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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
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และในประเทศมองโกเลีย 

 

1.1  วสัิยทัศน์และพันธกจิ 

 วสัิยทัศน์ :  

 เป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียท่ีมีความฉบัไวและมุง่มัน่ในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ และเป็นที
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 2556 รวมทัง้เหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
o เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารการเงิน

วงเงินสงูสดุท่ีใช้ในการซือ้หุ้นคืน 6,150 ล้านบาท จํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนประมาณ 13.56 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 
บาท จํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  กําหนดระยะเวลาในการซือ้หุ้นคืนตัง้แต่
วนัท่ี 15 มีนาคม 2556 ถงึวนัท่ี 14 กนัยายน 2556   โดยวิธีการซือ้หุ้นคืนซือ้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดําเนินการซือ้หุ้นคืนตามโครงการซือ้หุ้นคืนเสร็จสิน้โดยทําการซือ้หุ้นคืนจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 3,958.57 ล้านบาท หรือเทียบเทา่กบั 133.38 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นจํานวนหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 13.56 ล้านหุ้น (ก่อนการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้และจํานวนหุ้น)  
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  หลงัจดทะเบียนลดทนุแล้วบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว จํานวน 2,581,878,550 บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

o เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐชนิดระบช่ืุอผู้ ถือแบบไมด้่อยสทิธิและไมมี่
หลกัประกนัจํานวน 15,000 หน่วย มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 10,000 เหรียญสหรัฐ รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 150 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.99 ตอ่ปี โดยชําระทกุ 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนใน
วนัท่ี 4 เมษายน 2566 

o เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2556 กลุม่บริษัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท  PT. ITM Indonesia  ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เพ่ือดําเนินการจําหน่ายถ่านหิน ซึง่มีทนุจดทะเบียนจํานวน 40,000 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ โดยกลุม่บริษัทมี
สดัสว่นการลงทนุร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่ว 

o เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556  บริษัท Centennial Coal Company Limited ("Centennial")  ซึง่เป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศออสเตรเลียท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ทําการลงนามในสญัญาซือ้-ขายถ่านหินกบับริษัท Origin Energy 
(ASX:ORG) เป็นจํานวนสงูสดุไมเ่กิน 24.5 ล้านตนั  โดยสญัญาดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 8 ปี เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าปากเหมือง Eraring Power  ซึง่
ตัง้อยูใ่กล้กบัเหมืองถ่านหินของ Centennial ในรัฐนิวเซาท์เวลส์  

o เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือแบบไมด้่อยสทิธิและไมมี่หลกัประกนั 
อาย ุ 7 ปี มลูค่า 2,300 ล้านบาท และอาย ุ 12 ปี มลูคา่ 2,100 ล้านบาท  มลูคา่รวมทัง้สิน้ 4,400 ล้านบาทหรือ
เทียบเทา่กบั 141.36 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้กําหนดอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้อาย ุ7 ปี ท่ี 4.65% ตอ่ปี และหุ้นกู้อาย ุ12 
ปี ท่ี 4.95% ตอ่ปี  ได้เสนอขายให้แก่นกัลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
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o บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมมี่ประกนัของ บริษัทฯ ท่ีระดบั “AA-” แตป่รับ
แนวโน้มอนัดบัเครดิตของบริษัทเป็น “Negative” หรือ “ลบ” จาก “Stable” หรือ “คงท่ี”   เน่ืองจากความไมแ่น่นอนใน
การฟืน้ฟคูวามสามารถในการสร้างกระแสเงินสดให้กลบัสูร่ะดบัปกติ หากราคาถ่านหินยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา ทัง้นี ้
อนัดบัเครดิต “AA-” สะท้อนถงึความเป็นผู้ นําของบริษัทในอตุสาหกรรมถ่านหินในภมิูภาคเอเชีย ตลอดจนความ
หลากหลายของแหลง่ถ่านหินและฐานลกูค้า รวมถงึรายได้เงินปันผลท่ีแน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า การพิจารณาอนัดบั
เครดิตยงัคํานงึถึงความสามารถของบริษัทในการปรับลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดจนวินยัทาง
การเงินของบริษัทด้วย ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย ตลอดจนภาวะอปุทานสว่นเกินในอตุสาหกรรมถ่านหินยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่อนัดบัเครดิตของบริษัท 

o เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเหน็ชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 258,122,327 
หุ้น ในอตัราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 1,290.61 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรท่ีได้ยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณ
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 

o เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้น
ละ 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 บริษัทได้
ดําเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556  

o เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 บริษัท PT Indo Tambanraya Megah (ITM) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 65 ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยขึน้ใหม ่ ช่ือบริษัท PT Tambang Raya Usaha Tama เพ่ือให้ดําเนินการธุรกิจ
เหมือง (Mining Service) 

o เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
1.20 บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 งวด1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556 
(ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 5 บาท เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรือคิด
เป็น 0.50 บาท ตามราคาพาร์ปัจจบุนั 1 บาท) ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 
ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.70 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2556 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้น
ไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
องัคารท่ี 29  เมษายน 2557 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจหลกัท่ีสําคญั คือ ธุรกิจถ่านหิน (Coal 
Business) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจพลงังานทดแทน (New Energy Business) รายละเอียดดงันี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ธุรกจิถ่านหนิ (Coal Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (BP) พลงังาน - 

2) บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั (BMC) ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 99.99% 

3) บริษัท ศิลามณี จํากดั (SLM) ค้าถ่านหิน 99.99% 

4) บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากดั (SLMM) ค้าถ่านหิน 99.96% 

5) บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (BPI) ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 99.99% 

6) บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั (CMMC) ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00% 

7) Banpu Singapore Pte.Ltd. (BPS) ค้าถ่านหิน 100.00% 

8) Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. (BMS) ลงทนุในธรุกิจถ่านหินในตา่งประเทศ 100.00% 

9) PT.Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ให้บริการทําเหมือง ก่อสร้าง ขนสง่ และ
บริการทัว่ไป เก่ียวกบัธรุกิจเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย 

65.00% 

10) PT.Indominco Mandiri (IMM) ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี 99.99% 

11) PT.Kitadin (KTD) ผลิตถ่านหิน, จําหน่าย และให้บริการ      
ทําเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

99.99% 

12) PT.Trubaindo Coal Mining (TCM) ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี 99.99% 

13) PT.Jorong Barutama Greston (JBG) ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี 99.67% 

14) PT.Bharinto Ekatama ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี 99.00% 

15) PT Tambang  Raya Usaha Tama Mining contractor 99.99% 

ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิถ่านหนิ ธุรกจิพลังงานทดแทน 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

16) PT. ITM Indonesia  Coal trading inclouding coal agent and 
coal blending 

99.99% 

17) BMS Coal Sales  Pte. Ltd. Coal trading inclouding coal agent and 
coal blending 

100.00% 

18) BP Overseas Development Co., Ltd ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 100.00% 

19) Banpu Coal LLC Investment in coal mining 100.00% 

20) Banpu Coal Investment Co., Ltd. ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 100.00% 

21) Banpu Australia Co. Pty Ltd. Investment incoal mining in Australia 100.00% 

22) Banpu Australia Resources Pty. Ltd. Investment in coal mining 100.00% 

23) AFE Investments Pty Limited Mining Investment 100.00% 

24) Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi) ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 40.00% 

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

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

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

28) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 37.50% 

29) Centennial Coal Company Ltd Coal Mining and Marketing 100.00% 

30) Centennial Inglenook Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

31) Centennial Coal Sales & Marketing Pty Ltd Coal Mining  100.00% 

32) Centennial Northern Coal Services Pty Ltd. Employer Company for Newstan 
Washery 

100.00% 

33) Centennial Airly Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

34) Berrima Coal Pty Ltd. Dormant 100.00% 

35) Centennial Angus Place Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

36) Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd. Coal exporting logistics and 
infrastructure 

100.00% 

37) Centennial Fassifern Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

38) Centennial Northern Mining Services Pty 
Ltd. 

Employer Company for Newstan 100.00% 

39) Centennial Mandalong Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

40) Centennial Mannering Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

41) Centennial Munmorah Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

42) Centennial Myuna Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

43) Centennial Newstan Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

44) Centennial Springvale Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

45) Charbon Coal Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

46) Ivahoe Coal Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

47) Coalex Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

48) Centennial Clarence Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

49) Hartley Valley Coal Company Pty Ltd. Dormant  100.00% 

50) Powercoal Employee Entitlements 
Company Pty Ltd. 

Employee Trust Company Ex Powercoal 100.00% 

51) Preston Coal Pty Ltd. Dormant  100.00% 

52) Elcom Collieries Pty Ltd. Dormant  100.00% 

53) Huntley Colliery Pty Ltd. Dormant  100.00% 

54) Mandalong Pastoral Management Pty Ltd. Dormant  100.00% 

55) Port Kembla Coal Terminal Ltd. Shiploading Coal Port 16.66% 

56) Powercoal Pty Ltd. Dormant Holding company 100.00% 

57) Collieries Superannuation Pty Ltd. Superannuation Company (Dormant) 100.00% 

58) Powercoal Superannuation Pty Ltd. Superannuation Company (Dormant) 100.00% 

59) Centennial Springvale Holding Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

60) Springvale Coal Pty Ltd. Coal Mining  100.00% 

61) Boulder Mining Pty Ltd Coal Mining  100.00% 

62) Springvale Coal Sales Pty Ltd. Coal Marketing 100.00% 

63) Clarence Coal Investments Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

64) Clarence Colliery Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

65) Clarence Coal Pty Ltd. Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

66) Hunnu Coal Pty Ltd Coal mining and trading 100.00% 

67) Hunnu Investment Pty Ltd. Foreign Trade 100.00% 

68) Hunnu Resources LLC Foreign Trade 100.00% 

69) Munkh Sumber Uul LLC Foreign Trade 100.00% 

70) Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade Mineral exploration 100.00% 

71) Great East Minerals LLC Foreign Trade Mineral exploration 70.00% 

72) Bilegt Khairkhan Uul LLC Foreign Trade Mineral exploration 100.00% 

73) Hunnu Power LLC Foreign Trade 100.00% 

74) Borganchan LLC Foreign Trade 100.00% 

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

90.00% 

76) Hunnu Altai LLC Foreign Trade,  Minerals Mining 100.00% 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

77) Hunnu Gobi Altai LLC Foreign Trade Mineral exploration 80.00% 

78) Hunnu Altai Minerals LLC Foreign Trade Mineral exploration 100.00% 

 
ธุรกจิไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

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

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

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

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

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

ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้ 100.00% 

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

85) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00% 

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

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

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

ผลิตและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้ 100.00% 

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

90) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 40.00% 

 
ธุรกจิพลังงานทดแทน (New Energy Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 

91) บริษัท บ้านปพูลงังานใหม ่โฮลดิง้ จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

92) บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

93) บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

94) บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

95) บริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 99.99% 

96) บริษัท ราชสีมา กรีน เอเนอร์ยี จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 30.00% 

 

o นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ 
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน โดยบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทยดําเนินการผลติและจําหน่ายถ่านหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สว่นบริษัทท่ีตัง้อยูใ่น
ตา่งประเทศดําเนินการผลติและจําหน่ายไปยงัต่างประเทศ และบางสว่นสง่เข้ามาขายในประเทศไทยโดยผา่นบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ย โดยกําหนดราคาซือ้ขายตามราคาตลาดท่ีซือ้ขายกบัลกูค้าปกติทัว่ไป 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านป ู
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

(สว่นท่ีถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป) 

99.99%

100.00%

100.00%

50.00%

99.99%

99.99%

Banpu Coal 
Investment Co. Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

บริษัท ศิลามณี จํากัด

บริษัท เหมืองเช ียงม่วน จํากัด

100.00%

Hebi Zhong Tai 
Mining Co.,Ltd.

40.00%

49.99%

Tangshan Banpu
Heat and Power 

Co., Ltd

12.08%

100.00%

100.00%

Zouping Peak 
Pte. Ltd

100.00%

Banpu Investment 
(China)  Co., Ltd

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd

Pan-Western Energy 
Corporation  LLC

Zouping Peak 
CHP Co., Ltd

70.00%

100.00% 87.92%

Asian American
Coal Inc.

100.00%

Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd.

45.00%

25.00%

50.00%

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

99.99%

บริษัท บ้านปู มนิ เนอรัล จํากัด

Banpu Power 
Investment Co., Ltd

0.20%

99.80% 100.00%

Hongsa Power 
Co., Ltd.

40.00%

100.00%

Banpu 
Australia Co. Pty Ltd.

Phu Fai Mining 
Co.,Ltd.

37.50%

0.01%

99.99%

99.99%

99.99%

99.00%

PT.Indominco
Mandiri

PT.Kitadin

PT.Trubaindo
Coal Mining

PT.Bharinto
Ekatama

99.67%

PT.Jorong
Barutama Greston

99.99%
PT.Indo 

Tambangraya
Megah Tbk

65.00%

Centennial Coal 
Co., Ltd

100.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%
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30.00%

100.00%

Banpu Coal 
LLC

AFE Investments  
Pty Limited.

100.00%

100.00%

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Banpu Australia 
Resources Pty. Ltd.

100.00%

บริษัท บ้านปู 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บ้านปู 
จํากดั (มหาชน)

บริษัท บีพี โอเวอร์ซสี์ 
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

บจก. บ้านปูพลังงานใหม  ่

โฮลดิง้ส์

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด

บริษัท บ้านป ูพาวเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล  จํากัด

บจก. ไบโอฟูเอลเดเว
ลอปเมนท ์โฮลดิง้ส์

บจก. ประจวบพลังงานลม

บจก. เพชรเกษม
พลังงานลม

บจก. มิตรภาพพลังงานลม

บจก. ราชสีมา กรีน 
เอ็นเนอร์ย ี

บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากัด

บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จํากัด

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากัด

99.96%

100.00%

ดูรายละเอียดหน้าที่ 10

Hunnu Coal Pty Ltd

PT. ITM Indonesia

99.99%

PT Tambang  Raya
Usaha Tama

99.99%

75.00%

99.99%

ดรูายละเอียดหน้า 11 
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Centennial 
Coal Co. 

Ltd 

100.00%

Centennial Inglenook Pty Ltd

100.00%

Centennial Coal Sales and 
Marketing Pty Ltd

100.00%

Centennial  Northern Coal 
Services Pty Ltd

100.00%

Centennial  AirlyPty Ltd

100.00%

Berrima Coal Pty Ltd

100.00%

Centennial  Angus Place 
Pty Ltd

100.00%

Centennial  Coal 
Infrastructure Pty Ltd

100.00%

Centennial  Fassifern Pty Ltd

100.00%

Centennial  Northern Mining 
Services Pty Ltd

100.00%

Centennial  Mandalong
Pty Ltd

100.00%

Centennial  Mannering 
Pty Ltd

100.00%

Centennial  Munmorah 
Pty Ltd

100.00%
Centennial  Myuna

Pty Ltd

100.00%

Centennial  Springvale 
Holdings Pty Ltd

100.00%

Centennial  Newstan Pty Ltd

100.00%

Charbon Coal Pty Ltd

100.00%

Coalex Pty Ltd

100.00%

Hartley Valley Coal 
Company Pty Ltd 100.00%

Centennial Clarence Pty Ltd
100.00%

Ivanhoe Coal Pty Ltd 100.00%

PowercoalEmployee 
Entitlements Company Pty Ltd100.00%

Preston Coal Pty Ltd

Powercoal Pty Ltd

100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd

100.00%

Mandalong Pastoral 
Management Pty Ltd

100.00%

Huntley Colliery Pty Ltd

100.00%

Collieries       
Superannuation Pty Ltd

100.00%

Powercoal
Superannuation Pty Ltd

Boulder Mining Pty Ltd

Springvale Coal Sales 
Pty Ltd

Springvale Coal Pty Ltd

Clarence Coal Investments 
Pty Ltd

Clarence Colliery Pty Ltd

Clarence Coal Pty Ltd

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

อ้างอิงจากหน้าท ี8

Port  Kembla Coal Terminal 
Ltd.

16.66%

Centennial Springvale 
Pty Ltd

100.00%
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Hunnu
Coal  Pty 

Ltd

Hunnu Investments Pte Ltd

100.00%

100.00%

Hunnu Resources LLC

100.00%

Munkh Sumber Uul LLC

70.00%

Great East Minerals LLC

100.00%

Golden Gobi Mining LLC

100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%

Hunnu Power LLC

Borganchan LLC

Hunnu Gobi Altai LLC

Hunnu Altai Minerals LLC

Hunnu Altai LLC

100.00%

80.00%

100.00%

100.00%

90.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC

อ้างอิงจากหน้าที ่8อ้างอิงมาจากหน้า 9 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายได้   
o บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)      

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดําเนินการ % ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 โดย การถือหุ้น 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านบาท) % 

รายได้จากการขาย:         
1. ถ่านหินในประเทศ BP 100  0.45   0.87   1.14   1.70   7.26   0.30  
2. ถ่านหินนําเข้า BP 100  51.66   99.13   60.08   89.50   2,346.06   96.46  
3. รายได้อ่ืน BP 100 -  -    5.91   8.80   78.76   3.24  

รวมรายได้จากการขาย    52.12  100.00   67.13  100.00   2,432.08  100.00  
 

 

o บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดําเนินการ %  ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 โดย การถือหุ้น 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) % 

รายได้ 
(ล้านบาท) % 

รายได้จากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหินในประเทศ BP 100  0.45   0.01   1.14   0.03   7.26   0.01  
 BMC 99.99  -    -   -  -    23.09   0.02  
2. ถ่านหินนําเข้า BP 100  44.54   1.33   50.42   1.34   2,346.06   2.09  
 CMMC 100  87.21   2.60   91.60   2.43   526.25   0.47  
 BPI 99.99  31.64   0.94   40.09   1.06   1,570.92   1.40  
 Trubaindo  64.99   0.01   0.00   12.24   0.32   264.20   0.24  
 Jorong  64.79   -    -   -  -    11.51   0.01  
 Kitadin  64.79   -    -    0.78   0.02   107.84   0.10  
 Bharinto  64.79   -    -    1.52   0.04  - - 
3. รายได้อ่ืน    15.02   0.45   17.94   0.47   162.65   0.13  

         
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ    178.87   5.33   215.73   5.71   5,019.78   4.47  
รายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ:         
1. ถ่านหินขายระหวา่งประเทศ Indominco 64.99 989.08 29.52 1,125.95 29.82 41,118.92 36.58 
 Kitadin 64.99 243.84 7.28 318.61 8.44 4,736.09 4.21 
 Bharinto 64.99 142.06 4.24 23.98 0.64 - - 
 Trubaindo 64.99 657.74 19.63 785.58 20.81 21,680.92 19.28 
 Jorong 64.79 34.52 1.03 42.86 1.14 1,861.42 1.66 
 CEY 100 913.38 27.26 1,079.04 28.59 32,750.60 29.14 
2. ไฟฟ้า BIC 100 191.40 5.71 182.99 4.85 5,236.49 4.66 
         
รวมรายได้จากการขาย – ตา่งประเทศ   3,172.02 94.67 3,559.01 94.29 107,384.44 95.53 

รวมรายได้จากการขาย   3,350.89 100.00 3,774.74 100.00 112,404.22 100.00 
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 
ในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย   95.43  85.49  1,938.63  

รวมรายได้   3,446.32  3,860.23  114,342,85  

หมายเหต ุ:  1. รายได้อ่ืน ประกอบด้วย บริการอ่ืนๆ 
  2. บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธรุกิจไฟฟ้าในประเทศในสว่นของรายได้จากการขาย ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 50 
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2.1  ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
(1) ธุรกจิถ่านหนิ (Coal Business) 

ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิแข็ง โดยทัว่ไปมีสีเข้มตัง้แตสี่นํา้ตาลถงึดําสนิท  การผลติถ่านหินจะเร่ิมจากการสํารวจหาแหลง่
ถ่านหินท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ทําการผลิต (ขดุและขน)  การคดัเลือกถ่านหิน  การนําถ่านหินท่ีได้มาบดให้มี
ขนาดและคณุภาพตรงตามท่ีลกูค้าต้องการ และการกองสตอ็กไว้ท่ีเหมืองเพ่ือรอสง่มอบให้ลกูค้าต่อไป 
 
เหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ปี 2556 มีกําลงัการผลิตรวม  29  ล้านตนัตอ่ปี ประกอบด้วย 
 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT. 
Indominco Mandiri   บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65  
ตัง้อยูใ่นอําเภอบอนตงั จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก  
(Bontang, East Kalimantan Province) มีปริมาณ
ถ่านหินสํารอง(Reserves) 144.4 ล้านตนั  มีกําลงั
การผลิตประมาณ 15 ล้านตนัต่อปี   วิธีการทําเหมือง
แบบเปิด (open-pit mine) 
เหมืองอินโดมินโคมีทา่เรือขนสง่ท่ีสามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 
20 ล้านตนัตอ่ปี 

 
 

2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT. 
Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 
65 ตัง้อยูใ่นอําเภอกไูตตะวนัตก  จงัหวดักาลมินัตนั
ตะวนัออก  (West Kutai, East Kalimantan) มี
ปริมาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 86.1 ล้านตนั  มี
กําลงัการผลิตประมาณ 8 ล้านตนัตอ่ปี   วิธีการทํา
เหมืองแบบเปิด (open-pit mine) 

 
 

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong 
Barutama Greston (Jorong)   บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 65  ตัง้อยูบ่ริเวณอําเภอตานาห์ลาอทุ จงัหวดั
กาลมินัตนัใต้ (Tanah Laut, South Kalimantan 
Province)  มีปริมาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 3.4 
ล้านตนั  มีกําลงัการผลติประมาณ 2 ล้านตนัตอ่ปี   
วิธีการทําเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) 
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4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin 
บริษัทฯ  ถือหุ้นอยูร้่อยละ 65  ตัง้อยูใ่นอําเภอบอนตงั 
และอําเภอกไูตการ์ตาเนอการา จงัหวดักาลิมนัตนั
ตะวนัออก (Bontang and Kutaikartanegara, East 
Kalimantan) มีปริมาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 
16.2 ล้านตนั  มีกําลงัการผลิตประมาณ 2 ล้านตนัตอ่
ปี   วิธีการทําเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) 

 
 
5) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ดําเนินการโดย 

PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 65  
ตัง้อยูใ่นเขตรอยตอ่ของอําเภอบาริโตเหนือ จงัหวดักา
ลมินัตนักลาง (North Barito, Central Kalimantan) 
กบัอําเภอกไูตตะวนัตก จงัหวดักาลมินัตนัตะวนัออก 
(West Kutai, East Kalimantan) ตอ่เน่ืองกบัแหลง่
ถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มีปริมาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 110.6 ล้านตนั  มีกําลงัการผลติ
ประมาณ 2 ล้านตนัตอ่ปี   วิธีการทําเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) 

 
 
 
เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย   
Centennial เป็นหนึง่ในผู้ ดําเนินการเหมืองถ่านหินใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัฐ New South Wales โดยการผลติไฟฟ้าจาก
ถ่านหินในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ 40 ใช้ถ่านหินท่ีผลิตและจําหน่ายขึน้โดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวนัตกของรัฐ New South Wales โดยมีกําลงัการผลิตรวมในปัจจบุนัประมาณ 20 ล้านตนัตอ่ปี 
ประกอบด้วยเหมืองดงัตอ่ไปนี ้
 
1) เหมือง Airly  

เหมือง Airly บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100  ตัง้อยู่
ใกล้เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินด้านตะวนัตกของ
รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสํารอง 
(Reserves) 32.8 ล้านตนั ขณะนีอ้ยูใ่นโครงการพกั
การผลิต (Care & Maintenance) เหมือง Airly เป็น
เหมืองใต้ดิน วิธีการทําเหมืองแบบ continuous 
miner   
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2) เหมือง Angus Place  

เหมือง Angus Place เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Angus Place ตัง้อยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตก รัฐ New South Wales  มีปริมาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 79.6 ล้าน ปี 2556 ผลติถ่านหินได้ 
4.0 ล้านตนั   เหมือง Angus Place ใช้เทคโนโลยีการทํา
เหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining  

 

3) เหมือง Springvale   

เหมือง Springvale เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 50) และ SK Kores 
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 50) โดยมี Centennial เป็นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Springvale ตัง้อยูใ่นเขตถ่านหิน
ตะวนัตก รัฐ New South Wales  มีปริมาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 42.3 ล้านตนั  ปี 2556 ผลิตถ่านหิน
ได้ 2.8 ล้านตนั  เหมือง Springvale ใช้เทคโนโลยีการทํา
เหมืองใต้ดินแบบ Longwall Mining 

เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลิงให้ความร้อนสําหรับตลาดทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale  ยงัมีสายพานสําหรับขนสง่ถ่านหินไป
ยงัลกูค้า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศโดยเฉพาะ และในขณะนีกํ้าลงัดําเนินการขยายกําลงัขนสง่และพฒันา
ประสทิธิภาพของลานขนถ่ายถ่านหิน Lidsdale Sliding เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการสง่ออกถ่านหินท่ี
เพิ่มขึน้ตอ่ไป 

