามารถขา
อตนัอนัเป็นผลจ
านเหรียญสหรัฐ
ขึน้ร้อยละ 4 แ
ดนีเซียลดลง 3
ตนั ลดลงจากอั
ใช้จ่ายตอ่เน่ือง
หรียญออสเตรเลี
บปัญหาสภาพท
ะหวา่งการก่อส ้
ปรุงในช่วงเดือน
การผลิตท่ีวางไ
006 ล้านเหรียญ
ม (Gross Prof
ะธุรกิจไฟฟ้ามีอ
ยละ 31 โดยธ
มขึน้ของอตัราก
ะการลดลงของต
หินสง่ผลให้ต้น
สงูขึน้จากปีก่อ
 ล้านเหรียญสห
ทียบกบัปีก่อน 
ม 174 ล้านเหรี
n tax จํานวน 
พ.ศ. 2557 เป็
งจากปีก่อน   
นเหรียญสหรัฐ
ารลดลงของรา
ทร่วมจํานวน 
หรัฐ รับรู้ผลกําไ
นของบริษัทร่วม
อน  
นเหรียญสหรัฐ
 จํานวน 9 ล้าน
นพุนัธ์ทางการเ

ายถ่านหินภายใ
จากราคาถ่านหิ
รัฐ ลดลง 162
และต้นทนุเฉลี่ย
3.49   เหรียญส
อตัรา 11.50 เท
จากปีก่อน 
ลีย เน่ืองจากป ิ
ทางธรณีวิทยา
ร้างทางเช่ือม 
นสงิหาคม ถงึก
ไว้  
ญสหรัฐ ลดลง 
fit Margin) สํา
อตัรากําไรขัน้ต้
ธุรกิจถ่านหินมีอ
กําไรขัน้ต้นของ
ต้นทนุเฉลี่ยตาม
นทนุของธุรกิจไฟ
น 
หรัฐเพิ่มขึน้ 4 
  
รียญสหรัฐ ลดล
18 ล้านเหรียญ
ป็นต้นไป และก

ฐ ลดลง 22 ล้าน
คาขายถ่านหนิ
87 ล้านเหรีย
ไรของธุรกิจถ่าน
มอ่ืนๆ จํานวน 

ฐ ประกอบด้วย 
นเหรียญสหรัฐ 
เงิน 5 ล้านเหรีย

ใต้สญัญาขายที
หนิในตลาดโลก
2 ล้านเหรียญส
ยตอ่ตนัท่ีลดลงเ
หรัฐฯ สว่นใหญ
ทา่เป็นอตัรา 9.7

ในขณะ
ริมาณการผลติ
ของเหมืองใต้ดิ
Longwall ใหม
ลางเดือนกนัยา

 44 ล้านเหรียญ
หรับปี 2557 คิ
ต้นร้อยละ 33 (ปี
อตัรากําไรขัน้ต้
งธุรกิจถ่านหินเป็
มท่ีได้อธิบายใน
ฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหิ

ล้านเหรียญสห

ลง 51 ล้านเหรี
ญสหรัฐ ซึง่การจ
การลดลงของค

นเหรียญสหรัฐคิ
นจากปีก่อน 
ยญสหรัฐ เป็น
นหินในสาธารณ
  4 ล้านเหรีย

  

ยญสหรัฐ ซึง่ปร

ท่ีมีราคาสงูได้ ส
กท่ีปรับตวัลดลง
สหรัฐ คิดเป็นร้
เม่ือเทียบกบัปีก
ญ่เกิดจากการล
76 เทา่และต้น
ท่ีต้นทนุเฉลี่ยต
ตท่ีสงูกวา่ จํานว
ดิน ความลา่ช้าใ
มข่องเหมือง M
ายน 2556 สง่

ญสหรัฐ คิดเป็น
ดเป็นร้อยละ 3
ปี 2556 : อตัรา
ต้นร้อยละ 31แ
ป็นผลสทุธิจาก
นข้อ 2.1 และ
นเป็นเชือ้เพลงิ

หรัฐ คิดเป็นร้อย

รยญสหรัฐ คิดเ
จดัเก็บคา่ใช้จ่า
คา่ใช้จ่ายอนัเป็น

คิดเป็นร้อยละ  

นผลสทุธิจากกา
ณรัฐประชาชนจี
ยญสหรัฐ การ

ระกอบด้วย 

สทุธิกบัการลด
งเม่ือเปรียบเทีย
ร้อยละ 7 เป็น
ก่อน โดยต้นทนุ
ลดลงของอตัราก
นทนุการผลิตอ่ืน
ตอ่ตนัของเหมือ
วน  1.38 ล้านต
ในการย้าย Lo
Mandalong ซึ
ผลให้ปริมาณก

นร้อยละ 4อตัรา
32 โดยธุรกิจถา่
าสว่นการทํากํา
และธุรกิจไฟฟ้า
กการปรับตวัลด
ะข้อ 2.2 อย่าง
ลดลง ทําใ

ยละ 1 เป็นผล

เป็นร้อยละ 23 
ายดงักลา่วได้ถกู
นผลจากโครงก

 7 เป็นผลสทุธิ

ารรับรู้ผลกําไรข
จีน จํานวน 21 
รรับรู้ผลกําไรขอ
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ลงของราคา
ยบกบัปีก่อน 
นผลสทุธิจาก
นเฉล่ียตอ่ตนั
การเปิดหน้า
นท่ีลดลงจาก
องในประเทศ
ตนัเม่ือเทียบ
ngwall และ
ซึง่เป็นเหมือง
การผลิตถ่าน

าสว่นการทํา
านหินมีอตัรา
าไรขัน้ต้นตอ่
ามีอตัรากําไร
ดลงของราคา
งไรก็ตามการ
ให้อตัรากําไร

จากปริมาณ

 เน่ืองจากใน
กยกเลกิแล้ว
การลดต้นทนุ

จากปริมาณ

ของ BLCP 
 ล้านเหรียญ
องบริษัทร่วม



2.9

2.1

2.1

 
3. งบ

วัน

3.1

 

 

 

2.8.3 กําไ
ตอ่เ

2.8.4 รายไ
คา่ใ
สหรั

9 ภาษีเงินได้นิ
ดําเนินงานที

10 รายการพิเศ
สนิแร่ในปร
ออสเตรเลีย
บริษัทยอ่ยใ
ซึง่การยกเลิ

11 กําไรสทุธิรว
เดียวกนัของ
กําไรตอ่หุ้น
กําไรตอ่หุ้น

บแสดงฐานะก
นที่ 31 ธันวาค

 
1  สนิทรัพย์รว
229 ล้าน
รายละเอียด
ดงันี ้
 เงินสดแ

เหรียญ
ร้อยละ 
สดรวม)