 
4)  เหมือง Charbon  

เหมือง Charbon เหมือง Charbon เป็นกิจการร่วมค้า 
(Joint Venture) ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 95) และ 
SK Energy Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 5) ตัง้อยูท่ี่เมือง 
Kandos ในเขตถ่านหินตะวนัตก ในรัฐ New South 
Wales มีปริมาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 2.2 ล้านตนั  
ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้ 1.5 ล้านตนั  
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เหมือง Charbon ดําเนินการผลิตทัง้แบบใต้ดิน Continuous Mining และแบบเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 
เหมืองแหง่นีใ้ช้สําหรับการสง่ออกเป็นหลกั โดยถ่านหินจะถกูขนสง่ทางรถไฟไปยงัทา่เรือ Kembla  
 

5) เหมือง Clarence 

 เหมือง Clarence เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
ระหวา่ง Centennial (ร้อยละ 85) และ SK Energy  
Australia Pty Ltd. (ร้อยละ 15) บริหารงานโดย 
Centennialเหมือง Clarence ตัง้อยูใ่กล้เมือง Lithgow 
ในเขตถ่านหินตะวนัตก รัฐ New South Wales มีปริมาณ
ถ่านหินสํารอง (Reserves) 51.8 ล้านตนั ปี 2556 ผลติ
ถ่านหินได้ 2.4 ล้านตนั  

เหมือง Clarence เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining ท่ีมีประสทิธิภาพสงู นอกจากนี ้ Clarence เป็น
เหมืองท่ีเน้นการสง่ถ่านหินออกไปตา่งประเทศ ผ่านทา่เรือ Kembla เป็นหลกั  

 
6) เหมือง Mandalong 

 เหมือง Mandalong บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100   
ตัง้อยูใ่กล้เมือง Morisset รัฐ New South Wales มี
ปริมาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 100.5 ล้านตนั        
ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้ 4.9 ล้านตนั  

เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall 
Mining มีกําลงัการผลิตสงู สามารถขดุชัน้ถ่านหินความ
หนากวา่ 5 เมตร โดยถ่านหินท่ีผลติได้จะใช้สําหรับตลาด
ภายในประเทศและเพ่ือการสง่ออกผา่นทา่เรือ 
Newcastle 
 

7) เหมือง Mannering  

เหมือง Mannering บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100    

ตัง้อยูบ่นบริเวณชัน้ถ่านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิว

คาสเซิล รัฐ New South Wales มีปริมาณถ่านหินสํารอง 

(Reserves) 11.4 ล้านตนั ขณะนีอ้ยูใ่นโครงการพกัการ

ผลติ (Care & Maintenance)   
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เหมือง Mannering ใช้วิธีการทําเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining และมีการใช้สายพานในการลําเลียงถ่าน

หินให้แก่ลกูค้าหลกัท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้กบัเหมือง 

ในปี 2556 เหมือง Mannering ได้เร่ิมโครงการเพ่ือสร้างมลูคา่ โดยให้เหมืองใกล้เคียงเข้ามาช่วยดําเนินการผลติ 

และสง่มอบถ่านหินให้กบัลกูค้าในประเทศ ทําให้บริษัทสามารถเพิ่มมลูคา่ของปริมาณสํารองถ่านหิน และ

ประหยดัคา่ใช้จ่าย 

 
8) เหมือง Myuna 

เหมือง Myuna บริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100    ตัง้อยูใ่น

เมือง Wangi Wangi บริเวณทะเลสาบ Macquarie ใน

เขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales มีปริมาณ

ถ่านหินสํารอง (Reserves) 12.5 ล้านตนั  ปี 2556 ผลติ

ถ่านหินได้ 1.6 ล้านตนั  

 ใช้วิธีการทําเหมืองใต้ดินแบบ Continuous Mining ใน
การขดุเจาะ และใช้สายพานเฉพาะสําหรับลําเลียงถ่าน
หินให้ลกูค้าหลกัซึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
  
 

9) Northern Coal Services (NCS) 

Northern Coal Services เป็นโรงงานจดัล้างถ่านหิน  
ตัง้อยูใ่นเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales 
ด้วยตําแหน่งท่ีใกล้ทา่เรือ Newcastle หน้าท่ีหลกัของ 
NCS คือการล้างถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน 
และถ่านหินโค้กประเภท Semi-Soft ท่ีขดุขึน้จากเหมือง
ตา่งๆ เพ่ือเตรียมการสําหรับการสง่ตอ่ไปยงัตลาดใน
ประเทศและตา่งประเทศ มีการเช่ือมตอ่กบัรถไฟรางคูทํ่า
ให้การขนสง่สนิค้าไปยงัทา่เรือขนสง่ถ่านหิน Newcastle 
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว  
Northern Coal Services มีกําลงัการผลติประมาณ 4 ล้านตนัตอ่ปี  และมีเส้นทางลําเลียงท่ีใช้สําหรับสง่ออก
และจดัสง่ไปท่ีลกูค้าในประเทศโดยเฉพาะ ในอนาคตอนัใกล้ กําลงัมีการขยายกําลงัการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณ
ถ่านหินจากโครงการใหม่ๆ  เช่น สว่นตอ่ขยายของเหมือง Newstan เพ่ือใช้ในการล้างและบดถ่านหินตอ่ไป 
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โครงการในอนาคต 
1. Newstan Extension 
 โครงการ Newstan Extension เป็นโครงการสํารวจและศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากเหมืองท่ีมี

อยูปั่จจบุนั ในการขยายปริมาณสํารองถ่านหินและกําลงัการผลิต ปัจจบุนัได้ดําเนินการ Feasibility Study แล้ว
เสร็จ เพ่ือการสร้างเหมืองใต้ดินท่ีใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอยูเ่ดิมแล้วของเหมือง Newstan  

2. Mandalong Southern Extension 
 โครงการสํารวจ Mandalong South ตวัโครงการเป็นสว่นตอ่ขยายจากเหมือง Mandalong ปัจจบุนั  ขณะนีอ้ยู่

ในระหวา่งการเจาะสํารวจเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า การวางแผนเหมือง
จะถกูออกแบบให้มีประสทิธิภาพโดยการเช่ือมรวมกบัเหมือง Mandalong ในปัจจบุนั 

3. Neubecks 
 โครงการเหมือง Neubecks อยูใ่นเขตตะวนัตกของรัฐ New South Wales ใกล้กบัโรงไฟฟ้าท่ีเป็นลกูค้าใน

ประเทศ ซึง่คณุภาพของถ่านหิน สามารถใช้ได้กบัตลาดในประเทศและสําหรับการสง่ออก การสง่ออกถ่านหินจะ
ถกูสง่ไปยงัทา่เรือ Kembla ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 

 
 
o การลงทุนในเหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดยบริษัท  BP Overseas 
Development  Co., Ltd. (เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) ถือ
หุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ 100 
บริษัท AACI จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินธุรกิจพฒันาและร่วมลงทนุ
ในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน   บริษัท  
AACI ได้ร่วมทนุกบัผู้ผลิตถ่านหนิรายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., 
Ltd. จดัตัง้ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45 และ 55 ตามลําดบั เหมือง
เกาเหอ ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี    มีปริมาณสํารองถ่านหิน (Reserves) 178.5 ล้านตนั  ปี 2556 ผลติถ่านหินได้ 6 ล้าน
ตนั  ใช้เทคโนโลยีการผลติ Longwall Mechanized 
 

2. เหมือง Hebi (เฮอ่ปี)้ โดยบริษัท  Banpu  Mineral Company 
Limited (เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ)  ได้ร่วมทนุกบั Hebi 
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
40 และ 60 ตามลําดบั  จดัตัง้บริษัท Hebi Zhong Tai Mining 
Co., Ltd. (HZTM) เพ่ือดําเนินธุรกิจการผลติและจําหน่ายถ่าน
หินจากเหมือง เฮ่อปี ้ (Hebi) มีปริมาณสํารองถ่านหิน 
(Reserves) 23.3 ล้านตนั  ปี 2556 ผลติถ่านหินได้ 1.2 ล้าน
ตนัตอ่ปี เหมืองเฮ่อปีเ้ป็นเหมืองใต้ดินแบบ longwall 
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เหมืองถ่านหนิในประเทศมองโกเลีย 

จากการท่ีประเทศมองโกเลียมีแหลง่สํารองถ่านหินขนาดใหญ่ท่ีมีโอกาสท่ีจะพฒันาเป็นแหลง่สง่ออกถ่านหินท่ีสําคญั
ในอนาคต และมีพรมแดนอยู่ติดกบัประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ นําเข้าถ่านหินสําคญัของโลก ทําให้บริษัทฯ ได้เข้า ซือ้แหล่ง
ถ่านหินในประเทศมองโกเลียเม่ือปี 2554 ผ่านการซือ้หุ้นทัง้หมดของ Hunnu โดยบริษัทมีแหล่งถ่านหิน ครอบคลมุ
พืน้ท่ี South Gobi Middle Gobi และภาคตะวนัตกของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลกัๆ ท่ีอยู่ระหว่าง
การศกึษาเพ่ือการพฒันา ดงันี ้

 1. Tsant Uul 

โครงการ Tsant Uul ตัง้อยูท่างทิศใต้ของมองโกเลียใกล้พรมแดนของจีน (เขตปกครองตนเอง Inner Mongolia) 
ปัจจบุนัโครงการอยูร่ะหวา่งการดําเนินการสํารวจและศกึษาความเป็นไปได้ในโครงการเพิ่มมลูคา่ของถ่านหินท่ีมีอยู ่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศจีน  

2. Altai Nuurs 

โครงการ Altai Nuurs ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของมองโกเลีย โดยมีถ่านหินทัง้ประเภท coking coal และ thermal 
coal ซึง่ยงัอยูใ่นระยะของการดําเนินการสํารวจและศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ   

3. Unst Khudag 

โครงการ Unst Khudag ตัง้อยู่ทางตอนกลางของมองโกเลีย โดยมีถ่านหินประเภท thermal coal ซึง่ยงัอยูใ่นระยะ
ของการดําเนินการเจาะสํารวจและประเมินเพ่ือยืนยนัปริมาณสํารอง   

 
 
(2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า (Power Business) 

2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP) 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท 
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั ซึง่เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวตัต์   
โดยใช้ถ่านหินคณุภาพดีเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง   
 
มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยอายสุญัญา 25 
ปี เร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้าเดือนสงิหาคม 2546 และเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์สําหรับหน่วยการผลิตท่ีหนึง่ เดือน
ตลุาคม 2549  หน่วยการผลติท่ีสองเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2550  ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าบีแอล
ซีพีได้เปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 7 ปี 
 

  



 

หน้า 20 

2.2  บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd  (BIC) 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC) ซึง่จดทะเบียนอยู่
ในประเทศสงิคโปร์ (โดยผา่นบริษัท Banpu Power International จํากดั)  BPIC  มีการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วม (Combined Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แหง่ ซึง่มีกําลงัการ
ผลติกระแสไฟฟ้ารวม 248 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลติไอนํา้ 798 ตนัตอ่ชัว่โมง  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
 

1. โรงไฟฟ้าลว่นหนาน (Luannan) มณฑลเหอเป่ย 
มีกําลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวตัต์  
และกําลงัการผลติไอนํา้ 128 ตนั/ชัว่โมง 

 
2. โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้ (Zhengding) มณฑลเหอเป่ย มี

กําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า  48 เมกะวตัต์  และ
กําลงัการผลิตไอนํา้ 180 ตนั/ชัว่โมง 

 
3. โรงไฟฟ้าโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง มี

กําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวตัต์   และ
กําลงัการผลิตไอนํา้ 490 ตนั/ชัว่โมง  

 
 

 
2.3  บริษัท Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (“BPP”) (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99)  ได้ร่วมทนุกบั บริษัท ผลติ ไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 
จํากดั (มหาชน) (“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State 
Enterprise (“LHSE”) ซึง่เป็นวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) เพ่ือร่วมจดัตัง้บริษัท 
Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai 
Mining Company Limited (“PFMC”)  
โดยทัง้สองบริษัทมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่เมืองเวียงจนัทน์ สปป.ลาว บริษัท HPC และ PFMC มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสําคญัการร่วมทนุสรุปได้ดงันี ้

- บริษัท HPC ได้รับสมัปทานในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โดยใช้ถ่านหินลกิไนต์เป็น
เชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลงัการผลติประมาณ 
1,878 เมกะวตัต์ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้บริษัท BPP ถือหุ้นร้อยละ  40  บริษัท RATCH ถือหุ้นร้อยละ 
40  และบริษัท LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20  
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- บริษัท PFMC เพ่ือรับสมัปทานในการทําเหมืองถ่านหินลกิไนต์ มีสดัสว่นถือหุ้นดงันี ้ บริษัท BPP ถือหุ้นร้อย
ละ 37.5   บริษัท RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5   และ บริษัท LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 

ขณะนีโ้ครงการดงักลา่วอยู่ระหวา่งดําเนินการก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 
2558  
 

แผนที่แสดงเหมืองถ่านหนิและโรงไฟฟ้าในประเทศไทย สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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แผนที่แสดงเหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
 

 
 
 
แผนที่แสดงแหล่งถ่านหนิในประเทศมองโกเลีย 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

(ก) นโยบายการตลาด 

(ก) การตลาด 
1.    การตลาดธุรกจิถ่านหนิ 

1.1 ตลาดถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซีย 

1. นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอนิโดนีเซีย  
บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินงานด้านการตลาดท่ีชดัเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้

มีสว่นได้เสียตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลเุป้าหมายแหง่ความสําเร็จร่วมกนั ดงันี ้
1. รักษาฐานลกูค้าเดิมผา่นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ถกูต้อง ตรงตามความต้องการของลกูค้า 

และสามารถจดัสง่สนิค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา 
2. รักษาฐานลกูค้าในแตล่ะภมิูภาค ในแตล่ะผลติภณัฑ์ และในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม เพ่ือความยัง่ยืน

ในการขาย 
3. สร้างความพร้อมทางการตลาด เพ่ือให้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 
4. แข่งขนัทางการตลาดอยา่งมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ข่งขนัทางธุรกิจและ

ผู้ มีสว่นได้เสีย 
5. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถงึความน่าเช่ือถือและความซ่ือสตัย์ และรักษาจดุยืน

ทางการตลาดท่ีมัน่คง 
6. เคารพการตดัสินใจของลกูค้า โดยยดึหลกัผลประโยชน์ท่ีลกูค้าจะได้รับต้องมาก่อนเสมอ 
7. มุง่สร้างการบริการท่ีมีคณุภาพและรวดเร็ว ด้วยการวางแผนท่ีดี มีความพร้อมของเคร่ืองมือ และความ

ชํานาญของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 
 

2. ตลาดถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซีย 
ถ่านหินท่ีผลติในประเทศอินโดนีเซียสว่นใหญ่จะเป็นถ่านหินชนิดใช้เป็นเชือ้เพลิงให้ความร้อน (Thermal 

Coal) โดยสว่นใหญ่จะสง่ออกไปขายในตา่งประเทศ ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเองถงึแม้จะ
มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วแตก็่ยงัน้อยกวา่กําลงัการผลติมาก โดยในปีท่ีผา่นมาความต้องการใช้ถ่านหิน
ภายในประเทศอินโดนีเซียคาดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 75 ล้านตนั ซึง่คิดเป็นปริมาณเพียง 15% ของปริมาณการ
ผลติถ่านหินทัง้ประเทศ ทําให้ต้องสง่ถ่านหินสว่นท่ีเหลือออกไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศ ซึง่ตลาดสว่นใหญ่ยงั
เป็นประเทศท่ีอยูใ่นเอเชียเน่ืองจากอยูใ่กล้กบัแหลง่ผลติ ดงันัน้อตุสาหกรรมถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจึง
ขึน้อยูก่บัภาวะอตุสาหกรรมถ่านหินในตลาดโลก 

ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
เน่ืองจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเร่งดว่น 10,000 เมกกะวตัต์ ของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Fast Track 
Program) เพ่ือให้มีกําลงัการผลติไฟฟ้าพอเพียงกบัความต้องการใช้ภายในประเทศ รองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว และเป็นการลดต้นทนุคา่ไฟฟ้าลงเพราะการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะมีต้นทนุต่ํากวา่
นํา้มนัมาก การใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียในปีท่ีผา่นมา ประมาณ 70% ใช้ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า 10% ใช้ใน
อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ สว่นท่ีเหลือใช้ในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ความต้องการใช้ถ่านหินในอตุสาหกรรมการผลติ
กระแสไฟฟ้าในอินโดนีเซียนัน้ กวา่ 75% จะอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
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ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินโดนีเซีย สว่นท่ีเหลือจะเป็นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power 
Producer : IPP)  

ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ จําหน่ายถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซีย 3.2 ล้านตนั คิดเป็น 11% ของปริมาณ
การจําหน่ายถ่านหินทัง้หมดของบริษัทฯจากประเทศอินโดนีเซีย แตคิ่ดเป็นสว่นแบง่ตลาดประมาณ 4.3% ของ
ความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเทา่นัน้ ถ่านหินท่ีใช้ภายในประเทศอินโดนีเซียสว่นใหญ่จะเป็นถ่านหิน
คณุภาพต่ํา เน่ืองจากโรงไฟฟ้ารุ่นใหมใ่นอินโดนีเซียได้รับการออกแบบให้ใช้ถ่านหินคณุภาพต่ําเพราะมีปริมาณ
สํารองมาก แต่ถ่านหินท่ีบริษัทฯ มีอยูส่ว่นใหญ่เป็นถ่านหินท่ีมีคณุภาพสงู ซึง่สง่ออกไปจําหน่ายในตา่งประเทศ 
ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ จําหน่ายถ่านหินให้กบัลกูค้าในกลุม่โรงไฟฟ้าในสดัสว่น 82% ของปริมาณการจําหน่าย
ถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซีย ท่ีเหลือจะเป็นการจําหน่ายให้กบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรม
กระดาษ และอ่ืนๆ 

ตลาดถ่านหินคณุภาพต่ําจะมีการแข่งขนักนัสงู เน่ืองจากมีผู้ผลติหลายราย แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้ผลติถ่าน
หินรายใหญ่มีพนัธะท่ีจะต้องจําหน่ายถ่านหินให้กบัผู้ใช้ภายในประเทศตามปริมาณท่ีรัฐบาลกําหนด เพ่ือให้
พอเพียงกบัความต้องการใช้ภายในประเทศ บริษัทฯก็มีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการขายภายในประเทศ
เช่นกนั เน่ืองจากอินโดนีเซียเป็นฐานการผลติถ่านหินหลกัของบริษัทฯ 

 

ตลาดถ่านหนิโลก 
ตลาดถ่านหินโลกแบง่ออกเป็นตลาดถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) และตลาด

ถ่านหินท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเหลก็ (Coking Coal) ในท่ีนีจ้ะกลา่วถงึเฉพาะถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน
เทา่นัน้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ อยูใ่นตลาดนี ้ตลาดถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนสว่นใหญ่
จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่บริษัทฯจําหน่ายถ่านหินของบริษัทฯกวา่ 80% ให้กบัลกูค้าในกลุม่นี ้

ตลาดถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนจะแบง่ออกเป็น 2 ตลาดหลกัๆ ได้แก่ ตลาดแปซิฟิก 
(Pacific) และ ตลาดแอตแลนติก (Atlantic) ผู้ใช้ถ่านหินสว่นใหญ่ในตลาดแปซิฟิกคือผู้ใช้ท่ีอยู่ในเอเชีย เช่น จีน 
ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั อินเดีย เป็นต้น ญ่ีปุ่ นจดัเป็นผู้ใช้ถ่านหินคณุภาพสงูและต้องการความมัน่คงในการสง่
มอบสงู จงึต้องซือ้ถ่านหินในราคาสงูกวา่ราคาตลาดจร (Spot Market) ทําใหผู้ผลติถ่านหินคณุภาพดี มกัจะมุง่
ไปท่ีตลาดญ่ีปุ่ นเป็นลําดบัแรก สําหรับถ่านหินคณุภาพต่ํา มีตลาดหลกัอยู่ 2 ตลาด คือ จีนและอินเดีย แตเ่ป็น
ตลาดท่ีซือ้ถ่านหินในราคาต่ํากวา่ ผู้ผลติและสง่ออกถ่านหินในภมิูภาคนีมี้ 2 ประเทศหลกั ได้แก่ อินโดนีเซีย และ
ออสเตรเลีย โดยถ่านหินท่ีผลิตสว่นใหญ่จะสง่ออกไปจําหน่ายให้กบัผู้ใช้ในเอเชียเป็นสว่นใหญ่เน่ืองจากอยูใ่กล้
กบัแหลง่ผลติ 

ตลาดแอตแลนติก ผู้ใช้ถ่านหินสว่นใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าในยโุรป โดยมีประเทศผู้ผลติรายใหญ่ 4 ประเทศ
คือ โคลอมเบีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แตเ่น่ืองจากความต้องการใช้ถ่านหินในยโุรปมี
แนวโน้มท่ีจะไมเ่ติบโต ทําให้ผู้ผลติถ่านหินในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และรัสเซียพยายามขยายตลาดเข้ามาใน
เอเชียมากขึน้ 

ในปีท่ีผา่นมาความต้องการถ่านหินนําเข้าในเอเชียยงัคงเติบโตสงู โดยเฉพาะจากอินเดียและจีน ในขณะ
ท่ีกําลงัการผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลียได้เพิ่มขึน้มากกวา่ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้ตลาดอยู่
ในภาวะอปุทานล้นตลาด ผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลียมีแรงกดดนัท่ีจะต้องสง่ออกถ่านหินเพิ่มขึน้ หลงัจากการ
ก่อสร้างสว่นตอ่ขยายของทา่เรือขนถ่ายถ่านหินนิวคาสเซิล (Newcastle) แล้วเสร็จในปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากผู้ผลิต
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ถ่านหินได้มีการทําสญัญากบับริษัทรถไฟ และทา่เรือ ท่ีจะต้องขนถ่ายถ่านหินในปริมาณตามข้อตกลง ถ้าขนใน
ปริมาณต่ํากวา่ท่ีตกลงจะถกูปรับ (Take or Pay Agreement) แตเ่น่ืองจากความต้องการถ่านหินคณุภาพสงูใน
เอเชียมีการเติบโตน้อย ทําให้ผู้ผลติถ่านหินในประเทศออสเตรเลียต้องผลติถ่านหินคณุภาพต่ําลง สง่ไปขายยงั
ประเทศจีน โดยถ่านหินท่ีผลตินีจ้ะไมผ่า่นกระบวนการล้างถ่าน ทําให้มีต้นทนุต่ําลง จงึสามารถแข่งขนัราคาใน
ตลาดจีนได้ แต่คณุภาพถ่านหินท่ีได้มีคา่ความร้อนต่ําลงและมีปริมาณเถ้าสงูขึน้ 

ในทางตรงกนัข้ามความต้องการถ่านหินนําเข้าในยโุรปหดตวัลง จากการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า 
ถงึแม้ผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ในประเทศโคลอมเบีย จะมีปัญหาการนดัหยดุงานประท้วงของคนงาน ทําให้สง่ออก
ถ่านหินได้น้อยลง แตต่ลาดถ่านหินในยโุรปยงัคงอยูใ่นสภาพอปุทานล้นตลาดเพราะความต้องการท่ีลดลงและมี
ถ่านหินจากแหลง่อ่ืนเข้ามาชดเชยสว่นท่ีหายไปของโคลอมเบีย 
 ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯจําหน่ายถ่านหินท่ีผลิตจากประเทศอินโดนีเซียปริมาณ 29.1 ล้านตนั โดยสง่ไป
จําหน่ายยงัประเทศจีนมากท่ีสดุ ในสดัสว่น 28% ของปริมาณการจําหน่ายถ่านหินทัง้หมด สว่นใหญ่เป็นการ
จําหน่ายให้กบัโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ รองลงมาได้แก่ญ่ีปุ่ นและอินโดนีเซีย มีสดัสว่นการขาย 16% และ 
11% ตามลําดบั จะเหน็ได้วา่การจําหน่ายถ่านหินของบริษัทฯจะกระจายตวัออกไปครอบคลมุเกือบทกุภมิูภาค
ของโลก แตก่ารจําหน่ายสว่นใหญ่จะอยูใ่นตลาดเอเชีย ท่ีมีการเติบโตสงู และกระจายออกไปในประเทศตา่งๆ 
เพ่ือความมัน่คงด้านรายได้ 

 

กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
การแข่งขนัในปี 2556 ยงัคงมี
ความรุนแรงเน่ืองจากมีอปุทาน
สว่นเกินมาก โดยเฉพาะถ่าน
หินคณุภาพต่ําจากประเทศ
อินโดนีเซีย อยา่งไรก็ตาม
ปริมาณถ่านหินคณุภาพสงูใน
ตลาดไมไ่ด้มีอปุทานสว่นเกิน
มากเหมือนกบัถ่านหินคณุภาพ
ต่ํา เน่ืองจากปริมาณสํารองมี
จํากดั และถ่านหินของบริษัทฯสว่นใหญ่เป็นถ่านหินคณุภาพสงู จงึสามารถบริหารจดัการได้โดยใช้กลยทุธ์หลกั
ดงันี ้

o รักษาฐานลกูค้าเดิมและขยายตลาดเพิ่มขึน้ 
บริษัทฯเน้นเร่ืองการผลิตสนิค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้า และจดัสง่สนิค้าให้ตรงตาม
กําหนดเวลา พร้อมทัง้มีระบบติดตามในกรณีท่ีเกิดข้อร้องเรียนตา่งๆ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิมของ
บริษัทฯไว้ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯได้ขยายตลาดเพิ่มในประเทศจีน ซึง่เป็นตลาดขนาดใหญ่และความ
ต้องการใช้ถ่านหินยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯได้ขยายตลาดใหมไ่ปยงัสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
กระจายฐานลกูค้าให้กว้างขึน้ พร้อมกนันีไ้ด้ขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่เป็นฐานการผลิต
หลกัของบริษัทฯเพิ่มขึน้ เพ่ือเพิ่มความมัน่คงด้านการขาย 
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o การมุง่เน้นตลาดเป้าหมาย 
บริษัทฯได้มีการจดัแบง่สว่นตลาดออกเป็นกลุม่ๆตามลกัษณะทางภมิูศาสตร์ และพฤติกรรมการซือ้ของ
ลกูค้าและจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีขายดแูลลกูค้าในแต่ละกลุม่อยา่งใกล้ชิด บริษัทฯมุง่เน้นไปท่ีตลาด
โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศญ่ีปุ่ น เพราะต้องการถ่านหินคณุภาพดีและต้องการความมัน่คงในการสง่
มอบสงู บริษัทฯมีถ่านหินคณุภาพดี มีทา่เรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัทฯเอง ทําให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าในกลุม่นีไ้ด้เป็นอยา่งดี นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมุง่เน้นไปท่ีกลุม่ผู้ใช้ถ่านหินขนาด
ใหญ่ในประเทศจีน เกาหลีใต้ ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย และอินเดีย โดยการนําเสนอผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสม
กบัแตล่ะตลาดทําให้บริษัทฯมีฐานลกูค้าท่ีมัน่คงในตลาดดงักลา่ว 
บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะขยายตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยมุง่เน้นไปท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
ขนาดใหญ่เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตสงู มีความต้องการใช้ถ่านหินสม่ําเสมอและมีความมัน่คง 

o การบริหารและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
จากการท่ีบริษัทฯมีเหมืองถ่านหินหลายแหลง่ในประเทศอินโดนีเซีย ทําให้บริษัทฯมีถ่านหินหลาย
คณุภาพ บริษัทฯได้มีการนําถ่านหินจากแหลง่ตา่งๆมาผสมกนัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพให้ตรงกบัความ
ต้องการของลกูค้าในแตล่ะตลาด ทําให้สามารถเพิ่มราคาถ่านหินโดยรวมของบริษัทฯขึน้ได้ 
บริษัทฯได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารหว่งโซอ่ปุทานทัง้ระบบ (Shipment Demand Pull) 
ทําให้สามารถวางแผนการผลติ การกองเก็บ การขนสง่ถ่านหินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถสง่
มอบถ่านหินให้ลกูค้าได้ถกูต้อง เมน่ยํา ทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

o การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว ทําให้บริษัทฯ มีลกูค้า
ประจําอยูเ่ป็นจํานวนมาก บริษัทฯ ได้เน้นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ผา่นกิจกรรมตา่งๆ 
ได้แก่ 

 การแจ้งผลการดําเนินงานให้ลกูค้าทราบอยา่งสม่ําเสมอ 
บริษัทฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานและแผนงานของบริษัทฯให้ลกูค้าทราบทกุๆ ไตรมาส  เพ่ือให้
ลกูค้ามัน่ใจวา่บริษัทฯสามารถผลติและสง่มอบถ่านหินให้ได้ตามข้อตกลงกบัลกูค้า และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในระยะยาว 

 การเย่ียมลกูค้า 
นอกจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายแล้ว บริษัทฯ ได้ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานการผลิต และการควบคมุ
คณุภาพ ออกไปเย่ียมลกูค้า เพ่ือรับทราบปัญหาตา่งๆ และข้อหว่งใยจากลกูค้า และนํากลบัมา
พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
เดินทางไปพบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัลกูค้าเป็นประจํา เพ่ือให้บริษัทฯ มีความใกล้ชิดกบั
ลกูค้ามากขึน้ อนัจะเป็นการสร้างฐานลกูค้าระยะยาว 

 การสนบัสนนุทางด้านเทคนิค 
บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการใช้งานถ่านหิน (Coal Utilization Expert) ใน
การให้คําแนะนําและช่วยเหลือลกูค้าในการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้งานถ่านหินของบริษัทฯ อนั
จะเป็นการช่วยลดต้นทนุของลกูค้าลง 
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 การพฒันาระบบติดตามการตอบข้อร้องเรียนของลกูค้า 
บริษัทฯได้พฒันาระบบติดตามการตอบข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อร้องเรียนทกุข้อ
ของลกูค้าได้มีการดําเนินการแก้ไขท่ีรวดเร็ว และแจ้งให้ลกูค้าทราบถงึผลการแก้ไข พร้อมกนันี ้
บริษัทฯได้นําข้อร้องเรียนตา่งๆ มาปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน เพ่ือเน้นการป้องกนัไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดขึน้อีกในอนาคต 

o เสริมสร้าง “BANPU” Brand อยา่งตอ่เน่ือง 
บริษัทฯยงัคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand ในฐานะท่ีเป็นบริษัทด้านพลงังานแถว
หน้าในเอเชีย ผ่านทางการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ โดยเน้นยํา้ถึงการเป็นผู้ผลิตและสง่
มอบถ่านหินท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความมัน่คงในการสง่มอบทัง้คณุภาพและปริมาณ และมีความพร้อม
ในการจดัหาถ่านหินในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เข้าไปเป็นผู้สนบัสนนุการประชมุถ่านหินโลก
ในท่ีตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชมุถ่าน
หินโลกในท่ีตา่งๆ ทําให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัของผู้ผลติ ผู้ จําหน่าย และผู้ใช้ถ่านหินจากทัว่โลกมากยิ่งขึน้ 
และปัจจบุนันี ้ “BANPU” Brand ได้รับการยอมรับในตลาดโลกในฐานะท่ีเป็นบริษัทผลติถ่านหินชัน้นํา
ของโลกรายหนึง่ 

คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญั 
คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญัในตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้แก่ผู้ผลติรายใหญ่ เช่น PT Bukit Asam,   
PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, 
PT Berau Coal เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีคูแ่ข่งขนัรายเลก็อีกเป็นจํานวนมาก  
คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญัในตลาดโลกนอกจากจะเป็นผู้ผลติถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียด้วยกนัแล้ว ยงัมี
ผู้ผลติและผู้ ค้าถ่านหินรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และรัสเซีย ท่ีมีอยูเ่ป็น
จํานวนมาก นอกจากนีย้งัมีผู้ผลติถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียได้นําถ่านหินเข้า
มาขายในเอเซียในช่วงท่ีราคาถ่านหินในเอเชียปรับตวัสงูขึน้ แตเ่ม่ือราคาถ่านหินปรับตวัลดลง ถ่านหิน
จากสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียก็เข้ามาขายในเอเชียได้น้อยลงเน่ืองจากต้องเสียคา่ขนสง่ทางทะเล
สงูกวา่ถ่านหินท่ีมาจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียเพราะต้องขนสง่ไกลกวา่ 

นโยบายด้านราคา 
ราคาถ่านหินจะกําหนดตามคณุภาพของถ่านหินโดยอิงกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกในขณะท่ีตกลงซือ้
ขายกนั บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินไมใ่ห้ต่ํากวา่ราคาขัน้ต่ําท่ีรัฐบาล
อินโดนีเซียประกาศ โดยมีการกระจายการตกลงราคาออกไปอยูใ่นช่วงตา่งๆ ของปีขึน้อยูก่บัสญัญาท่ี
ทําไว้กบัลกูค้า ท่ีมีทัง้แบบราคาคงท่ี และราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือท่ีเรียกว่า 
Index Link บริษัทฯ ได้ปรับสดัสว่นการขายแบบราคาคงท่ีและราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามราคา
ตลาดโลก ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ๆ โดยใช้การซือ้ขายถ่านหินในตลาดอนพุนัธ์ (Coal 
Swap) ช่วยในการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาด 
คูแ่ข่งขนัรายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายราคาท่ีคล้ายคลงึกนัคือจะกําหนดราคาจําหน่ายถ่าน
หินไมใ่ห้ต่ํากวา่ราคาขัน้ต่ําท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ ดงันัน้การแข่งขนัราคาในตลาด
ภายในประเทศอินโดนีเซียเองจึงมีไมม่ากนกั ผู้ผลติรายเลก็จะขายในราคาท่ีต่ํากวา่ แตจ่ะมีตลาดหลกั
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เป็นผู้ใช้รายเลก็เทา่นัน้ เพราะผู้ ซือ้รายใหญ่สว่นใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย จงึต้องซือ้ในราคา
ท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ อีกทัง้ผู้ ซือ้รายใหญ่เหลา่นีต้้องการความมัน่คงในการสง่มอบสงู จงึเลือก
ท่ีจะซือ้จากผู้ผลิตรายใหญ่เป็นหลกั 

ลกัษณะของลกูค้า 
ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯยงัคงเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีมีความ
มัน่คงสงูและมีความต้องการใช้ถ่านหินคอ่นข้างแน่นอนในแตล่ะปี กระจายอยูใ่นประเทศตา่งๆ เช่น 
ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวนั จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และบางประเทศในยโุรป 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จําหน่ายถ่านหินให้กบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย เช่น ปนูซีเมนต์  ปิโตรเคมี กระดาษ 
พลาสติกและเคมีภณัฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นท่ีลกูค้ากลุม่โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีอตัราการเติบโตสงู และมีความต้องการใช้ถ่านหินสม่ําเสมอ 

การจดัจําหน่ายและช่องทางการจดัจําหน่าย 
การจําหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะเป็นการเสนอขายตรงให้กบัผู้ใช้งาน โดยใช้ตวัแทน
จําหน่าย (Agent) ในประเทศท่ีลกูค้าตัง้อยูช่่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อกบัลกูค้า รวมทัง้ช่วย
ดําเนินการด้านเอกสาร และให้บริการหลงัการขาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ขายผา่นบริษัทเพ่ือการค้า 
(Trading Company) ในบางประเทศท่ีการเสนอขายตรงให้ผู้ใช้งานได้ลําบาก เพ่ือให้เข้าถึงลกูค้า
เป้าหมาย และเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายในด้านการตลาด 

 
 

1.2 ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 

ถ่านหินสว่นใหญ่ท่ี Centennial ผลตินัน้ถกูนําไปใช้ในโรงไฟฟ้าใน New South Wales ในขณะเดียวกนัการ
สง่ออกไปยงัโรงไฟฟ้าในเอเชียก็ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ปัจจบุนั Centennial เป็นผู้จดัสง่ประมาณร้อย
ละ 80 ของของปริมาณเชือ้เพลงิท่ีต้องใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ (ใน Western Region) การขาย
ถ่านหินให้กบัโรงไฟฟ้าเหลา่นี ้ จะทําภายใต้สญัญาระยะยาวท่ีมีการกําหนดปริมาณถ่านหินและราคาซือ้
ขายลว่งหน้า สญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศท่ีทํากบัโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales มีข้อดีกบั 
Centennial ดงันี ้

 ตําแหน่งของเหมือง Centennial มีการเช่ือมต่อระบบขนสง่ถ่านหินเข้าไปยงัโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลกัษณะเป็น mine-mouth) ทําให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนสง่ โดยมีถนนและ
สายพาน เฉพาะสําหรับการขนสง่ถ่านหินไปยงัโรงไฟฟ้า ซึง่ช่วยลดต้นทนุการขนสง่ของ
Centennial รวมไปถงึผลกระทบตอ่ชมุชนท้องถ่ิน 

 สญัญาเหลา่นีอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย จงึช่วยจํากดัความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของ 
อตัราแลกเปล่ียน 

 การจดัสง่ถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจท่ีตอ่เน่ือง จงึสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ ซือ้ท่ีสว่น
ใหญ่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดี ให้แก่ Centennial ได้อยา่งตอ่เน่ือง 



 

หน้า 29 

ถงึแม้วา่ในปัจจบุนั ราคาถ่านหินในประเทศตามสญัญาเหลา่นีย้งัคงต่ํากวา่ราคาสง่ออก หรือราคาท่ี
ซือ้ขายในตลาดโลก อยา่งไรก็ตาม ในระยะเวลาท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนแปลงหลายประการในตลาดถ่านหิน 
ซึง่จะมีแนวโน้มให้ราคาถ่านหินในประเทศสงูขึน้และมีความสอดคล้องกบัราคาสง่ออกมากขึน้  
 
การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ในตลาดถ่านหินรวมถงึ 

 ราคาถ่านหินเพิ่มสงูขึน้จากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางต้นทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน
ใหม่ๆ  ความไมแ่น่นอนของอปุทานใหม ่ และต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน ท่ียงัถกูกวา่โดย
เปรียบเทียบจากการใช้เชือ้เพลิงประเภทอ่ืน เช่นก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

 การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ฐานเคยเป็นข้อจํากดัตอ่การสง่ออกถ่านหิน 
 โรงไฟฟ้าตา่งประเทศเหน็วา่การมีแหลง่ถ่านหินท่ีมัน่คงมีความสําคญั โดยมีโรงไฟฟ้าตา่งประเทศ

เข้ามาลงทนุในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพ่ือทําสญัญาระยะยาวโดยซือ้ถ่านหินท่ี
ราคาตลาด 

 ขัน้ตอนการอนมุติัการทําเหมืองเร่ิมมีความยากขึน้ในสองสามปีท่ีผา่นมา ซึง่ทําให้โครงการขยาย
หรือเพิ่มอปุทานถ่านหินเกิดขึน้ได้ยากย่ิงขึน้ ดงันัน้โรงไฟฟ้าในประเทศจงึอาจต้องซือ้ถ่านหินใน
ราคาท่ีสงูขึน้เพ่ือให้แน่ใจวา่จะมีถ่านหินสําหรับใช้ในการผลติไฟฟ้า โดยเฉพาะการซือ้จากแหลง่
ถ่านหินปัจจบุนัให้มากท่ีสดุ รวมไปถงึการซือ้ถ่านหินจากแหลง่ผลติท่ีอยูใ่กล้กบัโรงไฟฟ้า 

 
ดงันัน้ความต้องการใช้พลงังานท่ีสงูขึน้ บวกกบัความท้าทายในการจดัหาแหลง่พลงังานใหมท่ี่เพิ่มมาก

ขึน้ จะทําให้แหลง่ถ่านหินท่ีมีอยูปั่จจบุนัมีมลูคา่มากขึน้ และจากปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี ้ Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการถ่านหินท่ีใช้เป็น
เชือ้เพลงิให้ความร้อนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

เม่ือภาระผกูพนัภายใต้สญัญาในประเทศเร่ิมหมดลง Centennial มีความประสงค์ท่ีจะจดัสดัสว่นของ
การขายถ่านหินในประเทศและสง่ออกให้เป็นไปตามกลยทุธ์ของกลุม่ อยา่งไรก็ตาม Centennial จะยงัคง
รักษาความสําคญัในการจดัสง่ถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์หลกั 

 
1.3 ตลาดถ่านหนิในประเทศไทย 

 ปัจจบุนันีก้วา่ 90% ของถ่านหินท่ีใช้ในภาคเอกชนเป็นถ่านหินท่ีนําเข้ามาจากตา่งประเทศ 
เน่ืองจากปริมาณสํารองของถ่านหินในประเทศมีจํากดั อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์เป็นกลุม่ผู้ใช้ถ่านหินกลุม่
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 มีปริมาณการใช้ถ่านหินประมาณ 6.4 ล้านตนั 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.3 ล้านตนั ในจํานวนนีเ้ป็นถ่านหินท่ีนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศประมาณ 5 ล้านตนั เพิ่มขึน้ประมาณ 0.2 ล้านตนั และเป็นถ่านหินท่ีผลติในประเทศประมาณ 
1.4 ล้านตนั เพิ่มขึน้ประมาณ 0.1 ล้านตนั รองลงได้แก่กลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (Independent Power 
Producer : IPP) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ประมาณ 5.2 ล้านตนั เพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.3 ล้านตนั โดยทัง้หมดเป็นถ่านหินท่ีนําเข้ามาจากตา่งประเทศ 
สําหรับกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP) มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง 11 เดือน
แรกของปี 2556 ประมาณ 2.1 ล้านตนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 0.2 ล้านตนั ท่ีเหลือจะ
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เป็นการใช้ถ่านหินในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิ่งทอ อาหาร เป็นต้น รวมถงึ
ถ่านหินท่ีนําเข้ามากองเก็บยงัคลงัสนิค้าของผู้ ค้าถ่านหิน ซึง่มีปริมาณรวมทัง้หมดประมาณ 3.7 ล้านตนั 
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนประมาณ 1.9 ล้านตนั เน่ืองจากในปีก่อน
หน้าผู้ ค้าถ่านหินได้นําถ่านหินเข้ามากองเก็บไว้มาก ดงันัน้ในช่วงต้นปี 2556 ท่ีราคาถ่านหินในตลาดโลก
ปรับตวัสงูขึน้ กลุม่ผู้ ค้าถ่านหินจงึชะลอการนําเข้าถ่านหิน และนําถ่านหินในสต๊อกออกจําหน่าย ทําให้
ปริมาณการนําเข้าลดลงคอ่นข้างมาก 

ลกัษณะตลาดถ่านหินในประเทศไทยแบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

ผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ ได้แก่ ผู้ใช้ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี อตุสาหกรรม
กระดาษขนาดใหญ่ รวมถึงกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP) มีศกัยภาพท่ีจะ
นําเข้าถ่านหินมาจากตา่งประเทศโดยตรง โดยจะซือ้ถ่านหินสว่นใหญ่จากผู้ประกอบการท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ทําให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหินรายใหญ่จากตา่งประเทศเข้ามาแข่งขนัในตลาดนีด้้วย  

สําหรับกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) จะทําสญัญาซือ้ถ่านหินระยะ
ยาวกบัผู้ผลติถ่านหินในตา่งประเทศ มีปริมาณเหลือสําหรับซือ้ในตลาดจรเพียงเลก็น้อย ทําให้ตลาดนีไ้มมี่
การแข่งขนัมากนกั 

กลุม่ผู้ใช้ถ่านหินรายเลก็ จะมีจํานวนผู้ใช้มากราย แต่ละรายจะใช้ถ่านหินในปริมาณน้อย ผู้ใช้ถ่านหิน
ในกลุม่นีส้ว่นใหญ่จะซือ้ถ่านหินจากผู้ประกอบการค้าถ่านหินท่ีมีพืน้ท่ีกองเก็บ หรือสามารถทยอยสง่มอบ
ได้ เน่ืองจากโรงงานมีขนาดเลก็มีพืน้ท่ีกองเก็บน้อยจงึรับถ่านหินแตล่ะครัง้ได้ในปริมาณน้อย เคร่ืองจกัรของ
โรงงานขนาดเลก็หลายโรงงานต้องการใช้ถ่านหินท่ีเป็นก้อน ไม่สามารถใช้ถ่านฝุ่ นได้ ผู้ประกอบการหลาย
รายจงึต้องมีกระบวนการคดัขนาดถ่านหินก่อนทยอยสง่มอบให้ลกูค้า และขายถ่ายฝุ่ นให้กบัโรงงานท่ี
สามารถใช้ถ่านฝุ่ นได้ เช่น โรงงานปนูซีเมต์ เป็นต้น ตลาดในกลุม่นีจ้ะมีการแข่งขนัสงูเน่ืองจากมีผู้ ค้าหลาย
ราย และการตดัสนิใจซือ้ขึน้อยูก่บัราคาเป็นสําคญั 

กลยทุธ์ในการแข่งขนั 

 ถ่านหินผลติในประเทศไทย 
บริษัทฯ ได้หยดุผลติถ่านหินในประเทศไทย เน่ืองจากปริมาณสํารองหมดแหลง่ 

 ถ่านหินนําเข้าจากตา่งประเทศ 
ตลาดถ่านหินนําเข้ามีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจเป็นแบบซือ้มา ขายไป ทําให้มีผู้ ค้าราย
ใหมเ่ข้ามาในตลาดได้ง่าย บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์การแข่งขนัดงันี ้

 ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือในการสง่มอบ 
บริษัทฯ ยงัคงเน้นในเร่ืองของการสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีตรงกบัข้อตกลงกบัลกูค้า ทัง้ในแง่ของ
ปริมาณ คณุภาพ และระยะเวลาสง่มอบ และการท่ีบริษัทฯมีแหลง่ถ่านหินของบริษัทฯเองท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย ทําให้บริษัทฯมีความมัน่คงในการจดัหาถ่านหิน และมีความน่าเช่ือถือในการสง่มอบสงู ทํา
ให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
บริษัทฯ มาอยา่งยาวนาน ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการความมัน่คงในการสง่มอบสงู 
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 การมุง่เน้นตลาดเป้าหมาย 
บริษัทฯจะมุง่เน้นไปท่ีกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีมีความต้องการท่ีแน่นอนและต้องการ
ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือในการสง่มอบสงู ทําให้บริษัทฯมีความได้เปรียบคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนๆ 
เพราะบริษัทฯมีแหลง่ถ่านหินของตนเอง อีกทัง้ยงัสามารถหลีกเล่ียงการแข่งขนัท่ีรุนแรงได้เพราะคูแ่ขง่
ขนัท่ีมีแหลง่ถ่านหินเป็นของตนเองนัน้มีไมม่ากนกั ทําให้ลกูค้าในกลุม่นีต้้องการสร้างความสมัพนัธ์
ระยะยาวกบับริษัทฯเพ่ือให้มีแหลง่ถ่านหินใช้ในระยะยาว 

 คลงัสนิค้า (Coal Distribution Center) 
บริษัทฯ มีคลงัสินค้า 2 แหง่ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีกองเก็บถ่านหินท่ีนําเข้ามาจากตา่งประเทศ ก่อนท่ีจะ
ทยอยสง่มอบให้ลกูค้า ทําให้บริษัทฯมีความมัน่คงในการสง่มอบถ่านหินมากย่ิงขึน้ บริษัทฯได้พฒันา
คลงัสนิค้าโดยมีการควบคมุการปฏิบติังานในพืน้ท่ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการรักษาสิง่แวดล้อม
อยา่งเคร่งครัด และดแูลเร่ืองผลกระทบตอ่ชมุชนในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้เป็นตวัอยา่งของคลงัสนิค้า
ท่ีได้มาตราฐานสากล ทัง้นีเ้พ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในเร่ืองการสง่มอบในระยะยาว 

 

ลกัษณะของลกูค้า 
กลุม่ผู้ใช้ถ่านหินในภาคอตุสาหกรรมสามารถแบ่งตามลกัษณะเคร่ืองจกัรท่ีใช้งานถ่านหินและการซือ้ถ่านหินได้
เป็น 4 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้

 อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ ซึง่ใช้ถ่านหินในกระบวนการการเผาปนูซีเมนต์ และนบัเป็นกลุม่ผู้ใช้ถ่านหิน
กลุม่ใหญ่ท่ีสดุของภาคเอกชนในประเทศไทย ลกูค้าในกลุม่นีมี้จํานวนน้อยราย แตล่ะรายจะมีความ
ต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก  

 โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP) เป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่และทําสญัญาซือ้
ถ่านหินระยะยาวกบัผู้ผลติรายใหญ่ในตา่งประเทศ 

 อตุสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ ซึง่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในหม้อไอนํา้ขนาด
ใหญ่ และนําไอนํา้ท่ีได้ไปผลติกระแสไฟฟ้าและไอนํา้บางสว่นจะนําไปใช้ให้ความร้อนในกระบวนการ
ผลติ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิง่ทอ รวมไปถงึกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

 อตุสาหกรรมอ่ืนๆ สว่นใหญ่จะเป็นโรงงานท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในหม้อไอนํา้ขนาดเลก็ 
เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี อาหาร และสิง่ทอ นอกจากนีย้งัมีโรงงานขนาดเลก็ท่ีใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลงิในการเผา อบ ต้ม ในกระบวนการผลติ เช่น  อตุสาหกรรมเคมี อาหารสตัว์  เป็นต้น ผู้ใช้
ถ่านหินในกลุม่นีจ้ะเป็นผู้ใช้รายยอ่ย ท่ีมีปริมาณการใช้ตอ่รายไม่มากนกั แต่มีจํานวนผู้ใช้มาก 