ขาดทุนท่ียงั
ล่วงหน้า แล
เกิดขึน้จริงจ
ซือ้ขายเงินต

กําไรท่ีเกิดขึ ้
สุทธิกับผลข
แลกเปล่ียนอั

ไรสทุธิจากอตัร
เงินสกลุเหรียญ
ได้คา่บริหารจดั
ใช้จ่าย carbon
รัฐ 
นิติบคุคลจํานว
ท่ีลดลง มีผลให้
ศษ - การกลบั
ะเทศออสเตรเลี
ยอนมุตัิให้ยกเลิ
ในประเทศออส
ลกิกฎหมายนีส้่
วมสําหรับปีสิน้
งปีก่อน 4 ล้าน
ขัน้พืน้ฐาน (EP
ขัน้พืน้ฐาน เทา่

ารเงนิรวม ณ
คม พ.ศ. 2557 

วมจํานวน 6,9
นเหรียญสหรัฐ 
ดของการเพิ่มขึ ้

และเงินฝากธน
สหรัฐ ลดลง 5
 12 (ดคํูาอธิบา
)  

 

ไม่เกิดขึน้จริงจ
ะสญัญาแลกเ
ากการเปล่ียนแ
ราตา่งประเทศ

น้จริงจากสญัญ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ ้
อตัราดอกเบีย้จํ

ราแลกเปล่ียน จ
ญสหรัฐ เม่ือเทีย
ดการและอ่ืนๆ 
n tax จํานวน 

วน 70 ล้านเ
ห้ภาษีเงินได้นิติ
บรายการสนิทรั
ลีย จํานวน 24
ลิกกฎหมายภาษี
สเตรเลียต้องตดั
งผลให้บริษัทย่
สดุวนัท่ี 31ธนั
นเหรียญสหรัฐ คิ
PS) เทา่กบั 0.
ากบั 0.030 เหรี

ณ วันที่ 31 ธัน
 (ปรับปรุงใหม

900 ล้านเหรียญ
เม่ือเทียบกบัปี

น้และลดลงท่ีมี

าคารจํานวน 
55 ล้านเหรียญส
ายในข้อ 4 เร่ือ

จากการเปล่ียน
เปล่ียนอตัราดอ
แปลงมลูค่ายตุิ
ลว่งหน้าจํานวน

ญาซือ้ขายถ่าน
ขึน้จริงจากสัญ
จานวน 12 ล้าน

จํานวน 3 ล้าน
บกบัปีก่อน 
จํานวน 35 ล้
9 ล้านเหรียญ

เหรียญสหรัฐ 
ติบคุคลลดลง  
รัพย์ภาษีเงินได้
4 ล้านเหรียญส
ษีการทําเหมือง
ดจําหน่ายสนิทรั
ยอ่ยในประเทศอ
นวาคม พ.ศ. 
คิดเป็นร้อยละ 5
032 เหรียญสห
รียญสหรัฐตอ่หุ้

นวาคม พ.ศ. 2
ม่) 

ญสหรัฐ ลดลง
ปีก่อน โดยมี
มีสาระสําคญั

391 ล้าน
สหรัฐ  คิดเป็น
งงบกระแสเงิน

นแปลงมลูค่ายุ
อกเบีย้จํานวน 
ธรรมของสญัญ
น 7 ล้านเหรียญ

นหินและนํา้มนั
ญญาซือ้ขายเงิ
นเหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐ ส

ล้านเหรียญสหร
ญสหรัฐและคา่บ ิ

ลดลง 20 ล้

ด้รอตดับญัชีท่ีเกี
สหรัฐ เน่ืองจาก
งถ่านหินและสนิ
รัพย์ภาษีเงินได้
ออสเตรเลียไมต้่
2557 จํานวน
5 
หรัฐฯต่อหุ้น หรื
หุ้น หรือเทียบเท่

2557 เปรียบเ

ง 
ม

น
น
น

ยุติธรรมสญัญา
 31 ล้านเหรีย
ญา Cross Cur
ญสหรัฐ 

นล่วงหน้า จําน
นตราต่างประ

ส่วนใหญ่เกิดจ

รัฐ ประกอบด้ว
บริหารจดัการอ่ืน

ล้านเหรียญสหรั

ก่ียวข้องกบัภาษี
กในวนัท่ี 5 กนั
นแร่ในประเทศอ
ด้รอตดับญัชีท่ีเกี
ต้องมีภาระภาษี
น 82 ล้านเหรี

รือเทียบเทา่ 1.
า 0.900   บาท

เทียบกับงบแส

าซือ้ขายถ่านหิ
ยญสหรัฐ และ
rrency Swap 

นวน  31 ล้านเ
ะเทศล่วงหน้า

ากการอ่อนค่า

วย รายรับจาก
นๆจํานวน 26 

รัฐ เน่ืองจากกํ

ษีการทําเหมือง
นยายน พ.ศ. 2
ออสเตรเลีย 
ก่ียวข้องกบัภาษี
ษีท่ีจะต้องจ่ายใ
รยญสหรัฐ เพิ่ม

038 บาทตอ่หุ้
ทตอ่หุ้น) เพิ่มขึน้

สดงฐานะการ
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นและนํา้มัน
ะกําไรท่ียงัไม่
  และสญัญา

หรียญสหรัฐ 
และสัญญา

ของเงินบาท

กเงินอดุหนนุ
ล้านเหรียญ

กําไรจากการ

งถ่านหินและ
557 รัฐบาล

สง่ผลให้
ษีดงักลา่ว 
ในอนาคต 
มขึน้จากงวด

น (ปี 2556:  
นร้อยละ 5 

รเงนิรวม ณ 



3.2

 เงินปันผ
ค้าซึง่ดํา
ล้านเหรี
จํานวน 

 สนิทรัพ
มลูคา่ยุ

 เงินลงทุ
การรับรู้
จํานวน 
จํานวน 

 ท่ีดิน อ
ลงทนุเพิ
จํานวน 
จากอตั

 
2 หนีส้นิรวมจํ

ธนัวาคม พ
 สว่นขอ

สหรัฐ 
กําหนด
483 ล้า
เหรียญ

 สว่นขอ
ร้อยละ1
เหรียญ

 คา่เปิดห
มาจาก

 เงินกู้ ยืม
เงินเพิ่ม
กําหนด
รวมทัง้มี

 หุ้นกู้ จํา
จํานวน 
76 ล้าน
เหรียญ

ผลค้างรับจากกิ
าเนินธุรกิจไฟฟ้
รียญสหรัฐ แล
 94 ล้านเหรียญ
พย์อนพุนัธ์การเงิ
ตุิธรรมของสญั
ทนุในบริษัทร่วม
รู้สว่นแบง่กําไรจ
 24 ล้านเหรียญ
 11 ล้านเหรียญ
าคารและอปุก
พิ่มในเคร่ืองจกั
  200 ล้านเหรี
ราแลกเปล่ียนที