บริษัทฯ มุง่เน้นไปท่ีกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ 2 กลุม่ ได้แก่ อตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ และอตุสาหกรรมผลติ
กระแสไฟฟ้าและไอนํา้ เน่ืองจากเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีความต้องการสม่ําเสมอและต้องการความมัน่คงและความ
น่าเช่ือถือในการสง่มอบสงู สําหรับกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP) นัน้ สว่นใหญ่จะทําสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาว
กบัผู้ผลติรายใหญ่ในตา่งประเทศไว้แล้ว ทําให้แทบจะไมมี่การออกมาซือ้ในตลาดจรเหมือนลกูค้ากลุม่อ่ืนๆ 
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2.   การตลาดธุรกจิไฟฟ้า 
2.1  ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย 

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมและการยอมรับของชมุชนเป็นหลกั ในช่วง
ระยะเวลาท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีการต่ืนตวัในเร่ืองสิง่แวดล้อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน
ตา่งๆ ให้สงูขึน้ ตลอดจนการตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ    
แตด้่วยกลยทุธ์ดงักลา่ว บริษัทฯ มีการลงทนุในการปรับปรุงประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษา
อปุกรณ์เพ่ือลดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการทําความ
เข้าใจกบัชมุชนในพืน้ท่ี สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานได้อยา่งครบถ้วน
และความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี  

คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญั 
 ผู้ผลติไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั 

(มหาชน)  และบริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
2.2  ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กลา่วคือ ในช่วงฤดหูนาวท่ีมีความต้องการไอนํา้สงู 
ก็จะผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้อยา่งเตม็ท่ี สว่นในช่วงเวลาอ่ืนนัน้ความต้องการทัง้ไฟฟ้าและไอนํา้
ลดลง บริษัทฯ จึงเน้นการบริหารประสทิธิภาพของการผลติเพ่ือให้ต้นทนุการผลติต่ํา 
เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของราคาถ่านหินในประเทศจีนตัง้แต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา ตามสถานการณ์
ราคาถ่านหินในตลาดโลก สง่ผลให้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 รัฐบาลจีนได้ประกาศปรับลดราคาคา่ไฟฟ้า
ลงเลก็น้อยเพ่ือสะท้อนต้นทนุเชือ้เพลงิท่ีลดลง  ซึง่มีผลกระทบไมม่ากตอ่ผลประกอบการในปี 2556 
เน่ืองจากอตัราการลดราคาคา่ไฟเกิดขึน้ตอนสิน้ปี 2556 และอตัราการลดราคาของราคาเชือ้เพลิงมากกวา่
การอตัราการลดของราคาคา่ไฟ นอกจากนีรั้ฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดกบันโยบายสิง่แวดล้อมและการ
ควบคมุมลภาวะ แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 นี ้ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการ
ควบคมุการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมปัจจบุนัอยู่แล้ว แตต้่องมีการปรับปรุงและเพ่ิมอปุกรณ์
ควบคมุสิง่แวดล้อมเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมใหมท่ี่จะบงัคบัใช้ในปีหน้า 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายกําลงัการผลติในโรงไฟฟ้าท่ีมีความพร้อม เพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่
ความต้องการไอนํา้ท่ีเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถ่ินนัน้ๆ โดยรวมแล้วธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ 
มีผลประกอบการท่ีดี เน่ืองจากต้นทนุเชือ้เพลงิต่ํา ปริมาณการขายเพ่ิมขึน้ และควบคมุต้นทนุการผลติได้ดี  
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กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล 
เน่ืองจากมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟ้าทัว่ๆ ไป และควบคมุมลภาวะได้ดีกวา่ ทําให้ได้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ 
ประกอบด้วย การได้การประกนัการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าท้องถ่ิน  ได้รับสทิธิพิเศษในการผกูขาดการ
ขายไอนํา้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต   และได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึง่เป็นปัจจยั
สําคญัท่ีสามารถนํามาใช้กําหนดกลยทุธ์แข่งขนั  ดงันี ้ 
 คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า   

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพและบริการ คือ จดัให้มีความพร้อมและความมัน่คงในการผลิต
และจําหน่ายของทัง้ไฟฟ้าและไอนํา้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้อนในหน้าหนาวให้กบัประชาชน การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าบน
พืน้ฐานของความซ่ือตรงและผลประโยชน์ร่วมกนั ทําให้ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากลกูค้า ใน
ขณะเดียวกนัก็ได้มีการทําสญัญากบัลกูค้าไอนํา้อตุสาหกรรมให้สามารถปรับราคาไอนํา้ได้ หากคา่
เชือ้เพลงิเพิ่มสงูขึน้กวา่ราคาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา ทําให้สามารถลดภาระในเร่ืองต้นทนุของคา่
เชือ้เพลงิท่ีสงูขึน้ได้ 

 การบริหารต้นทนุ   
จดัให้มีการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิงต้นทนุเชือ้เพลงิหรือถ่านหิน โดยมีกล
ยทุธ์การจดัซือ้และสํารองถ่านหินในช่วงเวลาท่ีราคาถ่านหินลดลง และสํารองไว้ใช้ในช่วงเวลาท่ีราคา
สงู ตลอดจนการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิตเพ่ือลดต้นทนุการผลิต 

 มีความพร้อมในการปรับตวัสงู   
เน่ืองจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ 
จงึมีการติดตามภาวะตลาดอยา่งใกล้ชิดและคอยปรับการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดหรือ
สถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ ทําให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ 

 การบริหารความสมัพนัธ์กบัหน่วยราชการท้องถ่ินและชมุชน  
บริษัทฯ สร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเป็นพนัธมิตรท่ีมี
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  มีกําลงัการผลติไฟฟ้าตาม
สดัสว่นการถือหุ้นทัง้สิน้ 751 เมกะวตัต์ ซึง่จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทยตามสญัญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer  (IPP)   และจะจําหน่ายไฟฟ้าบางสว่น
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ให้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนีโ้ครงการดงักลา่วอยู่ระหวา่งการดําเนินการก่อสร้าง 
คาดวา่จะแล้วเสร็จและเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558 
กลยทุธ์ในการแข่งขนั 
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนจากการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหง
สา บริษัทฯ จงึได้มุง่เน้นด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในพืน้ท่ีควบคูไ่ปกบัพฒันามาตรฐานชีวิต
ความเป็นอยูข่องผู้คนในชมุชนเหลา่นัน้ ซึง่มาตรการดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเร่ิม
แผนงานในการพฒันาชมุชนตา่งๆ เช่น การพฒันาสาธารณปูโภค นํา้ประปา ไฟฟ้า ถนน การอพยพชมุชน
บางสว่นพร้อมกบัการสร้างท่ีอยู่อาศยัใหมท่ดแทนในท่ีเหมาะสม   และการสง่เสริมพฒันาอาชีพ เป็นต้น 
 
คูแ่ข่งขนัท่ีสําคญั 
 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศรายอ่ืนๆ 
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 (ข) สภาพการแข่งขัน 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิ 

1.1 สภาพการแข่งขันโดยรวมในธุรกจิถ่านหนิ 

 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหนิ 
ภาวะอตุสาหกรรมถ่านหินในตลาดโลกในปีท่ีผา่นมายงัคงมีการแข่งขนัสงูเน่ืองจากมีอปุทานสว่นเกินมาก ถงึแม้

จะมีปัญหาการผลติในหลายประเทศก็ตาม ในขณะท่ีความต้องการถ่านหินยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ๆ ท่ีมีการ
ชะลอตวัของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียซึง่เป็นผู้ นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ก็ตาม การมีอปุทานสว่นเกิน
อยูม่ากทําให้ราคาถ่านหินปรับตวัลดลงในช่วงต้นปีท่ีผา่นมาและมีการฟืน้ตวัในช่วงปลายปีจากการปรับราคา
จําหน่ายถ่านหินภายในประเทศจีน 

ตลาดถ่านหินในปี 2556 มีปริมาณการนําเข้าโดยรวมประมาณ 885 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 
4% ปริมาณการนําเข้ากวา่ 75% เป็นการนําเข้าของประเทศท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้      
ไต้หวนั โดยปริมาณการนําเข้ารวมของทวีปเอเชียในปีท่ีผา่นมามีการเติบโตประมาณ 7.4% จากปีก่อนหน้า จีนเป็น
ประเทศท่ีมีการนําเข้าถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนมากท่ีสดุในโลก โดยในปีท่ีผา่นมามีปริมาณการนําเข้าถึง 
152 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 3.6%  รองลงมาคืออินเดียซึง่มีปริมาณการนําเข้าถ่านหินในปีท่ีผา่นมาประมาณ 
136 ล้านตนั เพิ่มขึน้ถงึ 26.9% จากปีก่อนหน้า ซึง่ถือเป็นอตัราการเติบโตท่ีสงูท่ีสดุในโลก เน่ืองจากการผลติถ่านหิน
ภายในประเทศอินเดียเติบโตไม่ทนักบัความต้องการ ทําให้อินเดียต้องมีการนําเข้าถ่านหินจากตา่งประเทศมาก ในปี
ท่ีผา่นมาอินเดียมีการนําเข้าถ่านหินชนิด
เชือ้เพลงิให้ความร้อนแซงหน้าญ่ีปุ่ นขึน้มาอยู่
ในอนัดบัสองของโลก  ถงึแม้การนําเข้าถ่าน
หินชนิดเชือ้เพลิงให้ความร้อนของญ่ีปุ่ นจะตก
ลงไปอยูอ่นัดบัสาม แตป่ริมาณการนําเข้าของ
ญ่ีปุ่ นก็ยงัคงอยู่ในระดบัสงู เน่ืองจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในญ่ีปุ่ นยงัคงหยดุเดินเคร่ืองจาก
ข้อกําหนดด้านความปลอดภยัทําให้ญ่ีปุ่ นต้อง
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินเตม็กําลงัการผลติ 
ในขณะท่ีปริมาณการนําเข้าถ่านหินของ
เกาหลีใต้ และไต้หวนั ยงัคงเติบโตอยา่ง
ตอ่เน่ือง ถงึแม้จะเติบโตในปริมาณน้อยก็ตาม 

การนําเข้าถ่านหินในยโุรปในปีท่ีผา่นมามี
ปริมาณลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 5.6% 
ทัง้นีใ้นช่วงต้นปีท่ีผา่นมา มีการปลดระวาง
โรงไฟฟ้าเก่าในยโุรปเป็นจํานวนมาก จาก
ข้อกําหนดด้านสิง่แวดล้อมของสหภาพยโุรป 
(European Large Combustion Plant 
Directive: LCPD) ท่ีมีเป้าหมายในการปลด
ระวางโรงไฟฟ้าเก่าท่ีไมมี่ประสทิธิภาพ เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ประกอบกบัสเปนและโปรตเุกส
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สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนํา้ได้มากในช่วงคร่ึงปีแรกทําให้การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินใน 2 ประเทศนี ้
ลดลงมาก  

ถงึแม้การนําเข้าถ่านหินของหลายประเทศในยโุรปจะลดลง แตก่ารนําเข้าถ่านหินขององักฤษและเยอรมนักลบั
ปรับตวัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากกําไรจากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินสงูกวา่โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิมาก 
ทําให้สว่นใหญ่มีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินเตม็กําลงัการผลติ ในเยอรมนัมีโรงไฟฟ้าถ่านหินใหมเ่ดินเคร่ืองทําให้
มีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึน้ถงึแม้เยอรมนัจะให้ความสําคญักบัพลงังานทดแทนก่อนก็ตาม  

และจากการท่ีกําไรจากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินสงูกวา่โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิมาก ทํา
ให้โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ียงัไมไ่ด้ปลดระวางในยโุรปสว่นใหญ่เดินเคร่ืองเตม็กําลงัการผลิต ทําให้ปริมาณการนําเข้าลดลง
ไมม่ากนกั ทัง้ๆ ท่ีมีการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าจํานวนมากก็ตามโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการสง่ออกถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในปี 2556 มีปริมาณการสง่ออกทัง้หมดประมาณ 892 

ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 4.9% ประเทศผู้สง่ออกถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนหลกัๆ มีเพียง 6 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย สาธราณรัฐแอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา ครอบคลมุ
ปริมาณการสง่ออกถงึ 97% ของปริมาณการสง่ออกทัง้โลก ประเทศอินโดนีเซียยงัคงเป็นประเทศผู้สง่ออกถ่านหิน
ชนิดเชือ้เพลงิให้ความร้อนรายใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยในปีท่ีผา่นมาคาดวา่จะมีปริมาณการสง่ออกสงูถงึ 400 ล้านตนั 
หรือคิดเป็น 44% ของการสง่ออกถ่านหินทัง้โลก อยา่งไรก็ตามปริมาณถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นถ่านหินคณุภาพ
ต่ําซึง่มีตลาดหลกัคือประเทศอินเดียและประเทศจีน ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้สง่ออกถ่านหินชนิดเชือ้เพลงิให้ความ
ร้อนอนัดบัสองรองจากอินโดนีเซีย โดยมี
ปริมาณการสง่ออกในปีท่ีผา่นมาประมาณ 
184 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า
ประมาณ 7% ถ่านหินท่ีสง่ออกจาก
ออสเตรเลียสว่นใหญ่เป็นถ่านหินคณุภาพ
ดี มีตลาดหลกัได้แก่ญ่ีปนุ เกาหลีใต้ 
ไต้หวนั เป็นต้น แตใ่นปีท่ีผา่นมา 
ออสเตรเลียมีการสง่ออกถ่านหินท่ีมีคา่
ความร้อนต่ําลงมาและมีปริมาณเถ้าสงู
มากขึน้ โดยสว่นใหญ่จะสง่ออกไป
จําหน่ายท่ีประเทศจีน  สว่นโคลอมเบียมีการสง่ออกถ่านหินลดลง เน่ืองจากเกิดการนดัหยดุงานประท้วงของคนงาน
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บริษัทผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ 2 ราย จากกรณีพิพาทแรงงาน มีผลให้โคลอมเบียสง่ออกถ่านหินลดลง 7.8% จากปี
ก่อนหน้า ในขณะท่ีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก็สง่ออกถ่านหินลดลงเช่นกนั จากปัญหาสภาพอากาศไมดี่ ทําให้ทา่เรือขน
ถ่ายถ่านหินได้น้อยลง ประกอบกบัข้อจํากดัด้านกําลงัการขนสง่ทางรถไฟ ทําให้สาธารณรัฐแอฟริกาใต้สง่ออกถ่าน
หินลดลงประมาณ 5.3% สหรัฐอเมริกาก็มีการสง่ออกถ่านหินลดลงเช่นกนั เน่ืองจากมีต้นทนุสงูและราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดต่ําลง 

ราคาถ่านหินในตลาดโลกในปีท่ีผา่นมาทยอยปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองนบัตัง้แตต้่นปี เน่ืองจากมีอปุทาน
สว่นเกินในตลาดมาก โดยเฉพาะจาก
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทําให้ราคาถ่านหิน
ตามสญัญาซือ้ขายถ่านหินระยะยาวระหวา่ง
ผู้ใช้ถ่านหินในประเทศญ่ีปุ่ นกบัผู้ผลติถ่านหิน
หลกัในประเทศออสเตรเลีย (Australia-Japan 
Reference Price) สําหรับการสง่มอบปี 2556 
(เมษายน 2556 ถงึ มีนาคม 2557) ปรับตวั
ลดลงมาอยูท่ี่ 95 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ลดลง
จากปีก่อนหน้า 17.6% ในขณะท่ีราคาสง่ออก
ถ่านหิน (FOB) ในตลาดจร (Spot market)   ท่ี
ทา่เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ในปี  2556 มีราคาต่ํากวา่นีม้าก โดยได้ปรับตวัลงไปอยูท่ี่
ระดบัต่ําสดุประมาณ 76 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ในเดือนกนัยายน ก่อนท่ีจะปรับตวัขึน้ในช่วงปลายปี  

การแข่งขนัในเอเชียในปีท่ีผา่นมาคอ่นข้างรุนแรง เน่ืองจากผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศจีนได้ทําการลดราคา
จําหน่ายถ่านหินลงมาเพ่ือรักษาสว่นแบง่ตลาดถ่านหินของตนเองไว้ ทําให้ผู้สง่ออกถ่านหินจากประเทศออสเตรเลีย
และอินโดนีเซียต้องลดราคาจําหน่ายถ่านหินลงตาม เพ่ือให้สามารถเข้าไปแข่งขนัในตลาดทางตอนใต้ของจีนได้ 
อยา่งไรก็ตามราคาถ่านหินในประเทศจีนได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปลายเดือนกนัยายน เน่ืองจากผู้ผลติรายใหญ่ปรับ
ราคาจําหน่ายถ่านหินขึน้ก่อนจะถงึช่วงเจรจาราคาซือ้ขายถ่านหินประจําปีในช่วงปลายปี กบัผู้ ซือ้ในกลุม่โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ ทําให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับขึน้ตาม  

ในขณะท่ีการแขง่ขนัในยโุรปมีความรุนแรงเช่นกนั ถงึแม้ผู้ ซือ้ถ่านหินสว่นใหญ่จะทําสญัญาครอบคลมุปริมาณท่ี
จะใช้ทัง้ปีไว้แล้ว ทําให้มีปริมาณเพียงสว่นน้อยท่ีจะมาซือ้ในตลาดจร แตร่าคาถ่านหินในยโุรปในปีท่ีผา่นมามีความ
ผนัผวนมาก ตามสถานการณ์การประท้วงในประเทศผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่อยา่งโคลอมเบีย แตเ่น่ืองจากความ
ต้องการถ่านหินในยโุรปหดตวัลง ประกอบกบัมีกําลงัการผลิตถ่านหินสว่นเกินจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และ
สหรัฐอเมริกาท่ีสามารถชดเชยปริมาณถ่านหินท่ีหายไปของโคลอมเบียได้ ทําให้ราคาถ่านหินในยโุรปมีแนวโน้มลดลง
เช่นกนั 

แนวโน้มตลาดถ่านหินในปี  2557 ความต้องการใช้ถ่านหินคาดวา่จะยงัเติบโตตอ่เน่ือง แตจ่ะโตในอตัราท่ีลดลง
โดยเฉพาะจีนท่ีมีแนวโน้มจะลดการใช้ถ่านหินในเมืองใหญ่ลงเพ่ือลดปัญหามลพิษทางอากาศ แตค่าดวา่น่าจะเป็น
เพียงการย้ายโรงไฟฟ้าถ่านหินจากเมืองใหญ่ให้ออกไปอยูไ่กลจากตวัเมือง ซึง่จะทําให้การใช้ถ่านหินโดยรวมของ
ประเทศไมไ่ด้ลดลง แต่รัฐบาลจีนได้มีความพยายามท่ีจะกําหนดกฏเกณฑ์เพ่ือให้นําเข้าถ่านหินคณุภาพดีขึน้ โดยการ
ห้ามนําเข้าถ่านหินคณุภาพต่ํา ซึง่จะทําให้กระทบกบัถ่านหินคณุภาพต่ําของอินโดนีเซีย แตอ่ยา่งไรก็ตามถ่านหิน
คณุภาพต่ําก็ยงัมีตลาดอินเดียรองรับอยู ่ ความต้องการถ่านหินนําเข้าของอินเดียคาดวา่จะเติบโตตอ่เน่ือง เพราะการ
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ผลติถ่านหินในประเทศโตไมท่นักบัความต้องการ ความต้องการถ่านหินในประเทศอ่ืนๆในเอเชียคาดวา่จะเติบโต
เลก็น้อย ดงันัน้อตัราการเติบโตของความต้องการถ่านหินในเอเชียจงึขึน้อยูก่บัจีนและอินเดีย  ในขณะท่ีความต้องการ
ใช้ถ่านหินในยโุรปคาดวา่จะไมเ่ติบโต เน่ืองจากจะมีการปลดระวางของโรงไฟฟ้าเก่าตอ่เน่ือง แตบ่างสว่นจะถกูชดเชย
ด้วยโรงไฟฟ้าใหมท่ี่สร้างขึน้  และการกลบัมาเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าถ่านหินในสเปนและโปรตเุกส 

ในด้านการผลติและการสง่ออกถ่านหินคาดวา่จะมีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย และ
ออสเตรเลีย การสง่ออกถ่านหินจากโคลอมเบียจะมีปัญหาในช่วงต้นปี เน่ืองจากรัฐบาลโคลอมเบียสัง่ห้ามการขนถ่าย
ถ่านหินจากเรือลําเลียงขึน้เรือเดินสมทุร ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทําให้การขนถ่ายถ่านหินขึน้เรือเดิน
สมทุรจะต้องขนถ่ายโดยใช้สายพานลําเลียงจากทา่เรือเทา่นัน้ บริษัท Drummond ซึง่เป็นผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโคลอมเบียไมส่ามารถก่อสร้างท่าเรือขนถ่ายถ่านหินแล้วเสร็จก่อนสิน้ปี 2556 ทําให้ไมส่ามารถขนถ่าย
ถ่านหินลงเรือเดินสมทุรได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม คาดวา่บริษัท Drummond จะสามารถก่อสร้างทา่เรือแล้วเสร็จในไตร
มาสสองของปีนี ้ ก็จะทําให้การสง่ออกถ่านหินของโคลอมเบียกลบัมาเป็นปกติ และคาดวา่ในช่วงระหวา่งก่อสร้างนี ้
บริษัท Drummond จะพยายามสง่ออกถ่านหินผา่นทา่เรืออ่ืน ก็จะทําให้มีถ่านหินบางสว่นสารถสง่ออกมาได้ ในขณะ
ท่ียงัมีปริมาณถ่านหินจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ท่ีพร้อมจะเข้ามาชดเชยสว่นท่ีขาดหายไป
ของโคลอมเบีย ทําให้ตลาดยงัคงอยูใ่นภาวะมีอปุทานสว่นเกินอยู ่
ภาวะการแข่งขนัในปี 2557 จงึคาดวา่จะยงัคงรุนแรงเช่นเดียวกบัในปี 2556 โดยแนวโน้มราคาถ่านหินในปี 2557 
คาดวา่จะลงไปถึงจดุต่ําสดุในปีนี ้ และจะทยอยปรับขึน้ เน่ืองราคาถ่านหินได้ปรับตวัลงไปใกล้ต้นทนุของผู้ผลติถ่าน
หินในหลายประเทศ ทําให้ยากท่ีจะลดต่ําลงไปได้อีก ความไมแ่น่นอนเก่ียวกบันโยบายการควบคมุการผลติถ่านหิน
ของอินโดนีเซียก็มีสว่นท่ีจะทําราคาถ่านหินมีการปรับตวัขึน้ เพราะถ้ารัฐบาลอินโดนีเซียจํากดัปริมาณการผลิตถ่าน
หิน เทา่กบัเป็นการลดปริมาณถ่านหินต้นทนุต่ําในตลาด ทําให้มีแนวโน้มท่ีราคาจะปรับขึน้ได้ แตท่ัง้นีข้ึน้กบักฏหมาย
และการบงัคบัใช้กฏหมายของรัฐบาลอนิโดนีเซีย 

 

1.2 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิประเทศออสเตรเลีย 

 1.2.1 ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 
 อปุสงค์หลกัของถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) สําหรับการใช้ในประเทศ

ออสเตรเลีย คือ สําหรับใช้เป็นเชือ้เพลงิในธุรกิจผลติไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะ
อ้างอิงตามราคาตลาดโลก โดยจะเป็นราคาท่ีสะท้อนคณุภาพ คา่พลงังาน และคณุสมบติัของถ่าน
หิน อปุสงค์และอปุทานในโลกอนัเป็นผลจากการเติบโต และการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เน่ืองจาก
ออสเตรเลียเป็นผู้สง่ออกถ่านหินรายใหญ่ จงึมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึง่เป็นราคา Spot 
Market จากทา่เรือ Newcastle ประเทศออสเตรเลีย โดยไมร่วมคา่ขนสง่ท่ีเก่ียวข้อง สว่นราคาซือ้
ขายถ่านหินภายในประเทศ จะใช้การเจรจาระหวา่งบริษัทถ่านหินและลกูค้าโดยอาจใช้ราคาท่ี
อ้างอิงกบัราคาสง่ออก (Export Parity) อยา่งไรก็ตาม หากวา่บริษัทตา่งๆ มีสญัญาขายถ่านหินให้
ลกูค้าเป็นระยะยาว ราคาท่ีแตล่ะบริษัทได้รับจริง อาจตา่งไปจากราคาของตลาดโลก 

 
 อปุทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ทัว่ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ 

New South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดํา (Black Coal) ซึง่ประกอบด้วยถ่านซบับิทมิูนสั ถ่านบิท-ู
มินสั และถ่านหินแอนทราไซต์ท่ีมากท่ีสดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource 
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Assessment ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกวา่ 100 เหมืองและมีเหมืองอยู่
ในช่วงพฒันามากกวา่ 35 เหมือง ประเทศออสเตรเลียสง่ออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย แตถ่่านหินจากประเทศออสเตรเลียก็ถือได้วา่เป็นถ่านหินคณุภาพดี ให้คา่ความร้อนสงู 
และมีซลัเฟอร์ต่ํา 

 
 การเข้าถงึระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีเป็นปัจจยัสําคญัในการเป็นผู้ นําการสง่ออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลีย

โดยโครงสร้างพืน้ฐานสําหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้วยทา่เรือ ถนน สายพานลําเลียง และทางรถไฟ 
ทัง้นีเ้หมืองถ่านหินท่ีผลิตมานานและตัง้อยูใ่กล้ชายฝ่ังจะมีระบบขนสง่ภายในประเทศท่ีพร้อม
ให้บริการ แตเ่หมืองถ่านหินท่ีค้นพบใหมอ่าจจะอยูใ่นแหลง่ท่ีหา่งไกลจากท่าเรือ และจะต้องมี
โครงสร้างพืน้ฐานสําหรับเคล่ือนย้ายถ่านหินมายงัทา่เรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหา
ขีดจํากดัในการสง่ออก ซึง่รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างทา่เรือเพิ่มเติม และให้บริษัท
ตา่งๆ ร่วมถือหุ้น  

 หนึง่ในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้อมของระบบขนสง่ท่ีมี
ประสทิธิภาพ พร้อมท่ีจะสง่ถ่านหินให้กบัโรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ระบบสายพานลําเลียงทางบก 
ซึง่ทําให้มีคา่ขนสง่ต่ํา 

 สนิค้าทดแทน 

 จากการท่ีโรงไฟฟ้าเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน 
(Thermal Coal) ในปัจจบุนัการค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะใน
ชัน้หิน Shale (Shale gas) ซึง่ทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถกูลง กอปรกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติท่ีครอบคลมุอยูแ่ล้ว ทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่ม
กําลงัการผลิตในโรงท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ถ่านหิน แตเ่หตกุารณ์นีเ้กิดได้ก็ตอ่เม่ือก๊าซ
ธรรมชาติท่ีพบมาปริมาณมากพอ มีระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติท่ีพร้อม แล้วราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่น
ระดบัต่ํา ดงันัน้ผลกระทบนีจ้งึเป็นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั นอกจากนี ้ การ
ติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ (Solar roof top) เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลีย อาจสง่ผลให้ความต้องการ
ไฟฟ้าจาก National Electricity Market (NEM) ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นสดัสว่นท่ีเลก็มาก
และไมมี่นยัสําคญั เม่ือเทียบกบัความต้องการไฟฟ้าทัง้หมด 

 
1.2.2  ตลาดถ่านหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 

 สําหรับลกูค้าตา่งประเทศ Centennial ใช้การขนสง่ถ่านหินผา่นทา่เรือ Kembla และทา่เรือ 
Newcastle ในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา ปัญหาความแออดัของทา่เรือท่ี Newcastle เป็นปัญหาท่ี
ผู้ผลติถ่านหินออสเตรเลียประสบอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ในเดือนกนัยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New 
South Wales และทา่เรือสองทา่ คือ ทา่เรือ Waratah Coal Services และทา่เรือ Newcastle Coal 
Infrastructure Group (NCIG) เหน็พ้องกบัโครงร่างข้อตกลงกําลงัการขนสง่ (“Capacity 
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Framework Agreements”) ท่ีมีไว้สําหรับดแูลการขยายทา่เรือซึง่มีความจําเป็นมากขึน้ เพ่ือให้ทนั
การเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ 

 
 ทา่เรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ทําการขยายกําลงัการขนสง่ออกขึน้เป็น 133 ล้านตนั

ตอ่ปี นอกจากนัน้ PWCS จะหาผู้ผลติท่ีสนบัสนนุการขยายกําลงัการขนสง่ออกเป็น 145 ล้านตนัตอ่
ปี โดยมีข้อแม้วา่ผู้ผลิตจะต้องเข้าทําสญัญาขนสง่ผกูมดัระยะยาวกบัทา่เรือ 

 
 ปัจจบุนั NCIG มีกําลงัการขนสง่ของทา่ประมาณ 53 ล้านตนัต่อปี และกําลงัดําเนินการขยายกําลงั

การขนสง่ของท่าไปสู ่66 ล้านตนัตอ่ปี คาดวา่จะแล้วเสร็จปลายเดือนธนัวาคม 2556 
 

1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิในประเทศไทย 
การนําเข้าถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ลดลง 9.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในช่วงต้น

ปี ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึน้ ทําให้โรงงานปนูซีเมนต์บางราย เช่น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากดั (มหาชน) 
ชะลอการนําเข้าถ่านหิน และนําถ่านหินท่ีมีอยูใ่นสตอ็กมาใช้งานแทน นอกจากนีผู้้ ใช้ถ่านหินหลายรายยงัซือ้ถ่านหิน
จากสตอ็กของผู้ ค้าถ่านหินท่ีนําถ่านหินเข้ามากองเก็บไว้เป็นจํานวนมาก ทําให้การนําเข้าลดลง โดยมีปริมาณการ
นําเข้าในช่วง 11 เดือนแรกของปีอยูท่ี่ 17.7 ล้านตนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 1.7 ล้านตนั ในขณะท่ีการใช้
ถ่านหินท่ีผลติในประเทศมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีการเพิ่มการผลิตถ่านหินของผู้ผลติรายเลก็ในภาคเหนือ 
จากราคาถ่านหินท่ีปรับตวัสงูขึน้ โดยมีปริมาณการใช้ในช่วง 11 เดือนแรกของปีอยูท่ี่ 1.6 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 0.2 ล้านตนั
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในภาพรวม ความต้องการถ่านหินในภาคเอกชนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 อยูท่ี่ 
17.4 ล้านตนั ลดลง 1.5 ล้านตนั หรือลดลง 7.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ความต้องการใช้ถ่านหนิในภาคเอกชนของประเทศไทย 
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

หน่วย : ลา้นตนั 

 
ทีม่า: สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

แนวโน้มความต้องการถ่านหินในปี 2557 คาดวา่จะขยายตวัเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย เน่ืองจากไม่มีผู้ใช้ขนาดใหญ่
รายใหมเ่ข้ามา แตก่ารท่ีปริมาณถ่านหินในสต็อกของผู้ ค้าถ่านหินลดลง ก็จะมีสว่นทําให้ความต้องการถ่านหิน
นําเข้าเพิ่มขึน้เช่นกนั ภาวะการแข่งขนัคาดวา่จะมีสงูเช่นเดียวกบัในปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากปริมาณถ่านหินใน
ตลาดโลกมีมาก ทําให้สามารถจดัหาถ่านหินได้ง่าย 

 
  

2552 2553 2554 2555 2555 2556 2553 2554 2555 2556 (11 MONTH)

Domestic coal 2.04 2.02 2.86 1.61 1.43 1.64 -1.2% 41.6% -43.6% 15.2%

Imported coal 16.39 16.90 16.33 18.40 17.41 15.70 3.1% -3.4% 12.7% -9.8%

Total 18.43 18.92 19.19 20.02 18.84 17.35 2.7% 1.4% 4.3% -7.9%

11 Month Growth
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2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้า 

2.1 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2556 มี โดยอตัราการเจริญเติบโตของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีดงันี ้
 

 หน่วย  2556  2555  2554 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม  ร้อยละ 7.5 5.5 11.7 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของ
ภาคอตุสาหกรรม  

ร้อยละ 7.0 3.9 11.9 

อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัการผลิต ร้อยละ 9.6 8.0 9.3 
กําลงัการผลิตรวม  เมกะวตัต์ 1,250,000 1,140,000 1,055,760 

 

 

2.2 สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 
2556 ขยายตวัร้อยละ 3.0 สาเหตจุากการชะลอตวัในด้านการลงทนุของรัฐบาล กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาค
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการผลิต การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนท่ีปรับลดลง    

กําลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้าในปี 2556 มีกําลงัการผลติติดตัง้อยู่ท่ีระดบั 33,681 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปี 2555 
ร้อยละ3.32 ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุเกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ท่ีระดบั 26,598.14  เมกะวตัต์ สงูกวา่ความ
ต้องการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2555 ท่ีระดบั 26,121  เมกะวตัต์ อยู ่477.14  เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8  โดย
ปริมาณการผลิตและการรับซือ้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  ในปี 2556 มีจํานวน 179,201 กิ
กะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.3 โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ   ดงันี ้จากก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ 67   จากถ่านหินร้อยละ 20 จากพลงันํา้ร้อยละ 3 นําเข้าร้อยละ 7 และจากนํา้มนัร้อยละ 1 
(ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย - EGAT) 

ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในปี 2556 อยูท่ี่ระดบั 1,655 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 2.3 สืบเน่ือง
จากกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม (ท่ีมา: สํานกันโยบายและแผนพลงังาน – EPPO, สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ) 
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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 
4. แหลง่ถ่านหิน Ar Zuun Gol 
5. แหลง่ถ่านหิน Tsagaan Delger  
6. แหลง่ถ่านหิน Delgerekh 
7. แหลง่ถ่านหิน Sukhbaatar 
8. แหลง่ถ่านหิน Tenuun-2 
9. แหลง่ถ่านหิน Buyan 
10. แหลง่ถ่านหิน Baruun Tsokhio 
11. แหลง่ถ่านหิน Khuree-2 
 

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 Ivahoe 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 
 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province 
2.   โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province 
3.   โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Province 
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 2.  กําลงัการผลิตและปริมาณการผลติ  
 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตถ่านหินและปริมาณการผลติถ่านหินในช่วงปี 2554 –  2556 ดงันี ้

 หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2556 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2555 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2554 

เหมืองถ่านหนิ Indominco*     

กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 

ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 15,097 14,467 14,438 

อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 100.65 96.44 96.25 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 4.35 0.20 0.79 

เหมืองถ่านหนิ Trubaindo*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 8,000 8,000 7,500 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 7,847 8,310 7,419 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 98.09 103.87 98.92 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -5.57 12.00 33.79 

เหมืองถ่านหนิ Jorong*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,267 1,120 1,495 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 63.35 97.58 71.30 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 13.13 -17.88 57.92 

เหมืองถ่านหนิ Kitadin Embalut*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 1,094 1,220 1,234 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 54.70 61.00 61.70 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -10.33 -1.13 2.57 

เหมืองถ่านหนิ Kitadin Tandung Mayang*     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 2,500 2,500 1,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 2,542 2,412 677 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 101.68 96.48 67.70 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 5.39 256 - 

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

เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย**     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  พนัตนั 15,000 15,000 16,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั 13,836 14,620 15,358 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 92.24 97.47 95.99 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -5.67 -4.81 NA. 

หมายเหต ุ: * ในอตัราสดัส่วนร้อยละ 100 (100% basis) 

                 ** ตามวิธีสดัสว่นการถือหุ้น (equity basis) 
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บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการผลติไฟฟ้าในช่วงปี 2554 –  2556 ดงันี ้ 

 หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2556 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2555 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2554 

โรงไฟฟ้า Luannan     

กําลงัการผลิตเตม็ท่ี*  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 784,817 786,129 804,504 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 519,839 516,608 537,166 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 66.24 65.72 66.77 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 0.63 -3.83 5.20 

โรงไฟฟ้า Zhengding     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี*  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 404,933 395,002 388,859 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 326,011 319,160 294,935 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 80.51 80.80 75.85 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 2.15 8.21 -1.23 

โรงไฟฟ้า Zouping     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี*  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 839,575 849,151 793,092 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 649,989 600,819 566,421 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 77.42 70.76 71.42 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ 8.18 6.07 -7.72 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี     
กําลงัการผลิตเตม็ท่ี  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,670,315 11,302,370 10,658,220 
ปริมาณการผลิตจริง  เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,157,527 10,769,536 10,616,529 
อตัราการใช้กําลงัการผลิต  ร้อยละ 95.19 95.2 99.6 
อตัราการเพ่ิมของปริมาณการผลิต  ร้อยละ -5.68 1.44 5.70 

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

* ปริมาณการผลิตท่ีโรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทัง้หมดในแตล่ะปี (Available capacity) โดยคิดจากจํานวน
ชัว่โมงท่ีผลิตทัง้หมดหกัด้วยจํานวนชัว่โมงท่ีต้องหยดุซอ่มเคร่ืองตามแผน 

** ปริมาณการผลิตท่ีโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อตุสาหกรรม
ใกล้เคียง (ถ้ามี)  

 
 

3. วิธีการจดัหาวตัถดิุบ 

 บริษัทฯ ดําเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง้ 5 เหมือง ได้แก่ 
เหมืองอินโดมินโก (Indominco)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน 
(Kitadin) และเหมืองบารินโต (Bharinto)  ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 4 เหมือง ได้แก่ เหมือง Airly  เหมือง 
Angus Place เหมือง Awaba เหมือง Charbon  เหมือง Clarence  เหมือง Ivahoe North  เหมือง Mandalong   
เหมือง Mannering  และเหมือง Myuna เหมือง Newstan   และแหลง่ผลติถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
2 เหมือง ได้แก่  เหมืองเฮ่อปี ้(Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe) 
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 ในการจดัหาแหลง่ถ่านหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาเหมืองถ่านหินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสํารวจแหลง่ถ่านหินท่ีมีคณุภาพดีในประเทศอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้า 

 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 ก๊าซอ๊อกไซด์ของคาร์บอน 

ซลัเฟอร์และไนโตรเจน  

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

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

ash)  

 อ่ืนๆ เช่น 

o การใช้ท่ีดิน มีการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูทศัน์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

o การใช้ทรัพยากร ได้แก่ การใช้เชือ้เพลงิ การใช้พลงังานไฟฟ้า การใช้นํา้ กระดาษ และวตัถดิุบ  เป็นต้น 

และภาวะโลกร้อนซึง่เกิดจากปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas)   
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ระบบการบริหารจดัการและแนวทางการดําเนินการ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมท่ีบงัคบัใช้ และข้อกําหนดของมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลผกูพนัตอ่

บริษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคณุภาพสิง่แวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม  เป็นเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้นําเอามาตรฐานนานาชาติ ระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยกุต์ใช้ใน

หน่วยธุรกิจตา่งๆ ในเครือบ้านปอูยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการปฏิบติัในรอบปีท่ีผา่นมา จากการรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยผลิตปี 2556  พบวา่ หน่วยธุรกิจต่างๆ 

ในเครือบ้านป ูมีหน่วยธุรกิจท่ีได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชีว-

อนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) เรียบร้อยแล้ว หลายหน่วยธุรกิจ ทัง้เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ใน

ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนมีผลการปฏิบติังานใน

การลดและควบคมุผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด (Environmental Compliance)     

ทัง้ 100% (ข้อมลู ณ สิน้เดือนธนัวาคม  2556) สว่นเหมืองในประเทศออสเตรเลีย ขณะนีกํ้าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการ

รวบรวมข้อมลู โดยคาดวา่จะสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานได้ในระยะถดัไป 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุฟืน้ฟสูภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตัง้แตปี่ 2536   โดยกนัเงินรายได้จากการขาย

ถ่านหินสว่นหนึง่เข้าสูก่องทนุ ซึง่ในปี 2556 มีอตัราการสง่เงินสมทบกองทนุฯ ในอตัรา 14 บาท ตอ่ตนัถ่านหิน สําหรับ

เหมืองในประเทศไทย และ 0.06 - 0.93 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนัถ่านหิน สําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เงิน

จํานวนดงักลา่ว จะถกูจดัสรรเพ่ือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประจําปี และกิจกรรมการฟืน้ฟสูภาพเหมืองภายหลงัสิน้สดุ

การผลิตแล้ว 

  

2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมมี่ - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 

 

การบริหารความเส่ียงกระบวนการสําคญัท่ีบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ให้ความสําคญัในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริม
ให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารในทกุระดบั และ
การกํากบัดแูลของคณะกรรมการการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ซึง่มีการ
จัดประชุมทุกไตรมาส เพ่ือติดตามความเส่ียงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเส่ียง การประชุมของ
คณะกรรมการ Financial Management Committee เพ่ือบริหารความเส่ียงด้านการเงินเป็นประจําทกุเดือน การประชุม 
Commodity Risk Management Committee เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงของราคาถ่านหินและนํา้มนัซึง่เป็นหนึ่งในปัจจยั
หลกัท่ีกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ เป็นประจําทกุสองสปัดาห์ รวมทัง้จดัให้มีการรายงานสอบทานการ
บริหารความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมบริษัทเป็นประจําทกุๆ ไตรมาส  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบติั วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงในระดบั
ปฏิบติังาน เพ่ือความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก มีการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสทิธิภาพ รวมถงึควบคมุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้ความสําคญัตอ่การ
บริหารจดัการความเส่ียงให้ทนัตอ่สถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซบัซ้อนมากขึน้ 

 
3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

(ก) ความเส่ียงจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ 
บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพ่ือบริหารความเส่ียง

จากการกําหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีอาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องผิดพลาด เช่น การประชมุ Quarterly Strategic Review (QSR) การประชมุประเมินสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เป็นประจําทกุเดือน เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ท่ีเช่ือถือได้ มีการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้วา่จ้างท่ี
ปรึกษาจากภายนอกซึง่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านนัน้ๆ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
ข้อมลู ประเมิน และวิเคราะห์ความแตกตา่งของสมมติฐาน   

 
(ข) ความเส่ียงด้านช่ือเสียงขององค์กร 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การบริหารความเส่ียงด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึง่สามารถสง่ผลกระทบท่ี
รวดเร็ว รุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได้ บริษัทได้มุง่เน้นการนํานโยบายการพฒันาท่ี
ยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความปลอดภยัใน
ทํางาน ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม การยอมรับจากชมุชนและสงัคม และท่ีสําคญัคือการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั และสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งยัง่ยืน รวมถงึการ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในทกุกลุม่ เช่น การทําแบบสํารวจความพอใจของลกูค้า การจดัทําแบบสํารวจ
ความคิดเหน็ของพนกังานตอ่องค์กร  การสร้างสรรค์สงัคมด้วยการสนบัสนนุโครงการอนัเป็นประโยชน์ ทัง้ด้าน
สิง่แวดล้อม การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน เช่น โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (Power Green Camp) 
และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศท่ีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ถือเป็นภารกิจหลกัท่ีบริษัทได้
ดําเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง 
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การพฒันากลยทุธ์การส่ือสาร เพ่ือให้สามารถส่ือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ถกูต้องและรวดเร็ว สร้างความเข้าใจท่ี
ดีแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่น จดังานแถลงข่าวผลการดําเนินงานบริษัทฯ ประจําไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ 
จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเป็นช่องทางติดตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 
(ค) ความเส่ียงจากการไมส่ามารถสร้างมลูคา่เพิ่มจากกิจการใหม่ 

 บริษัทฯ บริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือให้แน่ใจวา่กิจการใหมท่ี่เข้าไปลงทนุ สามารถสร้างมลูคา่รวมให้กบัองค์กรไม่
น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนการเข้าซือ้กิจการนัน้ โดยการกําหนดบคุลากรด้านตา่งๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือช่วยใน
การติดตอ่ส่ือสารและประสานงาน กบัพนกังานและผู้บริหารของกิจการใหม ่ มีการกําหนดลําดบัความสําคญัและความ
เร่งดว่นของเร่ืองท่ีจะต้องทํางานร่วมกนัในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทัง้มีการกําหนดกระบวนการและ
ขัน้ตอนการทํางานร่วมกนัอยา่งชดัเจน โดยเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั เพ่ือให้สามารถบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) และให้การควบรวมกิจการนัน้เป็นไปอยา่งราบร่ืนสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว 
และให้ผลประกอบการท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง   

 
(ง)  ความเส่ียงจากกรณีธุรกิจถ่านหินถกูทดแทนด้วยพลงังานอ่ืนสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การเติบโตของธุรกิจหลกั  
 บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์เชิงรุกในธุรกิจถ่านหิน การเปล่ียนกฎเกณฑ์และนโยบายการ
พฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัถ่านหินในประเทศหลกัท่ีมีปริมาณสํารองจํานวนมาก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถงึ
ติดตามพฒันาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหมซ่ึง่อาจมีผลกระทบตอ่กระบวนการผลติของธุรกิจลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือความสามารถในการตอบสนองตอ่ความเปล่ียนแปลง และหาโอกาสในการเพ่ิมมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ  

 

3.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 
(ก) ความเส่ียงจากการไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้ตามแผนการลงทนุ 

บริษัทฯ  บริหารความเส่ียงนีเ้พ่ือให้แน่ใจวา่ บริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนอยา่งเพียงพอ ในสดัสว่นต้นทนุท่ี
เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตตามแผนการลงทนุ  ด้วยการจดัทําแผนกลยทุธ์ทาง
การเงิน (Financial Strategy) ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) 
ตา่งๆ กนัในเร่ืองของแหลง่เงินทนุทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน 
เพ่ือให้มีแหลง่เงินทนุสํารองอยา่งตอ่เน่ือง   จะทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดเข้าให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม่ําเสมอ  

 
(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทัง้ท่ี
ระดบับริษัทฯ และระดบักลุม่บริษัท โดยการสร้างสมดลุของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ (Natural 
Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย รวมถงึมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีเป็น
สกลุเงินบาทในสดัสว่นร้อยละ 23 หนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในสดัสว่นร้อยละ 70 สกลุเงินดอลลาร์
ออสเตรเลียในสดัสว่นร้อยละ 6 และท่ีเป็นสกลุเงินหยวนในสดัสว่นร้อยละ 1 และจะดําเนินการเพิ่มสดัสว่นหนีส้นิสกลุเงิน
ดอลลาร์ให้มากขึน้ มีการปรับสดัสว่นการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าตามประมาณการรายได้และ
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คา่ใช้จ่าย ให้มีสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีมีอยู่ และเพ่ือให้สอดคล้องกบั
แนวโน้มตามสถานการณ์ตลาดเงินนัน้ๆ  รวมไปถงึการจดัสรรรายได้ท่ีเป็นสกลุตา่งประเทศในสดัสว่นท่ีเหมาะสม โดยดู
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสกลุเงินท่ีเป็นรายได้และต้นทนุให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นได้ รวมทัง้ระดมเงินทนุในสกลุ
ดอลลาร์หรือแปลงเป็นสกลุตา่งประเทศ เพ่ือใช้ในการลงทนุตอ่ในตา่งประเทศ  

 
(ค) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 บริษัทฯ บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ โดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและในประเทศ
ไทย จดัสรรเงินกู้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในสว่นท่ีเป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัสว่นท่ี
สอดคล้องกบัประเภทการลงทนุของกิจการ รวมถงึมีการพฒันาการใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างทางเลือกในการ
จดัหาแหลง่เงินทนุ และการบริหารโครงสร้างหนีใ้นทกุประเทศท่ีไปลงทนุให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง่ใช้ใน
การบริหารสดัสว่นของอตัราดอกเบีย้คงท่ีให้สอดคล้องตอ่แนวโน้มของสถานการณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสดัสว่นเงินกู้อตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 44 และ 
56 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 มีการปรับแนวทางการขายและผลติในระยะสัน้และระยะกลางอยูเ่สมอ  เพ่ือลดผลกระทบในทางลบท่ี
อาจจะเกิดขึน้หากรายได้ท่ีลดลงหรือต้นทนุการผลติเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนัน้บริษัทฯ ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่าน
หินและแนวโน้มราคาอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขายถ่านหินกบัลกูค้าท่ีทําสญัญา
ไว้กบับริษัทฯ พร้อมทัง้มีการพิจารณาสดัสว่นการขายถ่านหินแบบราคาคงท่ีและแบบราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก 
(Index Link) ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้    

 

2.3 ความเส่ียงในธุรกจิถ่านหนิ 
(ก) ความเส่ียงในด้านการสง่มอบสนิค้า  

 ความเส่ียงในด้านการสง่มอบสนิค้าท่ีสําคญัสว่นใหญ่ คือ การไมส่ามารถสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตาม
กําหนดเวลา ตามคณุภาพ และปริมาณท่ีกําหนด จงึทําให้บริษัทฯ มีภาระเพิ่มเติมในการชําระคา่ปรับให้กบัลกูค้า (Penalty) 
รวมถงึคูค้่าท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้ขนสง่ทางเรือ (Demurrage)   
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงนีอ้ยา่งย่ิง โดยดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง
และเคร่งครัด มุ่งเน้นพฒันาระบบรายงานการติดตาม ข้อมลูกระบวนการผลิต และการขนสง่ถ่านหินอยา่งสม่ําเสมอ พร้อมทัง้
การส่ือสารท่ีมีประสทิธิผลในการวางแผนการผลิตถ่านหิน และการขายอยา่งใกล้ชิดระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายขาย เพ่ือ
สร้างความพร้อมให้กบับริษัทฯ การทบทวนและปรับเปล่ียนกลยทุธ์การขายทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพได้ทนัสถานการณ์  
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 ในปี 2556 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการศกึษานําร่อง   การปรับกระบวนการบริหารห่วงโซอ่ปุทานของธุรกิจ
ถ่านหิน  โดยพฒันาระบบการวางแผนเพ่ือการตดัสนิใจท่ีเหมาะสมท่ีสดุ (Optimization System) เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับฝ่าย
ปฏิบติัการ ในการปรับเปล่ียนแผนการผลติลว่งหน้า ให้สมัพนัธ์กบัความต้องการในการสง่มอบถ่านหินในอนาคตได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ซึง่ได้เร่ิมทดลองนําใช้โดยวางแผนการจดัการความต้องการตัง้แต่คร่ึงปีหลงัของปี 2556 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
พฒันาผลิตภณัฑ์ถ่านหิน โดยการนําถ่านหินบางสว่นมาผสมกนัเพ่ือผลติถ่านหินให้ได้คณุภาพตรงกบัความต้องการของลกูค้า
เฉพาะรายมากขึน้ และเพ่ือพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้เหนือกวา่ระดบัมาตรฐาน รวมถงึการจดัตัง้สํานกังานขายประจํา
ประเทศสงิคโปร์ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ("BMSCS") ภายใต้ Banpu Minerals (Singapore) Pte Ltd, ("BMS") และการ
จดัตัง้บริษัทยอ่ย PT ITM Indonesia ("ITMI") ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการเป็นตวัแทนการซือ้ขายถ่านหินของกลุม่ ภายใต้ PT Indo 
Tambangraya Megah Tbk ทําให้ บริษัทฯ สามารถเพิ่มศกัยภาพของทีมขายระหวา่งประเทศ และ ผลกัดนัให้เกิดการขยาย
ความร่วมมือจากทัง้กลุม่ของบริษัทฯ  