จํานวน 4,500 ล
.ศ. 2556 โดยมี
งเงินกู้ ยืมระยะ
คิดเป็นร้อยละ 
ดชําระในหนึง่ปี 
านเหรียญสหรัฐ
สหรัฐ 
งหุ้นกู้ ท่ีถึงกําห
13 เป็นผลสทุธิ
สหรัฐ และการ
หน้าดินและขน
คา่เปิดหน้าดิน 
มระยะยาวจําน
มจํานวน 734
ดชําระในหนึง่ปีจ
มีผลกําไรจากอั
นวน 1,220 ล้
 246 ล้านเหรี
นเหรียญสหรัฐ 
สหรัฐ 

กิจการท่ีเก่ียวข้อ
ฟาในประเทศเพิ
ละรับรู้รายได้เงิน
ญสหรัฐ  
งิน จํานวน 

ญญาแลกเปล่ียน
มค้าจํานวน 562
จากบริษัทร่วมค
ญสหรัฐ และมี
ญสหรัฐ 
รณ์ - สทุธิจําน
รและอปุกรณ์ข
รยญสหรัฐ และ
ท่ีเกิดจากการแ

ล้านเหรียญสห
มีรายละเอียดข
ะยาวท่ีถงึกําหน
 43 ลดลงสทุธิ
 จํานวน 367 
ฐ รวมทัง้มี ผลก

นดชําระในหนึง่
ธิจากการจดัปร
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ใน
ถ่านหินค้างจ่า
 คา่ขดุขนและค
นวน 1,716 ล้าน
4 ล้านเหรียญ
จํานวน 367 ล้
อตัราแลกเปล่ียน
ล้านเหรียญสหรั
ยญสหรัฐ และ
 รวมทัง้มีผลกํา

องจํานวน 217
พิ่มขึน้ 1 ล้านเห
น   ปันผลค้

0.7ล้านเหรียญ
นอตัราดอกเบีย้
2 ล้านเหรียญส
ค้าหลงัหกัเงินปั
ผลขาดทนุจาก

นวน 1,331 ล้า
ของเหมืองถ่านห
ะการบนัทกึคา่เ
แปลงคา่งบการเ

หรัฐ ลดลง 121 
องการเพิ่มขึน้แ
นดชําระในหนึง่ปี
ธิจากการจดัปร
ล้านเหรียญสห
กําไรจากอตัรา

นงปีจํานวน 76 
ระเภทรายการหุ้
น ระหวา่งปี จําน
ยจํานวน 165 
คา่ขนสง่ถ่านหนิ
นเหรียญสหรัฐ 
ญสหรัฐ การจั
ล้านเหรียญสหรั
นจากการแปลง
รัฐ เพิ่มขึน้ 16
ะการจดัประเภท
าไรจากอตัราแล

7 ล้านเหรียญส
หรียญสหรัฐ เป็
ค้างรับจากการป

ญสหรัฐ เป็นรา
ย ณ วนัสิน้ปี  
สหรัฐ เพิ่มขึน้ 9
ปันผลแล้ว จําน
กอตัราแลกเปล่ีย

านเหรียญสหรัฐ
หนิในสาธารณ
ส่ือมราคาจํานว
เงินและอ่ืนๆจํา

 ล้านเหรียญสห
และลดลงท่ีมีสา
ปีจํานวน 160 ล
ระเภทรายการจ
หรัฐ และจ่ายชํ
แลกเปล่ียนจาก

 ล้านเหรียญสห
หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ ท่ีถึ
นวน 67 ล้านเห ี
 ล้านเหรียญสห
นของบริษัทยอ่
เพิ่มขึน้ 44 ล้าน
จดัประเภทราย
รัฐ และการชําร
งคา่ ณ วนัสิน้ปี
63 ล้านเหรียญ
ทรายการหุ้นกู้ เ
ลกเปล่ียนจากก

สหรัฐ เป็นเงินปั
นผลสทุธิจากก
ประกาศจ่ายปัน

ายการกําไรท่ียงั

9 ล้านเหรียญส
นวน  26 ล้านเห
ยนจากการแปล

ฐ ลดลง 124 ล
รัฐอินโดนีเซียแ
วน 183 ล้านเห
นวน 141 ล้าน

หรัฐ เม่ือเทียบก
าระสําคญัดงันี ้
ล้านเหรียญสห
จากเงินกู้ระยะย
ชําระคืนเงินกู้ ระ
กการแปลงค่า 

หรัฐ เพิ่มขึน้ 9 
ถงึกําหนดชําระ
หรียญสหรัฐ  
หรัฐลดลง 1 ล้
ยในสาธารณรัฐ
นเหรียญสหรัฐ 
การเงินกู้ ระยะย
ระคืนเงินกู้ จําน
ปี จํานวน 35 ล้า
ญสหรัฐ เป็นผล
ป็นหุ้นกู้ ท่ีถงึกํา
การแปลงคา่ ณ

ปันผลค้างรับจา
การรับเงินปันผ
นผลเพิ่มเติม 

งัไมเ่กิดขึน้จริงจ

สหรัฐ คิดเป็นร้อ
หรียญสหรัฐ กา
ลงคา่เงินลงทนุ

ล้านเหรียญสห
และประเทศออ
หรียญสหรัฐ รว
นเหรียญสหรัฐ 

กบั  หนีส้นิรวม
นี ้
หรัฐ ลดลง 120 
ยาวเป็นเงินกู้ระ
ะยะยาวท่ีถงึกํา
ณ วนัสิน้ปี จํา

 ล้านเหรียญสห
ะในหนึง่ปี จําน

ล้านเหรียญสหรั
ัฐอินโดนีเซีย 
  โดยเป็นผลสทุ
ยาวเป็นเงินกู้ระ
นวน 288 ล้านเ
านเหรียญสหรั
ลสทุธิจากการอ
าหนดชําระในห
ณ วนัสิน้ปี จําน
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ากบริษัทร่วม
ลจํานวน 93 
ในระหวา่งปี

จากการปรับ

อยละ 2 จาก
ารลงทนุเพิ่ม
น ณ วนัสิน้ปี 

หรัฐ จากการ
สเตรเลีย
วมถงึขาดทนุ

ม ณ วนัท่ี 31 

 ล้านเหรียญ
ะยะยาวท่ีถงึ
าหนดจํานวน 
นวน 4 ล้าน

หรัฐ คิดเป็น
นวน 76 ล้าน

รัฐ สว่นใหญ่

ทธิจากการกู้
ะยะยาวท่ีถงึ
เหรียญสหรัฐ 
ัฐ 
ออกหุ้นกู้ เพิ่ม
หนึง่ปีจํานวน 
นวน 7 ล้าน



3.3

3.4

4. งบ
ธัน
งบ
(รว

4.1

 
4.2

 หนีส้นิอ
มลูคา่ยุ
เงินตรา
ล้านเหรี

3 สว่นของผู้ ถื
 เพิ่มขึน้จ
 เพิ่มขึน้จ
 ลดลงจา
 ลดลงจา

เหรียญ
 ลดลงจา
5 ล้านเห

4 อตัราสว่นห
การเงินรวม
รวม เทา่กบั
 
 

บกระแสเงนิสด
นวาคม พ.ศ. 2
บกระแสเงินสดร
วมผลขาดทนุข

 
1 เงินสดสทุธิไ
 รับเงิน
 จ่ายชํา
 จ่ายด
 จ่ายภ
 จ่ายค่
 อ่ืนๆจํ

2 เงินสดสทุธิใ
 ลงทนุ
 ลงทนุ
 เงินรับ
 เงินรับ
 เงินรับ

อนพุนัธ์การเงินจ
ตุิธรรมของตรา
ตา่งประเทศลว่
รียญสหรัฐ และ
ถือหุ้นจํานวน 2
จากกําไรสทุธิสํ
จากสว่นได้เสีย
ากเงินปันผลจ่า
ากสว่นต่างจาก
สหรัฐฯ จํานวน
ากการเปล่ียนแ
หรียญสหรัฐ 
หนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ
มเทา่กบั 1.17 เ
บ 1.10 เทา่)  

ดรวมสาํหรับปี
2556 
รวมสําหรับปีสิน้
องอตัราแลกเป

ได้มาจากกิจกร
นจากการขายถ่
าระเจ้าหนี ้จําน
อกเบีย้จํานวน 
าษีเงินได้นิติบคุ
าภาคหลวงจําน
านวน 526 ล้าน

ใช้ไปในกิจกรร
นในเคร่ืองจกัรแ
นเพิ่มในเงินลงท
บจากการขายเงิ
บจากเงินปันผล
บจากดอกเบีย้รั

จํานวน 70 ล้า
าสารอนพุนัธ์ทา
วงหน้า จํานวน
ะสญัญาแลกเป
,400 ล้านเหรีย
สําหรับปี จํานวน
ยท่ีไมมี่อํานาจค
าย จํานวน 166
กการแปลงคา่ง
น 94 ล้านเหรียญ
แปลงในมลูคา่ย

น (Net debt 
เทา่ (ณ วนัท่ี 3

ปีสิน้สุดวันที่ 

น้สดุวนัท่ี 31 ธั
ปล่ียนจากการแ

รรมดําเนินงาน
านหิน จํานวน 
นวน 1,905 ล้าน
 111 ล้านเหรีย
คคลจํานวน 97
นวน 280 ล้านเ
นเหรียญสหรัฐ 

มลงทนุจํานวน
และอปุกรณ์ กา
ทนุอ่ืน กิจการร่ว
งินลงทนุอ่ืน  3 
ลจากธุรกิจไฟฟ้
รับและอ่ืน ๆ จํา

นเหรียญสหรัฐ
างการเงิน ณ
น 19 ล้านเหรีย
ปล่ียนอตัราดอก
ยญสหรัฐ ลดลง
น 82 ล้านเหรีย
ควบคมุ จํานวน
6 ล้านเหรียญส
งบการเงินของบ
ญสหรัฐ 
ยตุิธรรมของหลั

to equity) ขอ
31 ธนัวาคม พ

31 ธันวาค

ธนัวาคม พ.ศ. 2
แปลงคา่จํานวน

น 194 ล้านเหรีย
 3,113 ล้านเหรี
นเหรียญสหรัฐ
ยญสหรัฐ 
7 ล้านเหรียญส
เหรียญสหรัฐ 
 

น 127 ล้านเหรีย
ารลงทนุในโครง
วมค้าและเงินล
  ล้านเหรียญส
ฟาแหง่หนึง่จําน
านวน  34 ล้าน

ฐ  เกิดจากรายก
ณ วนัสิน้ปี ซึ
ยญสหรัฐ สญัญ
กเบีย้ จํานวน 1
ง 109 ล้านเหรีย
ยญสหรัฐ 
น 74 ล้านเหรียญ
หรัฐ 
บริษัทยอ่ยท่ีแส

ลกัทรัพย์เผ่ือขา

องบริษัท ณ วั
.ศ. 2556: อตัร

ม พ.ศ. 255

2557 บริษัทมีเงิ
น 6 ล้านเหรียญ

ยญสหรัฐ โดยมี
รียญสหรัฐ 
 

หรัฐ 

ยญสหรัฐ มีสาร
งการระหวา่งดํา
ลงทนุระยะสัน้ จ
หรัฐ 
นวน  93  ล้านเห
เหรียญสหรัฐ 

การขาดทนุท่ียงั
ซึง่ประกอบด้วย
ญา Cross Cu
4 ล้านเหรียญส
ยญสหรัฐ เป็นผ

ญสหรัฐ 

ดงเป็นเงินตราต

ย และตราสาร

นัท่ี 31 ธนัวาค
ราสว่นหนีส้นิสทุ

57 เปรียบเที

งินสดสทุธิลดล
ญสหรัฐ) โดยแย

มีกิจกรรมท่ีสําคั

ระสําคญัดงันี ้ 
าเนินการจํานวน
จํานวน  35 ล้าน

หรียญสหรัฐ 

งัไมเ่กิดขึน้จริงจ
ยขาดทนุจากสญั
rrency Swap
สหรัฐ 
ผลจาก  

ต่าง ประเทศ

รอนพุนัธ์ และอื

คม พ.ศ. 2557
ทธิตอ่ทนุสําหรั

ทียบกับปีสิน้สุ

ลงรวม 55ล้านเ
ยกเป็น 

คญัดงันี ้

น 222 ล้านเหรี
นเหรียญสหรัฐ
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จากการปรับ
ญญาซือ้ขาย
 จํานวน 37 

เป็นสกลุเงิน

อ่ืนๆ จํานวน 

7 สําหรับงบ
รับงบการเงิน

สุดวันที่ 31 

เหรียญสหรัฐ 

รียญสหรัฐ 
 



4.3

5. สรุ

ประกอ
ธุรกิจไ
บนัทกึ
ทางกา
Rent T

ใช้ สง่ผ
ท่ีระดบั
เฉล่ียต

2556 
ผา่นมา
ดินตอ่
ปรับตวั
ท่ี 0.8
ทา่เรือ
ราบร่ืน
หรือลด

ตนั (ล
มาสกอ่

สงูขึน้ 
และ A

 
 

3 เงินสดสทุธิใ
 จ่ายเงิ
 จ่ายคื
 จ่ายค
 เงินสด
 
 