 
(ข)  ความเส่ียงจากการดําเนินงานและขนสง่ 

กรณีความเส่ียงจากการหยดุขนถ่ายถ่านหินของทา่เรือบอนตงั (Bontang) เน่ืองมาจากการเกิดอบุติัเหตนุัน้  
บริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัความเส่ียงของทา่เรือบอนตงั ในสว่นของทรัพย์สนิและการหยดุดําเนินงานจากเหตตุา่งๆ ตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ สําหรับกรณีความเส่ียงจากเคร่ืองจกัรชํารุดนัน้ บริษัทฯ จดัทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (preventive 
maintenance) เช่น การจดัให้มีสต๊อกของชิน้สว่นเคร่ืองจกัรท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอ ทําให้การซอ่มแซมใช้เวลาสัน้และมี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานน้อย โดยมีเป้าหมายเพ่ือจํากดัความสญูเสียอนัเน่ืองมาจากหยดุชะงกัการทํางานของเคร่ืองจกัร 
โดยท่ีไมไ่ด้วางแผนเป็นศนูย์ (Zero unplanned breakdown) และการพฒันาทกัษะของหน่วยงานซอ่มบํารุงอยา่งตอ่เน่ือง 
นอกจากนีก้รณีเกิดเหตสุดุวิสยัทําให้ทา่เรือขนถ่ายถ่านหินต้องหยดุทํางาน บริษัทฯ ได้มีการจดัทําแผนงานฉกุเฉินเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดงักลา่ว โดยการนําถ่านหินขนถ่ายลงเรือลําเลียงขนาดเลก็เพ่ือขนถ่ายขึน้เรือบรรทกุถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล 
หรือการใช้ทา่เรืออ่ืนชัว่คราว ทัง้นีเ้พ่ือให้กระทบกบัการสง่มอบถ่านหินให้ลกูค้าน้อยท่ีสดุ  

ในปี 2556 บริษัทฯ มุง่เน้นพฒันาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ เช่น การพฒันาระบบการ
ขนสง่ทางรถไฟไปยงัทา่เรือในมลรัฐ New South Wales และการศกึษาการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของการขนถ่ายกลาง
ทะเล เพ่ือรองรับการขยายกําลงัการผลติในอนาคตได้อยา่งเพียงพอ 
 

(ค)   ความเส่ียงด้านความผนัผวนของต้นทนุการผลติ 
 ต้นทนุการผลติถ่านหินท่ีมีสดัสว่นสําคญั คือคา่เชือ้เพลงิ ซึง่มีความผนัผวนของราคาคอ่นข้างมาก ในกระบวนการ

ผลติถ่านหินนัน้ มีการใช้เชือ้เพลิงสําหรับเคร่ืองจกัรหนกัตา่งๆ และการผลติกระแสไฟฟ้ารวมทัง้การใช้สําหรับรถยนต์และปัม้นํา้ 
เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเส่ียงดงักลา่ว โดยการวิเคราะห์การใช้พลงังานในแต่ละกิจกรรมตา่งๆ การวางแผน
ในการจดัการกระบวนการผลิตในภาพรวมเพ่ือลดการใช้พลงังานท่ีสญูเสียให้น้อยท่ีสดุ และเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการใช้
พลงังาน ตวัอยา่งของกิจกรรมเพ่ือลดต้นทนุการผลติถ่านหินท่ีสําคญั ได้แก่ 

• การเพิ่มอตัราสว่นระหวา่ง waste oil กบั ammonium nitrate ในอตัราสว่น 50:50 แทนการใช้นํา้มนัดีเซล จาก
สดัสว่นเดิม 70:30  สําหรับการทําวตัถรุะเบิด (ANFO) 

• การวางแผนลําดบัการขดุถ่านหินเพ่ือลดระยะทางในการขนดินและลําเลียงถ่านหินให้น้อยท่ีสดุ และการวาง
แผนการผลติเพ่ือลดปริมาณการกองถ่านหินให้น้อยท่ีสดุ  

• การลดปริมาณการสญูเสียของถ่านหิน ในระหว่างขัน้ตอนการขดุเปิดหน้าดินในเหมืองบารินโต  
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• การปรับปรุงคณุภาพถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางลําเลียงขนถ่ายถ่านหินอยา่งตอ่เน่ือง  
• การใช้สายพานลําเลียงแทนการใช้รถบรรทกุ ในเหมืองคิทาดิน – เอม็บาลตุ  
• การทดลองใช้ LNG แทนการใช้นํา้มนัดีเซลสําหรับรถบรรทกุลําเลียงขนถ่ายหน้าดินและถ่านหิน ในเหมืองอินโด

มินโค 
• การลดต้นทนุคา่เชือ้เพลงิสําหรับการขนถ่ายถ่านหินด้วยเรือลากจงู รวมถงึการเจรจาตอ่รองกบัคูค้่าในการปรับ

โครงสร้างสญัญาวา่จ้างขนถ่ายถ่านหินทางเรือ เพ่ือให้สะท้อนต้นทนุคา่เชือ้เพลิงท่ีแท้จริง 
 นอกจากนี ้การจดัให้มีการอบรมการขบัข่ีเคร่ืองจกัรหนกัอยา่งประหยดัพลงังานให้แก่พนกังานอยา่งสม่ําเสมอ รวมทัง้
การตรวจวิเคราะห์ ประสทิธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และการบริหารจดัการนํา้ภายในพืน้ท่ีเหมือง เพ่ือให้มีการใช้ป๊ัมนํา้
น้อยท่ีสดุ  เป็นต้น 

 
 (ง) ความเส่ียงด้านการดําเนินงานของผู้ รับเหมา 

 กรณีท่ีผู้ รับเหมาไมส่ามารถดําเนินงานได้ตามแผน อนัเน่ืองมาจากปัญหาตา่งๆ เช่น เคร่ืองจกัรไมเ่ข้ามาตามกําหนด 
การซอ่มบํารุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทํางานของผู้ รับเหมาท่ีขาดประสทิธิภาพ ปัญหาศกัยภาพ
แรงงานทัง้เชิงประสทิธิภาพและปริมาณ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการผลิตถ่านหิน บริษัทฯ จงึได้จดัทําแผนแมบ่ทใน
การลําเลียงถ่านหิน (Coal hauling master plan) และติดตามการดําเนินงานของผู้ รับเหมาอยา่งใกล้ชิด การเพิ่มประสทิธิภาพ
ของระบบการบริหารผู้ รับเหมา (Contractor Management System หรือ CMS) เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ ควบคมุ และ
ติดตามการปฏิบติังานของผู้ รับเหมาได้อยา่งชดัเจนและใกล้ชิด ทัง้นีเ้พ่ือร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะ
เกิดขึน้ นอกจากนีมุ้ง่เน้นการคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประวติัการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพ ก่อนดําเนินการทํา
สญัญาวา่จ้างรับเหมาระยะยาว เพ่ือให้ผู้ รับเหมานัน้ได้รับความคุ้มคา่ในการลงทนุเคร่ืองจกัรใหม ่ และสามารถบริหารต้นทนุ
การดําเนินการผลติได้ดีย่ิงขึน้  

   

2.4 ความเส่ียงในธุรกจิไฟฟ้า 
 (ก) ความเส่ียงของธุรกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความเส่ียงด้านผู้ รับซือ้ไฟฟ้า 
  การลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริษัทฯ จดัวา่เป็นการลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเส่ียงคอ่นข้างต่ํา ตาม

โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึง่เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเพ่ือจําหน่ายให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยท่ีเป็นผู้ รับซือ้เพียงรายเดียว ดงันัน้จงึไมมี่ความเส่ียงในเร่ืองผู้ รับซือ้ไฟฟ้าและราคาขาย 
โดยมีการกําหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าท่ีแน่นอน (ตามกําลงัการผลติท่ีมีอยู)่ และมีการกําหนดโครงสร้างของราคาคา่ไฟฟ้าท่ี
สามารถปรับได้ตามราคาเชือ้เพลงิ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทและอตัราเงินเฟ้อในขณะนัน้  

 
ความเส่ียงด้านการจดัหาถ่านหิน 

ถ่านหินถือเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ทําสญัญาซือ้
ถ่านหินระยะยาวตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือ โดยได้กําหนดปริมาณและ
คณุภาพถ่านหินท่ีจะทําการรับซือ้ไว้อยา่งชดัเจนเพ่ือให้เพียงตอ่การผลติกระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัทางการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย 
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อยา่งไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดัหาถ่านหินนอกเหนือจากสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาว
ในบางช่วงเวลาท่ีผู้ผลติถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบถ่านตามแผนการผลิตท่ีได้วางไว้ได้ อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์สดุวิสยั 
เช่น เหตกุารณ์นํา้ทว่มในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึง่หากเกิดขึน้โรงไฟฟ้าฯ ก็มีความจําเป็นจะต้อง
จดัซือ้จากผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาดซือ้ขายถ่านหิน โดยทัว่ไปจะมีราคาท่ีสงูกวา่ราคาตามสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวท่ี
โรงไฟฟ้าฯ ได้ทําสญัญาเอาไว้ อีกทัง้มีความผนัผวนของราคาทําให้มีความยากในการบริหารจดัการ ซึง่หากเกิดขึน้จะทํา
ให้โรงไฟฟ้าฯ มีต้นทนุในการผลติท่ีสงูขึน้ตามไปด้วย ในอดีตท่ีผา่นมาปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาว
นัน้เคยอยู่สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 5 ของปริมาณความต้องการท่ีใช้ในการผลติในแต่ละปี ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณท่ีน้อยและไมมี่
ผลกระทบอยา่งมีนยัยะตอ่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ 

โรงไฟฟ้าฯ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิดตอ่เน่ือง รวมทัง้
ได้วางแผนเพิ่มการสํารองปริมาณถ่านหินและวางแผนร่วมกบัผู้ผลติถ่านหินในการจดัตารางเวลาการจดัสง่ถ่านหิน โดยให้
มีการจดัสง่เพิ่มขึน้ในบางช่วงเวลา เพ่ือชดเชยการขาดแคลนในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวสิยัขึน้  

 
ความเส่ียงด้านต้นทนุการผลติถ่านหินท่ีปรับตวัสงูขึน้ 

เน่ืองจากปัจจบุนัต้นทนุในการผลติถ่านหินมีการปรับตวัสงูขึน้ ทําให้ในขณะนีต้้นทนุท่ีแท้จริงของผู้ผลติสงูกวา่ราคา
ถ่านหินท่ีโรงไฟฟ้าฯ รับซือ้ตามสญัญาซือ้ถ่านหิน ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีผู้ผลติถ่านหินจะขอเจรจาเพ่ือปรับเพิ่มราคารับซือ้
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าฯ หรือปรับเปล่ียนเง่ือนไขในสญัญาซือ้ถ่านหิน ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้บริหารจดัการความเส่ียงในเร่ืองนี ้
โดยมีการวางแผนร่วมกบัผู้ผลิตถ่านหิน ในการบริหารต้นทนุร่วมกนั เพ่ือให้ถ่านหินท่ีจะสง่มานัน้มีต้นทนุท่ีเหมาะสมตอ่
ผู้ผลติถ่านหิน โดยยงัคงคณุภาพตามความต้องการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  

 
(ข) ความเส่ียงของธุรกจิไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความเส่ียงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอนํา้ 
 ความเส่ียงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือวา่มีความเส่ียงสงูกวา่ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  เน่ืองจาก
ไมมี่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว เหมือนธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  แตอ่ย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม
ของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีประสทิธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ จงึได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลโดยได้รับสิทธิการจดั
จําหน่ายแตผู่้ เดียวในการขายไอนํา้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต   รวมทัง้ได้รับสทิธิพิเศษในการขายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน ตลอดจนการขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสามารถนํามาใช้ในการ
บริหารความเส่ียง 
 จากนโยบายการเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อมของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินการของธุรกิจไฟฟ้าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนบ้าง  อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเส่ียงด้วยมาตรการตา่งๆ เช่น การปรับปรุง
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ให้สอดคล้องกบันโยบายของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ความเส่ียงด้านราคาถ่านหินท่ีมีความผนัผวน 

ในปี 2556 ราคาคา่เชือ้เพลงิถ่านหินท่ีลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าอนัเป็นผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงในสาธารณรัฐประชาชนจีนทําให้ความต้องการถ่านหินลดลงตามไปด้วย ซึง่การปรับลดลงของ
ราคาถ่านหินในปีท่ีผา่นมา ทําให้มีแนวโน้มท่ีทางภาครัฐจะขอปรับลดราคาคา่ไฟฟ้าลงเพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทนุการผลติ
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ท่ีลดลง โดยในปี 2557 บริษัทฯ คาดการณ์วา่ทางรัฐบาลจะมีการปรับราคารับซือ้ไฟฟ้าลงประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบั
ราคารับซือ้ไฟฟ้าของปีก่อนหน้า  

จากการท่ีราคาถ่านหินท่ีปรับลดลงมาประมาณร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าบริษัทฯ มองวา่การปรับลดราคา
รับซือ้ไฟฟ้าจะไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัยะตอ่ผลประกอบการของบริษัท นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียง
ด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอยา่งใกล้ชิด และบริหารการจดัซือ้ให้มีความสอดคล้องกบัต้นทนุและแผนการ
ผลติ อีกทัง้ตกลงทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าบางรายโดยกําหนดโครงสร้างของราคาคา่ไฟฟ้าและไอนํา้ท่ีสามารถ
ปรับราคาขายตามต้นทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้ 

 
(ค) ความเส่ียงของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ความเส่ียงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 
ความเส่ียงหลกัของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ความเส่ียงท่ี

งานก่อสร้างแล้วเสร็จลา่ช้ากวา่แผน ซึง่จะสง่ผลให้โครงการไมส่ามารถเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระยะยาว เพ่ือบริหารความเส่ียงนี ้ โครงการมีการจดัทําแผนแมบ่ทการก่อสร้างสําหรับสว่นงานตา่งๆ (Project 
Master Schedule) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง และเพ่ือใช้ในการควบคมุและบริหาร
จดัการได้ นอกจากนัน้ได้จดัโครงสร้างหน่วยงานบริหารงานก่อสร้างท่ีเอือ้ตอ่การควบคมุ และบริหารจดัการให้เป็นไปตาม
แผนแมบ่ทท่ีได้วางเอาไว้ โดยได้วา่จ้างท่ีปรึกษาบริหารงานก่อสร้างท่ีมีความเหมาะสมให้ดําเนินการในสว่นนี ้

นอกจากนีโ้ครงการได้ทําการวา่จ้างผู้ รับเหมางานก่อสร้างตา่งๆ ภายใต้โครงสร้างการจ้างเหมาแบบเบด็เสร็จ 
(Turnkey EPC Contract) ซึง่มีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้างและมลูคา่สญัญาไว้อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะสญัญาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ โดยผู้ รับเหมาต้องวางหลกัทรัพย์คํา้ประกนัตามท่ีระบไุว้ในสญัญา และโครงการสามารถจะ
เรียกคา่ชดเชยในกรณีท่ีการก่อสร้างมีความลา่ช้าจากวนัท่ีกําหนดไว้ในสญัญาตามเง่ือนไขของคา่ปรับท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า 
(Liquidated Damages) ซึง่มลูคา่ของคา่ปรับนีจ้ะครอบคลมุในสว่นท่ีโครงการจะต้องนําไปชดเชยให้กบัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทยในกรณีท่ีไมส่ามารถเร่ิมขายไฟฟ้าได้ตามสญัญา และชําระภาระดอกเบีย้ตามสญัญาเงินกู้ตอ่ไป 

ความคืบหน้าของโครงการ ณ สิน้ปี 2556 นัน้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 80 ซึง่เป็นไปตามแผนแมบ่ทท่ีได้วางเอาไว้ และ
ยงัไมมี่เหตปัุจจยัท่ีจะทําให้โครงการมีความลา่ช้ากวา่แผนแตอ่ย่างใด 

 

ความเส่ียงทางด้านสิง่แวดล้อมและชมุชน 
โครงการตระหนกัอยูเ่สมอถงึความเส่ียงทางด้านสิง่แวดล้อมและชมุชน โดยมีการกําหนดแผนงานการบริหาร

จดัการความเส่ียง ดงันี ้
1. จดัทําการประเมินผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ครอบคลมุ

ทกุกิจกรรมของโครงการในพืน้ท่ีเขตสมัปทาน ตลอดจนกําหนดแผนการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

(Environmental Management Plan, EMP) 

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

พฒันาชมุชน (Resettlement Action Plan, RAP) ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีก่อสร้างโดยโครงการทําการจดัสรรชมุชนใหม่

พร้อมทัง้ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั สาธารณปูโภคพืน้ฐานและระบบสาธารณสขุ เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีมีความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่น การพฒันาพืน้ท่ีทํากินและการสง่เสริมอาชีพ รวมทัง้การพฒันาระบบนํา้ประปา ไฟฟ้า 

และ ถนน เป็นต้น นอกจากนีย้งัได้ทําการศกึษาแผนแมบ่ทการพฒันาเมือง (Development Master Plan) 
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ในระยะยาวตอ่ไป โดยในปัจจบุนังานในสว่นของการโยกย้าย จดัสรรและพฒันาชมุชน ได้ดําเนินการสําเร็จ

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

2.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน   
 บริษัทฯ ได้จดัให้มีความคุ้มครองเพ่ือป้องกนัความเสียหายตอ่เงินลงทนุของบริษัทฯ จํานวน 250 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ซึง่เป็นการคุ้มครองในสว่นของสนิทรัพย์ในบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและจํานวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ได้จดัทําความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้วยเงินลงทนุในบริษัท
ดงัตอ่ไปนี ้

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
1. PT. Indo Tambangraya Megah ( บริษัทโฮลดิง้และจําหน่ายถ่านหิน)  
2. PT. Jorong Barutama Greston (ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่าย - เหมือง Jorong)  
3. PT. Trubaindo Coal Mining (ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่าย - เหมือง Trubaindo)  
4. PT. Kitadin (ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่าย - เหมือง Kitadin)  
5. PT. Indominco Mandiri (ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่าย - เหมือง Indominco) 
6. PT. Bharinto Ekatama (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย - เหมือง Bharinto) 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน   
1. Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd. 

 

2.6 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
 จากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย และมองโกเลีย ทําให้ต้องเผชิญกบัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในของแตล่ะประเทศนัน้ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ในรอบปีท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบ
และนโยบายภายในประเทศดงักลา่วหลายเร่ือง  อาทิ 

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย      
 ตาม Mine Ministerial Decree No. 24/2012 ซึง่เป็นกฎหมายลกูออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการทําเหมืองแร่

ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009 ) บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการ
ดําเนินการสกัดถ่านหิน จัดหาอุปกรณ์การทําเหมือง และจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้วยตนเอง  จาก
กฎหมายหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงจัดเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการขุดถ่านหินโดยการเช่า การจดัเตรียมหลกัสตูรฝึกอบรมบุคลากร และ การจดัประชุมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
วางแผนอยา่งเป็นขัน้ตอน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการผลติถ่านหินได้ตามแผน 

 ตามระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานและทรัพยากร เร่ือง DMO ฉบบัท่ี 34/2009 (Minister of Energy and 
Resources Regulation: DMO PerMen 34/2009) ซึง่เป็นกฎหมายลกูออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการทํา
เหมืองแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 4/2009 ( Indonesian Mining Law No. 4/2009 ) ผู้ผลิตถ่านหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจําหน่ายถ่านหินในประเทศ ในสดัสว่นตามแผนการผลิตรวม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ใช้ถ่านหินในประเทศ (Domestic Market Obligation) ดงันัน้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนเพ่ิมสดัส่วนการขาย
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ถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้มากขึน้ รวมทัง้ใช้กลไกตา่งๆ ภายใต้กรอบกฎหมาย เพ่ือเพิ่มปริมาณการขายถ่าน
หินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ได้ในราคาท่ีเหมาะสม  

 ตามระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานและทรัพยากร เร่ือง Benchmark Pricing ฉบบัท่ี 17/2010 (Minister of 
Energy and Resources Regulation: Benchmark Pricing PerMen 17/2010) ซึง่เป็นกฎหมายลกูออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการทําเหมืองแร่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบบัท่ี 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009 )  
บริษัทฯ ต้องกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินโดยอ้างอิงตามราคามาตรฐาน (Benchmark Price) สําหรับการขายใน
ประเทศ การสง่ออกตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึการสง่ออกไปยงับริษัทในเครือ 

 กระทรวงพลงังานและทรัพยากรมีการทําข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวงป่าไม้ (Ministry of Forestry)
กระทรวงงานสาธารณะ (Ministry of Public Works) ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การออกใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องให้แก่
บริษัทฯ เช่น ใบอนญุาตป่าไม้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจดัทําแผนบรรเทาความเส่ียงดงักลา่ว โดยจดัให้มีแผนการขอ
ใบอนญุาตท่ีสําคญัไว้ลว่งหน้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือให้ได้รับใบอนญุาตทนัตามแผนการผลติท่ีวางไว้ 

 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 โดยภาพรวมการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา สง่ผลกระทบท่ีดีในระยะสัน้ในการช่วยลดภาระของ
อตุสาหกรรมถ่านหินในช่วงท่ีตลาดชะลอตวั แตจ่ะมีผลกระทบในระยะยาวบ้างจากมาตรการการรักษาสิง่แวดล้อม 

 การมีผลบงัคบัใช้ของกองทนุเงินสํารองเพ่ือการเปล่ียนแปลงราคาถ่านหิน (Coal price adjusting fund) เร่ิมตัง้แต่
เดือนตลุาคม 2554 ในมณฑลเหอหนาน ซึง่รัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานรับผิดชอบในการดําเนินการจดัเก็บกบั
ผู้ประกอบการค้าธุรกิจถ่านหินตามสดัสว่นท่ีกําหนด เพ่ือใช้ควบคมุอปุสงค์และอปุทานของตลาดถ่านหิน และรักษา
เสถียรภาพของราคาถ่านหินท้องถ่ิน รวมทัง้สง่เสริมการพฒันาอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย  เน่ืองจากปี 2555
ตลาดถ่านหินในจีนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลงของโลก ทําให้การบริโภคถ่านหินลดลง ในภาวะท่ี
อปุทานมากกวา่อปุสงค์ ทําให้ราคาถ่านหินลดลงอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการลดภาระต้นทนุท่ีสงูของผู้ประกอบการ
เหมืองถ่านหินรัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานจงึได้ประกาศยกเลิกกองทนุเงินสํารองเพ่ือการเปล่ียนแปลงราคาถ่านหิน
เป็นการชัว่คราว โดยมีผลนบัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2555 ถงึวนัท่ี 31ตลุาคม 2555 อนึง่นบัจากวนัท่ี 31 ตลุาคม 2555 
เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนักองทนุสํารองเพ่ือการเปล่ียนแปลงราคาถ่านหินก็ยงัไม่ได้มีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการ
เหมืองถ่านหิน 