รุปความเหน็ข
 
งบการเงินป

อบการจากธุรกิ
ไฟฟ้าสามารถส
ผลการดําเนินง
ารเงิน และ ขาด
Tax: MRRT) โด

ในช่วงปี 2
ผลให้ราคาตลา
บ 86 เหรียญสห
ตลอดทัง้ปีคิดแล

ธุรกิจถ่านหิ
ร้อยละ1 โดยร
า อยา่งไรก็ดีม
ถ่านหิน (strip
วัลงในปีท่ีผา่นม
2 เหรียญสหรัฐ
เพ่ือลดการใช้เชื
นเพ่ือลดค่าปรับ
ดลลงถงึร้อยละ

 ไตรมาส 4
ดลงร้อยละ 6 จ
อนหน้า) 

การดําเนินง
ร้อยละ 14 จา
Airly ราคาขา

ใช้ไปจากกิจกร
งินปันผล จํานว
คืน เงินกู้ ยืมธนา
คา่ใช้จ่ายทางกา
ดรับจากเงินกู้ธ

ของฝ่ายบริหา

ประจําปี 2557 
กิจถ่านหินยงัคง
สร้างรายได้ท่ีแข็
งานท่ีไมไ่ด้มาจ
ดทนุ 24 ล้านเห
ดยรัฐบาลออส
2557 อตุสาหก
าดถ่านหินปรับ
หรัฐตอ่ตนัในเดื
ล้วเป็น 70 เหรีย
หนิในสาธารณรั
ราคาขายถ่านหิ
มาตรการการปรั
pping ratio) ล
มาทําให้ต้นทนุ
ัฐตอ่ลติร นอก
ชือ้เพลงิ เพิ่ม
บ (demurrage
ะ 7 เม่ือเทียบกบั
/2557 ปริมาณ
จากไตรมาสก่อ

งานท่ีราบร่ืนขอ
ากปี 2556 เป็น
ยเฉล่ียของ C

รรมจดัหาเงินจํา
วน 166 ล้านเห ี
าคาร เงินกู้ ระย
ารเงินจํานวน 1
ธนาคาร เงินกู้ระ

ร 

 รายงานกําไรส
งเผชิญความท้า
ข็งแกร่งและเป็น
จากธุรกิจหลกั 
หรียญสหรัฐ จา
เตรเลีย 
กรรมถ่านหินทัว่
ตวัลดลงอย่างต
ดือนมกราคมมา
ยญสหรัฐตอ่ตนั
รัฐอินโดนีเซียภา
หนิเฉลี่ยอยูท่ี่ 6
รับปรุงประสิทธิ
ลดลงเป็น 9.76
นการทําเหมืองล
จากนี ้ บริษัท 
ความตอ่เน่ืองใ

e cost) ซึง่สง่ผ
บัปี 2556 
ณการขายของ I
อนหน้า) และต้น

องเหมืองออสเต
นผลจากการดํา
EY ได้รับผลก

านวน 115 ล้าน
รียญสหรัฐ 
ะยาวและหุ้นกู้
2 ล้านเหรียญส
ะยะยาว และหุ้

สทุธิจํานวน 82
าทายจากการอ
นฐานกําไรท่ีสํา
รายการสําคญั
ากผลกระทบท

วโลกได้รับผลก
ตอ่เน่ืองดงัเห็น
าสูร่ะดบัต่ําสดุท
น หรือ ปรับตวัล
ายใต้บริษัท IT

67.26 เหรียญส
ธิภาพการผลติแ
6 เทา่ จาก 1
ลดลงอยา่งมีนยั
ITM ยงัได้เน้น
ในการขนถ่ายถ
ผลให้ต้นทนุขาย

TM อยูท่ี่ 7.42
นทนุขายคิดเป็

ตรเลีย (CEY) 
าเนินการให้มีปร
ระทบท่ีคอ่นข้า

นเหรียญสหรัฐ 

จํานวน 1,195 
สหรัฐ 
นกู้ จํานวน 1,2

2 ล้านเหรียญสห
ออ่นตวัลงของรา
คญัตอ่ผลประก

ญประกอบด้วยข
างบญัชีจากกา

ระทบจากสภา
ได้จากดชันีราค
ท่ี 62 เหรียญต่
ลดลงร้อยละ 1

TM ได้บนัทกึปริ
สหรัฐตอ่ตนั ลด
และการดําเนิน
1.50 เทา่ในปี
ยสําคญั โดยไต
นการเพิ่มประสิท
ถ่านหินจากหน้า
ยของเฉลี่ยของ 

2 ล้านตนั โดยมี
น  41.84 เหรีย

 สง่ผลให้ปริมา
ระสทิธิภาพสงูส
างจํากดัจากราค

ประกอบด้วย 

 ล้านเหรียญสห

58 ล้านเหรียญ

หรัฐ เพิ่มขึน้ร้อ
าคาถ่านหินในต
กอบการโดยรว
ขาดทนุ 5 ล้า
ารยกเลิกภาษีสิ

วะปริมาณถ่าน
คาถ่านหิน NEX
อสหรัฐตอ่ตนัใ
8 จากปีก่อนหน
ริมาณการขายที
ดลงจาก 74.95
โครงการลดต้น
ท่ีผา่นมา และ
ตรมาส 4/2557
ทธิภาพการขนถ
าเหมืองไปยงัทา่
 ITM ลดลงท่ี 

มีราคาขายเฉลี่ย
ยญสหรัฐตอ่ตนั

าณขายถ่านหนิ
สดุจากเหมือง 
คาถ่านในตลาด

หรัฐ 

ญสหรัฐ 

อยละ 5 จากปีก
ตลาดโลก อ
วม ในขณะเดีย
นเหรียญสหรัฐ
สินแร่ (Minerals

นหินท่ีล้นเกินค
X ได้ปรับตวัลด
ในเดือนธนัวาค
น้า 
ท่ี 29 ล้านตนั 
5 เหรียญสหรัฐ
นทนุสง่ผลให้อตั
ะการท่ีราคานํา้
7 ราคานํา้มนัป
ถ่ายถ่านหินแล
าเรือ และจดั
44.68 เหรียญ

ยท่ี 63.07 เหรีย
น (ลดลงร้อยละ

นอยูท่ี่ 15.5 ล้
Mandalong, S
ดโลกท่ีออ่นตวั 
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ก่อนหน้า ผล
ยา่งไรก็ตาม
ยวกนั บริษัท
ฐจากอนพุนัธ์
s Resource 

วามต้องการ
ดลงจากต้นปี
ม ราคาดชันี

ลดลงจากปี 
ตอ่ตนัในปีท่ี
ตราสว่นหน้า
มนัดีเซลโลก
ปรับลดลงอยู่
ะการบริหาร
ตารางเรือให้

ญสหรัฐตอ่ตนั 

ยญสหรัฐตอ่
ะ 11 จากไตร

ล้านตนั เพิ่ม
Springvale, 
 เน่ืองจากมี



สดัสว่น
เพียงร้
2556 

หน้า) 
ออสเต
จากไต

และสา
โดยรา
ประชา

ไฟฟ้าไ
4.2 ล้า
สหรัฐ 
เหรียญ
เพิ่มขึน้

EBITD
ล้านเห

 

นการสง่ออกเพี
รอยละ 2 เม่ือเที

ไตรมาส 4/
จากการย้ายเค
ตรเลียตอ่ตนั (เ
ตรมาสก่อนหน้า

 
ธุรกิจถ่านหิ

ามารถเดินเคร่ือ
คาขายเฉล่ียมีก
าชนจีนคิดเป็น 

 
 รายได้จาก

ได้อยา่งราบร่ืน
านเหรียญสหรัฐ
จากแผนการห

ญสหรัฐ ในปี 2
นในฤดหูนาว 

 
ในปี 2557 

DA จากธุรกิจถ่
หรียญสหรัฐ เพิ่

 

พียงร้อยละ 40 
ทียบกบัปี 255

/2557 เหมืองอ
คร่ืองจกัร Long
เพิ่มขึน้ร้อยละ 
า) ตามลําดบั  

หนิในสาธารณรั
องจกัรได้อยา่งเ
การปรับตวัลดล
 21 ล้านเหรียญ

กธุรกิจไฟฟ้ามีส่
และบนัทกึสว่น
ัฐ อยา่งไรก็ตา
หยดุซอ่มบํารุงป
2557 และ 7.1

 บริษัทได้รับรู้ E
ถ่านหินจํานวน 
มขึน้ร้อยละ 11

 

ของการขาย ร
6 โดยต้นทนุขา

ออสเตรเลียมีปริ
gwall ท่ีเหมือง 
2 จากไตรมาส

รัฐประชาชนจีน
เตม็ท่ีโดยบนัทกึ
ลงตามราคาถ่า
ญสหรัฐ  

สว่นสําคญัตอ่กํ
นแบง่กําไรจํานว
มในไตรมาส 4
ประจําปี ธุรกิจไ
4 ล้านเหรียญ

EBITDA จํานว
538 ล้านเหรีย
 

ราคาขายเฉล่ียอ
ายของปี 2557

ริมาณการขายอ
 Mandalong 
สก่อนหน้า) แล

นมีพฒันาการท่ี
กปริมาณการผ
านหินในประเท

าไรรวมของบริ
วน 70 ล้านเห

4/2557 สว่นแบ
ไฟฟ้าในสาธาร
ญสหรัฐ ในไตรม

วน 643 ล้านเห ี
ยญสหรัฐ ลดล

อยูท่ี่ 68.53 เห ี
7 อยูท่ี่ 49.7 เห

อยูท่ี่ 3.73 ล้าน
โดยมีราคาขาย
ละ 51.69 เหรีย

สําคญัโดยเหมื
ผลิตจํานวน 8.6
ศ สว่น

ษัทในปี 2557
หรียญสหรัฐ ซึง่
บง่กําไรลดลงจา
ณรัฐประชาชน
มาส 4/2557 โ

หรียญสหรัฐ ซึง่
ลงร้อยละ 6 แล

รียญออสเตรเลี
หรียญออสเตรเ

นตนั (ลดลงร้อ
ยและต้นทนุขาย
ยญออสเตรเลีย

อง Gaohe 
6 ล้านตนั เพิ่มขึ
นแบง่กําไรจากธ

7 โดย BLCP
งรวมขาดทนุจา
ากไตรมาสก่อน
นจีนได้บนัทกึกํา
โดยเป็นผลดีจา

ปรับลดลง ร้อย
ละ EBITDA จ

ลียตอ่ตนั ในปี 
เลีย ลดลงร้อย

อยละ 20 จากไ
ยเฉล่ียอยูท่ี่ 66
ยต่อตนั (เพิ่มขึน้

ดําเนินการผลิ
ขึน้ร้อยละ 43 
ธุรกิจถ่านหินใน

P ดําเนินการผ
ากอตัราแลกเป
นหน้าเป็น 2.5 
าไรสทุธิท่ีดีจําน
ากปริมาณการใ

ยละ 3 ในจํานว
ากธุรกิจไฟฟ้าจ
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2557 ลดลง
ละ 7 จากปี 

ไตรมาสก่อน
6.64 เหรียญ
น้ร้อยละ 16 

ตเป็นปีท่ี 3 
จากปี 2556 
นสาธารณรัฐ

ผลิตและขาย
ปล่ียนจํานวน 
ล้านเหรียญ

นวน 27 ล้าน
ใช้พลงังานท่ี

วนนีแ้บง่เป็น 
จํานวน 105 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

1) นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 4 เมษายน 2551 
 
-  ประธานกรรมการ 
  วนัที่ 11 เมษายน 2551 
 
 
 
 
 
 
  

71 
 

- รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  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 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  รุ่นที่ 37 
- อบรมหลกัสตูร Role of Chairman (RCP)  
  รุ่นที่ 11/2005  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 61/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program  
  รุ่นที่ 8/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 9 (วตท.)  
-อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
รุ่น 4 (วพน.) 
 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2549 - 2551 
 

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ 
อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
ประธานกรรมการมลูนิธิ  
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมาธิการปฏิรูป   
ด้านเศรษฐกิจ Real Sectors 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 
กระทรวงพาณิชย์ 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

2) นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ 
    - รองประธานกรรมการ 
      วนัที่ 30 เมษายน 2557  
 
  - กรรมการอิสระ 
    วนัที่ 31 มกราคม 2549 
 
 - ประธานกรรมการบรรษัท     
ภิบาลและสรรหา 

  วนัที่ 12 เมษายน 2555 
 

71 - บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรฝึกวิชาชีพชัน้สงู ประเทศเยอรมนั 
- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 5/2003    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 89/2007  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Role of the Nomination and 
Governance Committee รุ่นที่ 4/2013  
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- - 2549 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
2550 - 2555 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาล 
และสรรหา 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดสัตรี่ส์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แอมคอร์ เฟลก็ซิเบิล้กรุงเทพ  จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
บริษัท เซฟตีส้ตีล อินดสัทรี จํากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

3)  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
 - กรรมการอิสระ 
วนัที่ 27 เมษายน  2548 
 

- ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 
วนัที่ 4 พฤษภาคม 2548 

 
- กรรมการตรวจสอบ 
วนัที่ 30 เมษายน 2557 

 
 

 
 
 