 การมีผลบงัคบัใช้ของกองทนุสิง่แวดล้อมและกองทนุสํารองเพ่ือการเปล่ียนแปลงธุรกิจ (Environmental fund and 
industry changed fund) ซึง่ทดลองจดัเก็บตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2550 ในมลฑลซานซี  ผู้ประกอบการค้าธุรกิจถ่าน
หินมีหน้าท่ีต้องตัง้สํารองกองทนุสิง่แวดล้อม 10 หยวนตอ่ตนัการผลติ และกองทนุสํารองเพ่ือการเปล่ียนแปลงธุรกิจ 5 
หยวนตอ่ตนัการผลติ โดยรัฐบาลมณฑลซานซีมีหน้ารับผิดชอบดแูลการเบิกใช้เงินจากกองทนุตามท่ีกฎหมายกําหนด
เน่ืองจากภาวะตลาดถ่านหินในปี 2556 ราคาถ่านหินตกลงอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือต้นทนุการผลติของ
ผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินทางรัฐบาลมณฑลซานซีจงึได้ทําการยกเลิกการตัง้สํารองกองทนุดงักลา่วนีเ้ป็นการ
ชัว่คราวโดยมีผลนบัจากวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 เพ่ือเป็นการลดมลพิษทางอากาศ คณะรัฐมนตรีของจีนได้ประกาศแผนและเป้าหมายในการควบคมุมลพิษทาง
อากาศในวนัท่ี  12 กนัยายน 2556 โดยจะตดัการพึง่พาพลงังานจากถ่านหินให้ลดลงเหลือ 65% ในปี 2560 จาก
ปัจจบุนัท่ีจีนพึง่พาพลงังานจากถ่านหินถงึ 70%  และในวนัท่ี 17 กนัยายน 2556 ทางกระทรวงป้องกนัมลภาวะทาง
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สิง่แวดล้อมได้ประกาศแผนควบคมุมลพิษทางอากาศของปักก่ิง เทียนจิน  มณฑลเหอเป่ยและมณฑลซานตง โดย
ภายในสิน้ปี 2560 ให้ลดการใช้ถ่านหินลง 83 ล้านตนัจากปี 2555 ท่ีมีปริมาณการใช้ถ่านหินอยู่ท่ีประมาณ 657 ล้าน
ตนั 

 เพ่ือให้การควบคมุด้านความปลอดภยัของเหมืองถ่านหินเป็นไปอยา่งเข้มงวดมากขึน้ เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2556 ทาง
คณะรัฐมนตรีของจีนได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภยัเพ่ือให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองกบัมาตรการท่ีมีอยู่ ดงันี ้

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

ปริมาณแก๊สมากท่ีมีกําลงัการผลติต่ํากวา่ 900,000 ตนัตอ่ปี   
 3) นอกจากนีไ้มอ่นญุาตให้ขยายกําลงัการผลติสําหรับเหมืองท่ีมีความเส่ียงอยา่งมากในการผลติ และ  
 4)  ตัง้เป้าท่ีจะปิดเหมืองเลก็อีกอย่างน้อย 2,000 แหง่ ภายในสิน้ปี 2558 
 จากการประชมุคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชดุท่ี 18 ครัง้ท่ี 3 ช่วงวนัท่ี 9-11 พฤศจิกายน 2556 หนึง่ใน

ข้อสรุปของการประชมุคือการปฏิรูปทางภาษี ซึง่รวมถงึการปฏิรูปภาษีทรัพยากรอนัจะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจถ่านหิน
โดยตรง  ซึง่เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 สมาคมอตุสาหกรรมถ่านหินแหง่ประเทศจีนได้ออกประกาศอยา่งเป็น
ทางการเก่ียวกบั "ข้อคิดเห็นวา่ด้วยการสง่เสริมการบริหารจดัการด้านอตุสาหกรรมถ่านหินอยา่งมีเสถียรภาพและ
ราบร่ืน" ท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรีจีนวา่ขอความร่วมมือจากกระทรวงการคลงัให้ความสําคญักบัมลฑลท่ีเป็นแหลง่ผลติ
ถ่านหิน ในการบริหารจดัการยกเลิกคา่ใช้จ่ายท่ีจดัเก็บแบบไม่เป็นระเบียบ จดัเก็บซํา้ซ้อนให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 
2556 นี ้ และเพ่ือให้มีการปฏิรูปการจดัเก็บภาษีทรัพยากรจากเดิมท่ีจดัเก็บต่อหน่วยการผลติเปล่ียนเป็นจดัเก็บเป็น
เปอร์เซน็ต์ของราคาขายถ่านหิน ซึง่คาดวา่น่าจะเร่ิมประกาศใช้ภาษีทรัพยากรท่ีปฏิรูปใหมนี่ไ้ด้ในบางมณฑลในปี 
2557 และจะประกาศใช้ทัว่ประเทศจีนได้ในปลายปี 2558 

 
 เครือรัฐออสเตรเลีย  
 การมีผลบงัคบัใช้ของกฎหมายจดัเก็บภาษีเช่าทรัพยากรแร่ Mineral Resource Rent Tax (MRRT) เร่ิมตัง้แต่เดือน

กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบท่ีเกิดขึน้อยา่งแท้จริงสําหรับการจดัเก็บภาษีเช่าทรัพยากรแร่ (MRRT) 
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้จดัทําแผนบรรเทาความเส่ียงโดยการติดตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจ
เป็นไปได้ รวมทัง้การวา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาเร่ืองภาษี  

 การมีผลบงัคบัใช้ของกฎหมายการจดัเก็บภาษีในการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอน (Carbon Tax) ตามแผนนโยบาย 
Clean Energy Future (CEF) Legislative Package เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2555     เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคมุปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอตุสาหกรรม และเพ่ือสนบัสนนุการลงทนุ
ในพลงังานสะอาดนัน้   บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบท่ีเกิดขึน้อยา่งแท้จริงตอ่การดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาค
ตะวนัตกของรัฐ New South Wales สําหรับผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือของรัฐ New 
South Wales ซึง่เป็นเหมืองใต้ดินท่ีมีก๊าซมาก (Gassy mine) นัน้  บริษัทฯ จดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงนี ้ โดย
การศกึษาโครงสร้างการจดัเก็บภาษีคาร์บอนตามแผน และการใช้ประโยชน์จากมาตรการให้ความช่วยเหลือ             
(Assistant Package) ซึง่รัฐบาลมีให้ในช่วง 6 ปีแรก รวมทัง้ศกึษาการใช้เทคโนโลยีทางเลือกในการเผาผลาญก๊าซ
เรือนกระจกก่อนปลอ่ยออก  
 อย่างไรก็ตามในปีท่ี 2556 ท่ีผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลียได้ผ่านร่างกฎหมายเพ่ือยกเลิกการจดัเก็บภาษี

คาร์บอน (Carbon Tax) เพ่ือลดแรงกดดนัจากจากภาวะค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่มของภาคธุรกิจท่ีต้องเผชิญอนัเน่ืองจาก
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การจดัเก็บภาษีคาร์บอน และยกเลิกการจดัเก็บภาษีเช่าทรัพยากรแร่ (MRRT) เพ่ือฟืน้ฟคูวามเช่ือมัน่ต่อการลงทนุใน

อตุสาหกรรมเหมืองแร่สําหรับภาคธุรกิจและนกัลงทนุ โดยร่างกฎหมายดงักลา่ว อยู่ในกระบวนการตรากฎหมาย และ

คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช้ในเดือน กรกฎาคม 2557 

 จากความเส่ียงข้างต้น บริษัทฯ ให้ความสําคัญและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนากระบวนการ รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ ในการ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้วและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีการกําหนดให้ผู้
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่าง
ใกล้ชิดทัง้ระดับรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท้องถ่ินเพ่ือช่วยเหลือในการ
ตีความและแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอยา่งถกูต้อง 

 

2.7 ความเส่ียงด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ได้ตระหนกั และให้ความสําคญัในเร่ือง อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม เป็นอยา่งมาก ซึง่นบัได้วา่
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืนของบริษัทในระยะยาว บริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development Policy) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม โดย
ได้แตง่ตัง้ คณะกรรมการการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Committee) เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูล และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมภายในองค์กร และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม และพฒันาชมุชน (Health, Safety, Environment and Community Development – 
HSEC) เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลกั ในการบริหารจดัการ ประสานงานและให้การสนบัสนนุแก่
หน่วยงานและหน่วยธุรกิจตา่งๆในเครือบ้านป ู เพ่ือให้การดําเนินงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม บรรลตุาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกบันโยบายท่ีได้วางเอาไว้ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมัน่นําเอามาตรฐานนานาชาติในระดบั
สากล ได้แก่ ระบบการจดัการด้านคณุภาพ (ISO 9001) ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 
18001) และ ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาประยกุต์ใช้ในหน่วยธุรกิจตา่งๆ ในเครือบ้านปอูยา่งตอ่เน่ือง 
โดยในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา  มีเหมืองและโรงไฟฟ้าในเครือบ้านป ู ได้รับการรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐานตา่งๆ
ข้างต้น และยงัคงรักษาสถานะ การรับรองระบบจนถงึปัจจบุนั ได้แก่ 

 มาตรฐานระบบการจดัการด้านคณุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม แบบบรูณาการ (Integrated 
Management System of QMS-ISO 9001, EMS-ISO 14001 and OHSMS-OHSAS 18001) สําหรับการ
ดําเนินงานด้านโรงไฟฟ้าในประเทศจีน ท่ีโรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิน้ติง้ และ โจวผิง  

 มาตรฐานการจดัการด้านคณุภาพ ความปลอดภยั และ สิง่แวดล้อม (QMS-ISO 9001, OHSMS-OHSAS 
18001 and EMS-ISO 14001) ท่ีเหมืองอินโดมินโค และเหมืองตนัดงุมายงั ในประเทศอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้า 
BLCP ในประเทศไทย 

 มาตรฐานการจดัการด้านคณุภาพ (QMS-ISO 9001) สําหรับเหมืองโจ-ร่ง ในประเทศอินโดนีเซีย 
ก) ความเส่ียงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

  ด้วยลกัษณะของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ซึง่มีกิจกรรมท่ีใช้เคร่ืองจกัรและยานพาหนะจํานวนมาก 
จงึทําให้มีความเส่ียงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดอบุติัเหตจุากการทํางานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและยานพาหนะมากด้วยเช่นกนั 
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ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดําเนินตามนโยบายสง่เสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพ่ือความปลอดภยักบั
พนกังาน และผู้ รับเหมาอยา่งต่อเน่ือง ภายใต้หลกัการ “3 ZEROs” อนัประกอบด้วย  

1) Zero Incident  : โดยการป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทํางานท่ีไม่ปลอดภยั  
2) Zero Repeat  : โดยการทําทกุอยา่งท่ีจําเป็นจะต้องแก้ไขท่ีสาเหต ุเพ่ือไมใ่ห้เกิดเหตซํุา้ในกรณีเดิม 
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด

โดยไมมี่ข้อตอ่รอง 
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัและลดอบุติัเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้จากการทํางาน 
ดงันี ้

 การเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั 

 ดําเนินการจดัประชมุ HSEC Summit (Health, Safety, Environment and Community Summit) ในปี 
2556 นบัเป็นปีท่ี 3 ติดตอ่กนั เพ่ือแบง่ปันผลการดําเนินงาน แลกเปล่ียนความรู้ และระดมความคิดเหน็จากผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทในเครือบ้านปทูัว่ทกุภมิูภาค เพ่ือกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภยั
ตามนโยบายดงักลา่ว ตลอดจนการถ่ายทอดภาวะผู้ นําด้านความปลอดภยั (Safety Leadership) ให้เกิดขึน้กบั
พนกังานในทกุระดบัชัน้ และในทกุๆ หน่วยธุรกิจ ให้มีความตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองดงักลา่ว 

 ปรับปรุงมาตรฐานการจดัการความปลอดภยั 
 ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการจดัทําเอกสารมาตรฐานการจดัการความปลอดภยัใหม่ 2 ฉบบั ได้แก่ 

เร่ือง การทํางานท่ีก่อให้เกิดความร้อน และ เร่ือง ความปลอดภยัในการทํางานไฟฟ้า ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัการเกิดซํา้

ของอบุติัเหต ุและการป้องกนัการเกิดขึน้ของแนวโน้มอบุติัเหต ุในระยะยาว 

 ปรับปรุงระบบการบริหารผู้ รับเหมา 

 ภายใต้กระบวนการทํางานร่วมกบัผู้ รับเหมาจํานวนมาก บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหาร
ผู้ รับเหมา (Contractor Management System, CMS) อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการและควบคมุ
ผู้ รับเหมาให้ปฏิบติังานได้อยา่งมีคณุภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม และมีความปลอดภยั
สงูสดุ โดยกําหนดให้มีระบบท่ีสามารถคดัเลือก ควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานได้อยา่งชดัเจนและ
ใกล้ชิด  

 เตรียมความพร้อมรองรับเหตฉุกุเฉิน 

  บริษัทฯ ได้นําเอาระบบการจดัการความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) 
มาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉิน ในระดบัท่ี
จะสามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ือง และลดผลกระทบจากเหตฉุกุเฉิน หรือเหตกุารณ์วิกฤตท่ีอาจจะทําให้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยดุชะงกัได้เช่น อบุติัเหต ุ (ทัง้ทางด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม) อคัคีภยั 
อทุกภยั แผน่ดินไหว โรคระบาด และเหตปุระท้วง หรือจลาจล เป็นต้น  โดยเร่ิมดําเนินการจดัทําแผนความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และมีการซกัซ้อมการปฏิบติัเพ่ือตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉินในระดบัปฏิบติัการ
และระดบับริหารเป็นประจําอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทเร่ิมมีการนําเอาระบบการจดัการความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 22301 มาดําเนินการท่ีสํานกังานใหญ่กรุงเทพ ในปี 2556 และจะขยายผลการ
ดําเนินงานสูห่น่วยธุรกิจอ่ืนๆ ในเครือบ้านปตูอ่ไป   
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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 และมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม  เป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม ซึง่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมใน
เกณฑ์ดีและมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง บริษัทฯ มุง่เน้นการจดัการปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัซึง่ประกอบด้วย 

 สําหรับการจดัการปัญหาการชะล้างหน้าดิน และตะกอนดินในนํา้ บริษัทฯ ยดึถือแนวทางการป้องกนั 
โดยทําการถมดินกลบัในบอ่เหมืองให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้ และหากจําเป็นต้องทําการทิง้ดิน
ภายนอกบอ่เหมือง บริษัทฯ ได้กําหนดให้ดําเนินการฟืน้ฟสูภาพกองดินโดยการปลกูพืชคลมุดินและไม้
ยืนต้นโดยเร็วในพืน้ท่ีท่ีเสร็จสิน้กิจกรรมการถมและปรับหน้าดินแล้ว เพ่ือลดการชะล้างพงัทลายของดิน 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการสร้างบงึประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เพ่ือดกัตะกอน และการ
บํารุงรักษาให้มีประสทิธิภาพในการตกตะกอนดินท่ีเป็นผลจากการชะล้างพงัทลายของดินอีกด้วย  

 คณุภาพของนํา้ท่ีปลอ่ยจากพืน้ท่ีเหมืองสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ โดยมีดชันีคณุภาพนํา้ คือ สภาพความเป็น
กรดดา่ง และความขุ่นข้นของตะกอนดิน สําหรับสภาพความเป็นกรดดา่ง บริษัทฯ จดัทํามาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขการเกิดนํา้ท่ีเป็นกรดจากการทําเหมือง (Acid Mine Drainage)   ซึง่เน้นการจดัการ
ตัง้แตข่ัน้ตอนการสํารวจ การวางแผนผลิต การจดัการพืน้ท่ีไปจนถงึการฟืน้ฟสูภาพของพืน้ท่ีภายหลงั
เสร็จสิน้กิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation)  มีการใช้ระบบบําบดันํา้แบบชีวภาพด้วยหินปนูไร้
อากาศ (Successive Alkalinity Producing – SAP) เพ่ือบําบดัสภาพความเป็นกรดของนํา้จากการทํา
เหมือง BP2 อําเภอลี ้จงัหวดัลําพนู ซึง่ระบบดงักลา่ว ได้รับรางวลั ASEAN Coal Awards 2013 เม่ือ
เดือนกนัยายน 2556 ท่ีผา่นมา  

 คณุภาพนํา้หลอ่เยน็ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้า มีการออกแบบให้เป็นระบบนํา้หลอ่เยน็กึง่ปิดเพ่ือลดการ
แลกเปล่ียนนํา้กบัสิง่แวดล้อมภายนอก และนํา้ท่ีจะปลอ่ยออกสูภ่ายนอก มีการออกแบบทางนํา้เพิ่ม
ระยะทางให้สมัผสัอากาศนานท่ีสดุ เพ่ือลดอณุหภมิูนํา้ท่ีจะปลอ่ยออกสูภ่ายนอกให้อยูใ่นระดบัท่ี
กฎหมายกําหนด 

 คณุภาพอากาศเสียท่ีปลอ่ยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่รรยากาศ โดยมีดชันีชีว้ดัคณุภาพอากาศหลกัได้แก่ 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ ฝุ่ นขนาดเลก็ ซึง่บริษัท ได้นําเอาเทคโนโลยีตา่งๆเข้ามา
ประยกุต์ใช้กบัโรงไฟฟ้าทัง้ท่ีอยูใ่นประเทศไทย สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะ
รัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอนํา้เผา
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ไหม้แบบฟลอูิไดซ์เบดหมนุวน (Circulating Fluidized Bed – CFB) เพ่ือลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์และ 
ไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้  การกําจดัฝุ่ นละอองขีเ้ถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เคร่ืองดกัจบัฝุ่ น
โดยใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้เทคโนโลยีดกัจบัซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึง่แห้ง (Semi-dry) รวมทัง้มีระบบการตรวจวดัแบบต่อเน่ือง 
(Continuous Emission Monitoring System – CEMS) ทัง้ท่ีปากปลอ่ง และชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้
แน่ใจวา่ คา่ดชันีคณุภาพอากาศ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมตา่งๆ อาทิ การขดุขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคณุภาพของถ่านหิน 
และขนสง่ถ่านหิน บริษัทฯ กําหนดมาตรการท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นการจดัการอยา่งเหมาะสมสําหรับ
แตล่ะพืน้ท่ีปฏิบติัการ เช่น การปลกูต้นไม้สร้างแนวกนัลม สําหรับพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีอาจมีความเส่ียงใน
การก่อกําเนิดฝุ่ น การจํากดัความเร็วของรถท่ีวิ่งในพืน้ท่ีเหมืองเพ่ือลดปริมาณฝุ่ นละอองและความ
ปลอดภยัในการทํางาน การหมัน่พรมนํา้บนถนนท่ีมีพืน้ผิวเป็นดิน เป็นต้น นอกจากนีมี้การตรวจวดั
ปริมาณฝุ่ นทัง้ในบริเวณพืน้ท่ีเหมือง และบริเวณชมุชนข้างเคียงอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือให้แน่ใจวา่สามารถ
ความคมุฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการทําเหมืองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การจดัการของเสียอนัตราย แตล่ะหน่วยธุรกิจในเครือบ้านป ู มีมาตรการในการคดัแยกและการกําจดั
ขยะประเภทตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจวา่จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่สิง่แวดล้อม 
โดยเฉพาะของเสียอนัตราย ซึง่จดัให้มีการจดัการเพ่ือการกําจดัท่ีถกูต้อง สอดคล้องกบัข้อกําหนดของ
กฎหมาย ตามท่ีมีกําหนดไว้ในแตล่ะท้องถ่ิน 

 การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effective Resource Utilization) 

 การใช้ทรัพยากรอยา่งไมมี่ประสิทธิภาพนัน้เป็นการเพิ่มต้นทนุการผลิต ทําให้เกิดความขดัแย้งจากการ
แก่งแยง่ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั  บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรใน 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ 

 ประเดน็การใช้ประโยชน์ท่ีดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึ
ความสําคญัของการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยการวางแผนการทํา
เหมืองอยา่งรอบคอบ เพ่ือให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพทางภมิูศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศน์ให้น้อยท่ีสดุ  โดยกําหนดให้มีการวางแผนการฟืน้ฟสูภาพเหมือง (Mine Rehabilitation 
Planning) ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการซึง่สามารถนํามาใช้ในการฟืน้ฟพืูน้ท่ี และจดัการโครงการพฒันาชมุชนได้
อยา่งมีประสทิธิผล นอกจากนี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง
เหมาะสม บริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบ้านปใูนประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกบัสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี (Purwodadi Botanical Gardens) ริเร่ิมให้มี
โครงการศกึษาและอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีเหมืองบารินโต ท่ีอยูบ่นเกาะกาลมินั-
ตนั ตัง้แต่ปี 2553 และตอ่มาในปี 2555 ได้ขยายขอบเขตของงานมายงัพืน้ท่ีเหมืองอินโดมินโค ซึง่
ลา่สดุในปี 2556 บริษัทฯ มีความก้าวหน้าในการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในการขยายการ
สํารวจพืน้ท่ีเพิ่มเติมจากท่ีเคยทําไว้ก่อนหน้า เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการทําแบบจําลองของ
การฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ีและคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 

 ประเดน็การใช้พลงังาน บริษัทฯ มีความตระหนกัในความสําคญัของการใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ และ
การมีสว่นร่วมในการช่วยกนัยบัยัง้ปัญหาการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ จงึได้เร่ิมศกึษา
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การจดัทําฐานข้อมลูและรายงานปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่สาธารณะ ตัง้แตปี่ 2555 และ
เร่ิมดําเนินการเก็บข้อมลูอยา่งเป็นรูปธรรมในปี 2556 ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการ
อนรัุกษ์พลงังานสําหรับสํานกังาน เหมืองถ่านหิน รวมถงึโรงไฟฟ้าทกุแหง่  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้
ร่วมมือกนัพนัธมิตรทางธุรกิจริเร่ิมโครงการศกึษาการนําก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas,  
LNG) ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีข้างเคียง มาใช้กบัรถบรรทกุหน้าดินและรถบรรทกุถ่านหินขนาดใหญ่ทดแทนการ
ใช้พลงังานจากนํา้มนัดีเซลซึง่เป็นแหลง่พลงังานหลกัในปัจจบุนั ทัง้นีก้ารใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว มีข้อดี
ทัง้ในด้านการสร้างเสถียรภาพทางพลงังาน ช่วยลดต้นทนุเชือ้เพลงิ และยงัช่วยลดการปลดปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก และฝุ่ นท่ีมีขนาดเลก็จากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์เม่ือเทียบกบัการใช้นํา้มนัดีเซลอีก
ด้วย 

 

2.8 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ชมุชนไมว่่าจะเป็นด้านสิง่แวดล้อม  ความปลอดภยั  รวมถงึผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและ

สงัคมนัน้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความสําคญัโดยกําหนดแผนงานการบริหารจดัการความเส่ียงดงักลา่ว ดงันี ้

1. จดัทํามาตรฐานการปฏิบติังานเพิ่มเติม ท่ีครอบคลมุด้านการลดความเส่ียงจากผลกระทบด้านสงัคมและชมุชน เช่น 

CD Standard Operation Procedure สําหรับใช้งานในระดบัเหมือง เพ่ือผู้ปฏิบติังานด้านพฒันาชมุชนของบริษัทฯ 

ได้มีแนวปฎิบติัท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติัได้ในมาตรฐานเดียวกนัทกุพืน้ท่ีทํางาน 

2. การจดัประชมุประจําปีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการพฒันาชมุชน (Community Consultative Committee: CCC) ท่ี

ประกอบด้วยตวัแทนจากรัฐบาลท้องถ่ิน ชมุชน และบริษัทฯ เพ่ือร่วมกนัจดัทําแผนการพฒันาชมุชนในแตล่ะพืน้ท่ี

แบบมีสว่นร่วม เพ่ือให้เหมาะสม ตรงกบัความต้องการของชมุชน สอดคล้องกบัแผนการพฒันาของภาครัฐ เกิดการ

ยอมรับจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ ในการประชมุจะมีการทบทวนและประเมินความก้าวหน้าของงานท่ี

ผา่นมา รวมถงึปัญหา อปุสรรค และวิธีการแก้ไข เพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

3. ดําเนินโครงการพฒันาชมุชนท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชมุชนแตล่ะแหง่ โดยเน้นกระบวนการ

มีสว่นร่วมของประชาชน เพ่ือจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนในระยะยาว กิจกรรมพฒันาชมุชนท่ีบริษัทฯให้การ

สนบัสนนุประกอบด้วย การพฒันาอาชีพ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การสง่เสริมด้านการศกึษา การพฒันาสขุภาพ

อนามยัและสาธารณสขุมลูฐาน การสง่เสริมด้านสงัคมศาสนาและวฒันธรรมประเพณี และการสง่เสริมด้าน

สิง่แวดล้อม ซึง่ทําให้ประชาชนในพืน้ท่ีรอบเหมืองมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษัทฯ มากขึน้ 

4.  มีระบบสารสนเทศ (CD-MIS: Community Development Management Information System) ในการติดตามงาน

การพฒันาชมุชนด้านตา่งๆ รวมผลกระทบตอ่ชมุชน ได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ รวมถงึการจดัทํารายงานความก้าว

พร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ 

5. ฝ่ายพฒันาชมุชนร่วมทํางานอย่างใกล้ชิดกบัฝ่ายอ่ืนๆ ภายในบริษัทฯ ตัง้แต่การวางแผน การติดตามงาน การ

ประเมินผลกระทบและการป้องกนัแก้ไข เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีย้งั

ได้ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก คือ ภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และส่ือมวลชนอยา่งใกล้ชิด เพ่ือ

นอกจากจะทํางานด้วยกนัแล้ว ยงัสามารถทราบผลกระทบตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้และหาทางแก้ไขได้ทนัทว่งที    
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6. ดําเนินงานโดยคํานงึถงึความพงึพอใจของชมุชนและผู้ เก่ียวข้อง ได้มีการจดัทํา Community Perception Survey 