67 - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas 
State University, Hays, Kansas, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Accreditation     
Program: Governance Training for Listed 
Company Directors (DAP)  รุ่น 4/2546 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification   
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institutions   
    Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 จาก 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. 388) 

 
 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 
 
 
2549  - 2552 
 

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ / กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ / กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ควอลิตี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            หน้า 

   
  

 

228

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

4) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2555 
 
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of   Wisconsin at 
Madison, USA.  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 14 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions Governance 
Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013 

  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2014 จากสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2555 
2551 - 2555 
 
 
 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ศาสตราจารย์ (ระดบั11) สาขา
เศรษฐศาสตร์  
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) 
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอดุหนนุ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ป.ป.ง.) 
 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กระทรวงพาณิชย์ 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

5)  นายระวิ คอศิริ 
- กรรมการ 
  6 เมษายน 2555 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
 12 เมษายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บริหารธรุกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ  
 (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton  

  คณะบริหารธรุกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
(NIDA) กบั The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน     

รุ่นที่ 3 (วพน.3)  

 
 
 
 

0.02 - 2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2544 - 2553 
2547 - 2554 
2550 - 2553 
2544 - 2554 
2553 - 2555 
2540 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ (commissioner) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Co., Ltd.  
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั 

Hongsa Power Company Limited 
Phufai Mining Company Limited 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัท บ้านป ูพลงังานใหม่ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

6) นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 

 

    62 - M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 
U.S.A. 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุ่นที่ 3/2006 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 

0.68 เป็นอาของ
บคุคลในลําดบั

ที่ 9  
และลําดบัที่ 11 

2526 – ปัจจบุนั 
 
2526 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานที่ปรึกษานายก 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

7) นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- ที่ปรึกษา 
1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 

- B.S.C. (Management), St. Louis University,  
  Missouri, U.S.A. 
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard 
  University John F. Kennedy School of Government, 
Boston, U.S.A. 

- Doctor of Business, Engineering and Technology, 
St. Louis University, Missouri, U.S.A 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่  7  
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 เป็นพี่ชายของ
บคุคลในลําดบั

ที่ 8 

2526 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2556 
 
2552 - 2556 
 
 
2550 - 2554 
 

 
 

 
 

กรรมการ / ที่ปรึกษา 
ประธานที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ 
กรรมการ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 
สภาผู้แทนราษฎร 
 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

8) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม  2526 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
   
 
 
 
 
 
 

 

58 - B.S. (Mechanical Engineering), University of  
  Missouri, Columbia, U.S.A. 
- Senior Executive Program 3  สถาบนับณัฑิต  
  บริหารธรุกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 23/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู  
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 8 (วตท.) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงาน 
  พฒันาเมือง (มหานคร รุ่น 1) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ  พลงังาน 

(วพน.รุ่น1) 
-  อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส.17) 

-  อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธรุกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที่ 1 

-  อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce 
and Trade รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 

0.25 เป็นน้องชาย
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 7 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ / เจ้าหน้าที่บริหาร 
  
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

9) นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ  
สรรหา 

 วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

- Bachelor of Science (Finance) Babson College, 
Massachusetts, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 24/2002 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 
 

- เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 6 และ
เป็นลกูพี่ลกูน้อง
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 11 

 

2553 - ปัจจบุนั 
 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2546 - ปัจจบุนั
2546 – ปัจจบุนั
2546 - ปัจจบุนั 
2547 - 2553 
2550 - 2553 

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

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท นํา้ตาลมิตรสยาม จํากดั 
บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั 
กลุม่มิตรผล 
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั 
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอลเซน็เตอร์ จํากดั 
บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากดั 
บริษัท พาเนลพลสั จํากดั 
บริษัท ยไูนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มินลั จํากดั 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

10) นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
   วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 

    63 
 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii 

(USA) 
-  Ph.D. in Economics, University of Hawaii (USA) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 194/2014 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย 
 

0.00 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2554 - 2555 
 
2552 - 2554 

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษาอาวโุส 
 
ผู้แทนการค้าไทย 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
Cambodia Development Research Institute 
(CDRI) 
AEC Prompt  หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 
BowerGroupAsia  วอชิงตนั ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
สํานกังานผู้แทนการค้าไทย สํานกันายกรัฐมนตรี 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

11) นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce  
and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) 
รุ่นที่ 161/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program รุ่นที่ 9 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and 
Decision Making Program Kepner – Tregoe, 
International, Princeton, New Jersey, U.S.A 

 
 
 
 
 

0.01 เป็นหลานชายของ
บคุคลในลําดบัที่ 6  
และเป็นลกูพี่ 
ลกูน้องของบคุคล
ในลําดบัที่ 9 

 

ปัจจบุนั 
 
 
2525 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2554 

กรรมการ / 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานพฒันาและจดัการ
ด้านอ้อย 
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจ
อาเซียน 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
กลุม่มิตรผล 
กลุม่มิตรผล 
 
 
กลุม่มิตรผล 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

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

66 
 

- Civil Engineering,  Brawijaya University Malang 
Indonesia 

-  Astra Middle Management Program , INSEAD 
-  Astra Executive Program , INSEAD 
- Professional Director Program 
- Leadership, Focus & Execution 

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

Independent Director /  
Member of the Corporate 
Governance and    
  
President Director 
Commissioner 
Vice President 
Commissioner 
President Commissioner 
President Director 
Member of Advisory Board 
Commissioner 

Banpu Public Company Limited 
 
 
 
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-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

13) นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการและการบริหาร  หรือ      
Industrial Engineering and Management 

   สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  (นกับริหาร)   
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 75/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 3//2006 จากสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

มค.56 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
สค.57 – ปัจจบุนั 
สค.57 – ปัจจบุนั 
กย.57 – ปัจจบุนั 
พย.57 – ปัจจบุนั 
ธค.57 – ปัจจบุนั 
ธค.57 – ปัจจบุนั 
ธค.57 – ปัจจบุนั 
มิย.56 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั  
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2549 – 2555 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ ( Commissioner) 
President Director  
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (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. 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั  
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-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

14) นายวรวฒุิ ลีนานนท์ 
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 58 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต 
  บริหารธรุกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Advanced Management Program (AMP173) 

Harvard Business School, USA 
- Directors Certificate Program   
  (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น 
OWP II/2013 สถาบนัการจดัการนานาชาติ (IMD SE 
Asia) 

 

0.00 -  1 มกราคม 
2556 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2552 - 2555 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาขน) 
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  
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.  
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

15) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร –การเงิน  

  วนัที่ 1 มกราคม 2549 
 

53 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 
Graduate School of Business Administration, Boston, 
USA. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั 
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 18 (วตท.)  

 

0.06 - 2549 - ปัจจบุนั 
 
2544 - 2549 
 
ปัจจบุนั 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส -
การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
BMS Coal Sales Pte. Ltd 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จํากดั 
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จํากดั
Hunnu Coal Pty Ltd 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd 
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
Asian American Coal, Inc. 
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu  Australia Resources Pty Ltd 
Banpu Australia Co. Pty., Ltd 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

16) นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร -บริหารและพฒันา
องค์กร 

    วนัที่ 1 มกราคม 2549 

56 
 

- 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 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 74/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2549 - ปัจจบุนั 
 
 
2547 - 2548 
 
2541 - 2546 

 
 
 
 
 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - บริหารและพฒันา
องค์กร 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส -
สํานกัตรวจสอบ 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 
สายทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

17)  นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 

 วนัที่ 1 มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. 
- Executive Program in Strategy and Organization, 

Stanford University, California, U.S.A. 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 91/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- วฒุิบตัร Director Diploma Examination รุ่นที่ 
22/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 

0.00 - 2554 – ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2553 
 
 

2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร – แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
แผนงานองค์กรและพฒันา
ธรุกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
Banpu Australia Co., Ltd 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จํากดั
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั 
Banpu Renewable Energy Co. Ltd. 
บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั 
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั 
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 
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 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

17)  นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 

  วนัที่ 1 มกราคม 2554 
 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

18)  นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร 
  - ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 
องค์กรสมัพนัธ์ 

    วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552   

54 -  ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน       
(การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - 2552 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
องค์กรสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

นางบญุศิริ จารุศิริ 
- เลขานกุารบริษัท 
  วนัที่ 27 สิงหาคม 2551 

57 -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาธรณีวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาโท Geological Science, Queen’s 
University, Canada  

- ปริญญาโท Executive Master of Business 
(EMBA) จาก Sasin Graduate Institute of 
Business Administration  

- อบรมหลกัสตูรเลขาการบริษัท โดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 

- - 2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบญุศิริ จารุศิริ ทําหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกบั
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

นางสาววิยะดา วิบลูย์ศิริชยั 
- หวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับ
แตง่ตัง้วนัที่ 6 ตลุาคม 2550 มีผล
ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2550 

 

44 -  ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาโทการบริหารธรุกิจ สาขาบริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย Certified 
Public Accountant: CPA                

-  ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล Certified 
Internal Auditor: CIA  

-  วฒุิบตัรสากล Certified Control Self 
Assessment: CCSA 

-  อบรมหลกัสตูรพฒันาผู้บริหาร Executive 
Development Program: EDP รุ่นที่ 13 โดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 

- - 2550 – ปัจจบุนั 
   

- ผู้ อํานวยการอาวโุสสํานกังาน
ตรวจสอบภายใน 
- เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย 
 

 
รายช่ือ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

BM
C 

BP
S 

BP
I 

BM
S 

CM
MC

 
BP

OD
 

BP
A 

BP
CI

 
SL

M 
SL

MM
 

BM
SC

S 
BP

P 
BP

PI
 

BP
CP

 
BI

C 
PW

E 
ZP

P 
AA

CI
 

AA
CI

-S
aa

de
c (

BV
I) 

 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ X                    

 2. นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกิจ V                    

 3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ///                    

 4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ///                    

 5. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ //                    

 6. นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ //                    

 7. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ //                    

 8. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ /,M      / / /    /  / / / / / / 

 9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /,N    /                

 10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /,N  /  / /  /           / / 

 11. นายระวิ  คอศิริ /,N            /        

 12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                    

 13. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ O /  / / /  / / / / /  /   /    

 14. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ O            /  /      

 15. นางสมฤดี  ชยัมงคล O / / / / / / / / / / / /  /    / / 

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O /  /  /    / /          

 17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /  /  /  /  / / / /  /      

 18. นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร O                    

 

หมายเหต ุ: 
o สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย 
 

 
รายช่ือ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

ITM
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TC
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BE
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HU
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MW
 

 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ X                 

 2. นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกิจ V                 

 3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ///                 

 4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ///                 

 5. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ //                 

 6. นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ //                 

 7. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ //                 

 8. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ /,M        / / /  / / / / / 

 9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /,N                 

 10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /,N       / /         

 11. นายระวิ  คอศิริ /,N         /        

 12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 13. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ O / / / / / /    /       

 14. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ O          / /      

 15. นางสมฤดี  ชยัมงคล O /      / / / / / / /    

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O                 

 17. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O       / /  / / / / / / / 

 18. นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร O                 

 

หมายเหต ุ: 
o สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 
 

 
รายช่ือ 

 บริษัทร่วม 
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 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ X       

 2. นายวิฑรูย์  วอ่งกศุลกิจ V       

 3. นายรัตน์  พานิชพนัธ์ ///       

 4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ///       

 5. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ //       

 6. นายมนตรี  มงคลสวสัด์ิ //       

 7. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ //       

 8. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ /,M   / / / / 

 9. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ /,N       

 10. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ /,N       

 11. นายระวิ  คอศิริ /,N   / / /  

 12. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ /       

 13. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ O       

 14. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ O / / / / /  

 15. นางสมฤดี  ชยัมงคล O       

 16. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O       

 17. นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ O      / 

 18. นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร O       

 

หมายเหต ุ: 
o สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BP บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั (Banpu Minerals Co., Ltd.)  
BPS Banpu Singapore Pte.Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.  
CMMC บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.) 
BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 
BPA Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
SLM บริษัท ศิลามณี จํากดั (Silamani Corp.Ltd.) 
SLMM บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากดั (Silamani Marble Co.,Ltd.) 
BMSCS BMS Coal Sales Pte Ltd. 
BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (Banpu Power Ltd.) 
BPPI บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (Banpu Power International Ltd.) 
BPCP บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั (Banpu Coal Power Ltd.) 
BIC Banpu Power Investment Co.Ltd. 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
ZPP Zouping Peak Pte.Ltd. 
AACI Asian American Coal, Inc. 
AACI-Saadec (BVI) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
IMM PT. Indominco Mandiri 
TCM PT. Trubaindo Coal Mining 
KTD PT. Kitadin 
JBG PT. Jorong Barutama Greston 
BEK PT. Bharinto Ekatama 
BPAR Banpu Australia Resources Pty Ltd 
AFEI AFE Investments Pty Limited 
CEY Centennial Coal Company Limited 
HUNNU Hunnu Coal Limited 
HUNI Hunnu Investment Pte Ltd 
NH บริษัท บ้านปพูลงังานใหม ่โฮลดิง้ จํากดั 
BDC บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั 
PW1 บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั 
PW2 บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั 
MW บริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั 
Hebi Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
Gaohe Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd 
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BLCP บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
RGE Ratchasima Green Energy Co. Ltd. 
 

 