เป็นระยะ เพ่ือสํารวจทศันคติ ความพงึพอใจ และข้อคิดเหน็ท่ีมีตอ่โครงการและบริษัทฯ ทัง้ได้นําผลจากการสํารวจมา

ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุฝ่าย  

7. จดัให้มีพนกังานพฒันาชมุชน (Community Development Officer) ของแตล่ะพืน้ท่ีอยา่งเพียงพอ เพ่ือเป็นกลไกหลกั
ในการส่ือสารระหวา่งชมุชนและบริษัทฯ และร่วมกนัทํางานกบัชมุชนเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน
กลุม่เป้าหมายให้เป็นไปตามแผนงาน 
มีการติดตามงานของผู้บริหารแตล่ะระดบัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯมีการดําเนินงานท่ีรัดกมุ สร้าง
ผลประโยชน์ให้กบัชมุชน ทัง้ไม่สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ชมุชนและสงัคม 

 
2.9 ความเส่ียงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจดัตัง้ทีมทํางาน
จากทัง้ระดบัคณะกรรมการและระดบัผู้บริหาร เพ่ือติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของฝ่ายกฎหมาย กําหนดกล
ยทุธ์ในการดําเนินการทางกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยจดัให้มีการรายงานความคืบหน้าของ
สถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ รวมทัง้มุง่เน้นทําความเข้าใจและความมัน่ใจแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยเพิ่ม
ความชดัเจนของการตอบสนองตอ่สถานการณ์ 

 ขณะนี ้ คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ซึง่น่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี (นบัจากปี 2555) 
และคดีมีแนวโน้มท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการของศาลฎีกาตอ่ไปหลงัจากศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษา ซึง่ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่บริษัทฯ มีความสจุริตและโปร่งใสในการดําเนินโครงการทกุโครงการ และในกรณีนี ้
บริษัทฯ ได้ปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษากฎหมายและได้รับความเหน็ทางกฎหมายยืนยนัหนกัแน่นถงึข้อตอ่สู้ทัง้ในประเดน็
ข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายท่ีได้นําเสนอตอ่ศาลว่าบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่เหตท่ีุจะต้องรับผิดชําระคา่ข้อมลู คา่ลงทนุ 
และคา่ใช้จ่ายในโครงการหงสาเดิมท่ีโจทก์ได้ศกึษาไว้ และไมมี่เหตท่ีุจะต้องรับผิดชําระคา่ขาดประโยชน์ในอนาคตแต่
อยา่งใด 
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4.   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 

4.1 สนิทรัพย์ถาวร 

ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

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 
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- รายละเอียดของอาคารและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
รายการ บริษัท ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
มลูคา่ตามบญัชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผกูพนั 

1.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั อ.ลี ้         
จ.ลําพนู 

BP บริษัท BP  
เป็นเจ้าของ 

25,976.06 ไมมี่ภาระผกูพนั 

2.  อาคารสํานกังาน โรงเก็บวสัดแุละบ้านพกั  
ต.สบปราบ อ.แมท่ะ จ.ลําปาง  

BP บริษัท BP  
เป็นเจ้าของ 

211,335.86 ไมมี่ภาระผกูพนั 

3.  อาคารโรงงานและสํานกังาน  
     จ.พะเยา 

CMMC บริษัท CMMC 
เป็นเจ้าของ 

0.39 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
     เหมือง Jorong, Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจ้าของ 

71,593.70 ไมมี่ภาระผกูพนั 

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

163,885.57 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6. อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Indominco บริษัท 
Indominco  
เป็นเจ้าของ 

51,039,097.52 ไมมี่ภาระผกูพนั 

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

8,038,140.13 ไมมี่ภาระผกูพนั 

8.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
     เหมือง Kitadin, Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจ้าของ 

4,647,241.11 ไมมี่ภาระผกูพนั 

9.  อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
     เหมือง Trubaindo, Indonesia 

Trubaindo บริษัท Trubaindo 
เป็นเจ้าของ 

2,005,687.72 มีภาระผกูพนัตามสญัญา
เงินกู้กบัธนาคารผู้ให้กู้  

 
10. ทา่เรือขนสง่ถ่านหิน, 
      เหมือง Trubaindo 

Trubaindo บริษัท Trubaindo 
เป็นเจ้าของ 

1,072,502.34 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้กู้  

 
11. อาคารสํานกังานและบ้านพกั  
       เหมือง Bharinto Mining 
 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจ้าของ 

752,827.14 ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 68,028,287.54  
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- รายละเอียดของสนิทรัพย์ถาวรหลกัของกลุม่บริษัทในประเทศออสเตรเลีย  
รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสทิธิ มูลค่าตาม

บัญชี 
 (ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพนั 

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

2.3 ไมมี่ภาระผกูพนั 

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

115.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 

3. อาคารที่พกัอาศยัและท่ีดิน  Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

9.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

21.1 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5. อาคารที่พกัอาศยัและท่ีดิน  Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

0.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

96.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 

7. อาคารที่พกัอาศยัและท่ีดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty  เป็นเจ้าของ 

51.6 ไมมี่ภาระผกูพนั 

8. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty  เป็นเจ้าของ 

2.4 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 

39.1 ไมมี่ภาระผกูพนั 

11. อาคารที่พกัอาศยัและท่ีดิน  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. อาคารที่พกัอาศยัและท่ีดิน  Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

11.5 ไมมี่ภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจ้าของ 

35.0 ไมมี่ภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บริษัท Centennial 
Mandalong Pty เป็น

เจ้าของ 

283.7 ไมมี่ภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Mannering Pty 

บริษัท Centennial 
Mannering Pty เป็น

เจ้าของ 

7.9 ไมมี่ภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บริษัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจ้าของ 

48.6 ไมมี่ภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บริษัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจ้าของ 

2.2 ไมมี่ภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสทิธิ มูลค่าตาม
บัญชี 

 (ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพนั 

19. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บริษัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจ้าของ 

135.6 ไมมี่ภาระผกูพนั 

20. อาคารที่พกัอาศยัและท่ีดิน  Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

0.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

21. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจ้าของ 

148.3 ไมมี่ภาระผกูพนั 

22. โรงงานและเคร่ืองจกัรในการทําเหมือง Centennial Coal 
Company 

บริษัท Centennial Coal 
Company เป็นเจ้าของ 

4.4 ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 1,016.64  
 
 
 

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 

 

หมายเหต ุ:  - ประทานบตัรทีแ่จ้งหยดุการทําเหมือง เป็นประทานบตัรท่ี บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ทําการผลิต หาก บริษัทฯ ต้องการทําเหมือง 
บริษัทฯ สามารถทําเร่ืองขอเปิดดําเนินการใหมภ่ายใต้ประทานบตัรเดิมได้ทนัที  หากประทานบตัรดงักลา่วยงัไม่
หมดอาย ุ

 -  หยดุการผลิต ประทานบตัรทกุแปลงใน อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง ได้หยดุการผลิต แตพื่น้ท่ีประทานบตัรเป็นพืน้ท่ี
ร่วมโครงการทําเหมืองเดียวกนักบั บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
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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 2014 CENTENNIAL AIRLY PTY 
LIMITED 

Care & 
Maintenance 

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 

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 2014 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 

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

Production 

CHARBON MPL270 CLANDULLA NSW 266 28 Apr 2012 
Renewal Pending 

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 
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โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี 
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

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 

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

Production 

MANDALONG MPL329  COORUMBUNG NSW 1.79 5 Aug 2015 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 

Care & 
Maintenance 

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

CENTENNIAL 
MANNERING PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

MUNMORAH CCL720  WALLARAH & 
MUNMORAH 

NSW 3,735 22 Apr 2006  
Renewal Pending 

CENTENNIAL 
MUNMORAH PTY LTD 
 

Closed 
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โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี 
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

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 

MYUNA ML1632 AWABA, 
COORUMBUNG,W
ALLARAH & 
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 

Production 

NEWSTAN CCL764 TERALBA & 
AWABA 

NSW 108.8 18 May 2021 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Production 

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

Production 

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

Production 

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

Production 

NEWSTAN ML1586 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 449.1 13 Oct 2022 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Production 

NEWSTAN ML1452 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 1587 6 Jul 2020 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Production 

NEWSTAN CCL727 TERALBA & 
AWABA 

NSW 2,205 12 Aug 2027 CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Production 

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

Production 

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

Production 

NEWSTAN MPL305 AWABA NSW 0.4047 25 Mar 2014 
Renewal Pending 

CENTENNIAL NEWSTAN 
PTY LTD 

Production 

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

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขท่ี 
อําเภอ รัฐ 

เนือ้ท่ี 
เฮกตาร์ 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

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

Production 

SPRINGVALE ML1303 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 713 15 Dec 2013 
Renewal Pending 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1588 COOK & CLWYDD NSW 976 19 Oct 2027 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE CL377 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 1,105 9 Mar 2025 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE MPL314 LIDSDALE NSW 95.97 3 Aug 2014 
Renewal Pending 

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 2012 
Renewal Pending 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

WESTERN 
MAIN 

CL394 LIDSDALE NSW 17 27 May 2013 
Renewal Pending 

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 2014 
Renewal Pending 

CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

Closed 

AIRLY ML1331 AIRLY, COCO, 
MORUNDUREY & 
BANDAMORA 

NSW 2,745 11 Oct 2014 CENTENNIAL AIRLY PTY 
LIMITED 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE ML1424 WOLGAN, COX, 
COOK & 
MARANGAROO 

NSW 7,735 18 Aug 2024 CENTENNIAL 
SPRINGVALE PTY LTD 

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

 
 
 

 
 รายละเอียดประทานบตัรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขท่ี 
อําเภอ จงัหวดั 

เนือ้ท่ี 
Km2 

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 
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3.  ข้อมูลเก่ียวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่สาํรอง  

3.1 ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถ่านหิน (Reserves)  
ปริมาณสํารองถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีดําเนินการเหมืองถ่านหินในประเทศไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย โดยข้อมลูจากการประเมินจะถกูนํามาใช้ในการวางแผนการ
ผลติและพฒันาเหมืองถ่านหินของบริษัทในอนาคต สําหรับรายงานปริมาณสํารองถ่านหินนีไ้ด้จดัทําขึน้และ
ตรวจสอบรับรองโดย 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 หมายถงึปริมาณถ่านหินทัง้หมดท่ีประเมินได้
ตามวิธีการสํารวจ ปริมาณสํารองถ่านหินนีคิ้ดเฉพาะปริมาณท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตร์เทา่นัน้ซึง่เป็นท่ี
ยอมรับกนัในระดบัสากล  สว่นปริมาณสํารองถ่านหินท่ีเป็น  Marketable Coal Reserves ได้รวมไว้เป็นสว่นหนึง่
ของ Coal Resources  ซึง่ได้มีการศกึษาเชิงวิศวกรรมและพร้อมทัง้มีการประเมินปริมาณสํารองถ่านหินท่ีคาดว่า
จะผลติได้ในเชิงพาณิชย์โดยคํานงึถงึปัจจยัรายได้และต้นทนุแแล้ว   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 ปริมาณถ่านหินสํารอง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
   

 ปริมาณถ่านหินสํารอง (ล้านตนั) 
Source ปริมาณถ่านหินสํารอง ปริมาณการขาย ปริมาณถ่านหินสํารอง 

 ณ 31 ธ.ค. 55 มค. – ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 56 
1. อนิโดนีเซีย 389.74 29.16 360.57 
     1.1 Jorong 4.60 1.24 3.36 
     1.2 Indominco 159.30 14.93 144.37 
     1.3 Kitadin 19.74 3.55 16.19 
     1.4 Trubaindo 93.90 7.80 86.10 
     1.5 Bharinto 112.20 1.65 110.55 
2. ออสเตรเลีย 420.90 13.14 407.76 
    2.1 Airly 32.90 0.11 32.79 
    2.2  Angus Place 81.60 2.00 79.60 
    2.3  Charbon 3.20 0.97 2.23 
    2.4  Clarence 53.50 1.67 51.83 
    2.5  Mandalong 105.60 5.08 100.52 
    2.6  Mannering 11.40 0.05 11.35 
    2.7  Myuna 14.10 1.64 12.46 
    2.8  Springavale 43.50 1.23 42.27 
    2.9  Newstan 57.0 0.38 56.62 
    2.10  Neubecks (project) 18.10 - 18.10 
3. จีน 208.50 6.68 201.82 

      3.1 Gaohe 184.00 5.48 178.52 

      3.2 Hebi Zhongtai 24.50 1.20 23.30 
รวม 1,019.14 48.98 970.15 
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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  และประเทศมองโกเลีย 
ปี 2556 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิต 29.4 ล้านตนั ในประเทศออสเตรเลียมีปริมาณการ
ผลติ 13.8 ล้านตนั  บริษัทฯ ได้เข้าไปดําเนินการพฒันาธุรกิจในด้านการจดัหาเงินทนุ การสํารวจ การผลิต การขนสง่ การ
จดัจําหน่าย และการพฒันาฐานการตลาดด้วยมาตรฐานท่ีทดัเทียมผู้ผลติถ่านหินและบริษัทผู้ผลติไฟฟ้าในระดบัสากล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจหลกั 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า โดยมีเงินลงทนุในบริษัทร่วมมลูคา่รวม 571.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 18,740.85 ล้านบาทหรือมีสดัสว่นเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 8 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสีย   และมีเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยมลูค่ารวม 369.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 12,133.06 ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้หมด
คิดเป็นร้อยละ 11 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 13 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุประมาณร้อยละ 40 ใน
โครงการโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  บริษัทฯ ได้ตัง้งบลงทนุสําหรับโครงการหงสาตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของบ้านปฯู จํานวน 378 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ โดยจะใช้งบดงักลา่วในปี 2558 – ปี 2559 

ในสว่นของการบริหารบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไป
เป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยในจํานวนมากกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ และใช้นโยบาย
การบริหารงานเช่นเดียวกบัของบริษัทฯ เป็นแบบ Matrix Organization และในสว่นของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ควบคมุดแูล
โดยการสง่กรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น   ซึง่ผู้ เป็นกรรมการจะต้องผลกัดนัให้บริษัท
ร่วมนัน้ๆ ดําเนินการให้เป็นผลสําเร็จในเร่ืองสําคญัๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้าหมาย ให้มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทกุเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามเป้าหมาย และไมล่งทนุเกินจํานวนท่ีได้รับอนมุติั 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

1) ในระหว่างปี 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (“โจทก์”) ซึ่งเคยเป็นผู้ พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ย่ืนฟ้องบริษัท บริษัท บ้านปอูินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power 

Company Limited เป็นผู้ ได้รับสมัปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 3 คน เป็นจําเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้า

ร่วมทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการ เพ่ือประสงค์จะได้ข้อมลูโครงการหงสา และได้ใช้สิทธิไม่สจุริตในการรายงานเท็จทําให้

รัฐบาลลาวยกเลิกสมัปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้เข้าทําสญัญาสมัปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดย

เรียกร้องให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมลูโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทนุในการศกึษา

และค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีถกูรัฐบาลลาวยกเลิกสมัปทาน

โครงการหงสาอีกจํานวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นคา่เสียหายทัง้สิน้ 63,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ 

ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาว่าจําเลยไม่ได้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิดสญัญา

ร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จําเลยกระทําละเมิดด้วยการนําเอาข้อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (สําหรับการพัฒนา

โรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันาโครงการหงสาสําหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกกะวตัต์ในปัจจบุนั 

และพิพากษาให้จําเลยเฉพาะบริษัทและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมูล

จํานวน 2,000 ล้านบาท และค่าลงทนุในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 

4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ และชดใช้ค่าเสียหายอนัได้แก่ค่าขาด

ประโยชน์ในอนาคตท่ีจะได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี ปี 2558 ถึง  2570  ปีละ 860 ล้านบาท และปี  2571  ถึง 

2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท ชําระทกุสิน้ปี เป็นจํานวนรวม 27,740 ล้านบาท  รวมค่าเสียหายทัง้สิน้ 31,740 ล้านบาท ทัง้นี ้

ศาลแพง่ได้ยกฟ้องบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และผู้บริหารของกลุม่บริษัท 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัดได้ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายพิจารณาคําพิพากษา ซึ่งท่ีปรึกษา

กฎหมายได้ให้ความเห็นทางกฎหมายยืนยนัถึงความมัน่ใจในข้อต่อสู้ทัง้ในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และได้ให้

ความเห็นว่าบริษัทและบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัดไม่ควรท่ีจะต้องรับผิดชําระค่าข้อมลูและค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายใน

โครงการหงสาขนาด 600 เมกกะวตัต์ของโจทก์ และไม่ควรท่ีจะต้องรับผิดชําระค่าขาดประโยชน์ในอนาคตจากโครงการหงสา

ของโจทก์ท่ีได้ถกูรัฐบาลลาวยกเลกิไปแตอ่ยา่งใด 

ผู้บริหารของบริษัทมัน่ใจในการดําเนินงานของบริษัท และบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด ในโครงการหงสาว่าไม่มีการ

กระทําใดเป็นการกระทําท่ีไมส่จุริตหรือการกระทําท่ีไมถ่กูต้อง บริษัทและบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จึงได้ย่ืนอทุธรณ์คํา

พิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลอทุธรณ์เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทเช่ือมัน่ในเหตผุลและความหนกัแน่นของข้อ

ต่อสู้ ในการอุทธรณ์ ทัง้ในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดงันัน้ บริษัทและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด จึงไม่ได้
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บนัทกึหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีดงักลา่วในงบการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของศาล 

 

2) ในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศถกูฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัทผู้ ซือ้เงินลงทนุจาก

บริษัทยอ่ยดงักลา่ว โดยโจทก์ฟ้องว่าการดําเนินการซือ้ขายดงักลา่วมิชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลสัง่ให้การซือ้ขายเป็น

โมฆะ พร้อมทัง้เรียกร้องให้บริษัทย่อยและบริษัทผู้ ซือ้ร่วมกนัชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 302.55 ล้านเหรียญสหรัฐ 

บริษัทย่อยดังกล่าวได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟ้อง แต่โจกท์ได้ย่ืนอุทธรณ์คัดค้านคํา

พิพากษาของศาลชัน้ต้น ต่อมาศาลอทุธรณ์ได้พิพากษากลบัคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น โดยพิพากษาให้บริษัทย่อยชดใช้

ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็จํานวน 1.275 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 2 ต่อปีจนกว่าจะชําระค่าเสียหายครบถ้วน 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยอ่ยได้ย่ืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา 

 

3) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยการใช้ท่ีดินเป็นเงินจํานวน 1,020 ล้าน

อินโดนีเซียนรูเปียะห์ และค่าชดเชยรายเดือนเดือนละ 51 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์  ณ วันท่ี 21 เมษายน  2552 ศาล

อทุธรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยดงักล่าวไม่มีความผิด แต่โจทก์ได้ย่ืนฎีกาตอ่ศาลฎีกาเพ่ือคดัค้านคําตดัสินของ

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

อนญุาโตตลุาการเพ่ือให้ดําเนินการตอ่ไป ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทเช่ือวา่ผลการเรียกร้องดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็น

สาระสําคญัตอ่งบการเงิน 
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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 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ผลของการ
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 : 3,540,504,790 บาท 
ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 2,717,478,550 บาท 
จํานวนหุ้น : 2,717,478,550  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 ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตรา
ไว้จากเดิมหุ้นละ 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  
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2. ช่ือ สถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

  

ช่ือบริษัท 
ประเภท 
ธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่
ชาํระแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 

1.  บริษัท บ้านป ู
จํากดั (มหาชน) 

พลงังาน 3,540,504,790 
บาท 

2,717,478,550 
บาท 

2,717,478,550 1 - ชัน้ 26-28 อาคารธนภมิู  
เลขท่ี 1550 ถ.เพชรบรีุตดั
ใหม่ แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 
 

0 2694 6600 

บริษัทย่อย : 
2. บริษัท บ้านป ู 
  มินเนอรัล จํากดั 

 
ผลิตและจําหน่าย 

ถ่านหิน 

 
3,200,000,000 

บาท 

 
3,200,000,000 

บาท 

 
3,20,000 

 
1,000 

 
99.99% 

 
58/1 ซ.ทุ่งกวาว  1 
ถ.ยนตรกิจโกศล ม.1    
ต.ทุ่งกวาว 
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
 

 
0 2694 6600 

3. Banpu Singapore 
Pte. Ltd. 

ค้าถ่านหิน 1,500,000 
SGD 

300,000,000 
USD 

1,500,000 
SGD 

300,000,000 
USD 

1,500,000 
 

300,000,000 

ไม่มีการ
กําหนด

มลูคา่หุ้น
ตอ่หน่วย* 

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

65 6890 7188 

4. Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน
ในตา่ง 
ประเทศ 

17,670,002 
SGD 

11,000,000 
USD 

17,670,002 
SGD 

11,000,000 
USD 

17,670,002 
 

17,670,002 

ไม่มีการ
กําหนด

มลูคา่หุ้น
ตอ่หน่วย* 

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

65 6890 7188 

5. Banpu Australia 
Co. Pty Ltd 

Investment in coal 
mining in Australia 

2,428,021,000 
AUD 

2,428,021,000 
AUD 

2,428,021,000 
  

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

61 2 9266 2700 

6. PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk 

ให้บริการทําเหมือง 
ก่อสร้าง ขนส่ง และ
บริการทัว่ไป เก่ียวกบั
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย 

1,500,000,000,000 
IDR 

564,962,500,000 
IDR 

1,129,925,000 
 

500 65.00% Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, JI 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, Jakarta 12310 
 

6221 29328 100 

7.  PT. Indominco 
Mandiri 

ผลิตถ่านหิน 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

20,000,000,000 
IDR 

12,500,000,000 
IDR 

12,500 
 

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

6221 29328 100 

8. PT. Jorong 
Barutama Greston 

ผลิตถ่านหินใน 
ประเทศอินโดนีเซีย 

4,500,000,000 
IDR 

4,500,000,000 
IDR 

300 15,000,000 99.67% Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, JI 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, Jakarta 12310 
 

6221 29328 100 
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ช่ือบริษัท 
ประเภท 
ธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่
ชาํระแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

9. PT. Trubaindo Coal 
Mining 

ผลติถ่านหนิ 
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

100,000,000,000 
IDR 

 63,500,000,000 
IDR 

63,500 
 

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

 6221 29328 100 

10. PT. Kitadin ผลติถ่านหนิ 
จําหน่ายและ
ให้บริการทํา
เหมืองถ่านหนิ 
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

1,000,000,000,000 
IDR 

377,890,000,000 
IDR 

188,945 
 

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

6221 29328 100 

11. PT. Bharinto 
Ekatama 

ผลติถ่านหนิ 
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

68,000,000,000 
IDR 

17,000,000,000 
IDR 

17,000 
 

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

 

6221 29328 100 

12. PT. ITM Indonesia Coal trading 
inclouding coal 
agent and coal 

blending 

40,000,000,000 
IDR 

11,000,000,000 
IDR 

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

 

6221 29328 100 

13. PT Tambang Raya 
Usaha Tama 

Mining 
contractor 

500,000,000,000 
IDR 

125,000,000,000 
IDR 

12,500 10,000,000 99.99% Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, JI 
Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310 

6221 29328 100 

14. BMS Coal Sales 
Pte. Ltd. 

Coal trading 
inclouding coal 
agent and coal 

blending 

1,000,000 
USD 

1,000,000 
USD 

1,000,000 No par 
value* 

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

 

15. Banpu Coal 
Investment Company 
Limited 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

11,050,500 
USD 

11,050,000 
USD 

11,050,000 1 100.00% 4th Floor, Ebene 
Skies, Rue de 
L’Institut, Ebene,  
Republic of 
Mauritius 

230 210 4000 

16. บริษัท บ้านป ูอินเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

250,000,000 
บาท 

250,000,000 
บาท 

25,000,000 
 

10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธน
ภมู ิเลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 

0 2694 6600 
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ช่ือบริษัท 
ประเภท 
ธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่
ชาํระแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้สาํนักงาน
ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

17. บริษัท ศิลามณี จํากดั ค้าถ่านหนิ 75,000,000 
บาท 

75,000,000 
บาท 

7,500,000 
 

10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธน
ภมู ิเลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

0 2694 6600 

18. บริษัท ศิลามณีหนิ
อ่อน จํากดั 

ค้าถ่านหนิ 50,000,000 
บาท 

50,000,000 
บาท 

500,000 
 

100 99.96% ชัน้ 26-28 อาคารธน
ภมู ิเลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

0 2694 6600 

19. บริษัท เหมืองเชียง
มว่น จํากดั 

ผลติและจําหน่าย
ถ่านหิน 

231,350,000 
บาท 

231,350,000 
บาท 

23,135,000 
  

10 100.00% ชัน้ 26-28 อาคารธน
ภมู ิเลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

0 2694 6600 

20. บริษัท บีพี โอเวอร์
ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

15,533,002 
USD 

15,533,002 
USD 

15,533,002 
 

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

230 404 8000 

21. Asian American 
Coal Inc. 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

50,000,000 
USD 

 

40,917,026 
USD

40,917,026 1 100.00% Geneva Place, 
2nd Floor, 
Wickham’s Cay, 
Road Town, 
Tortola, British 
Virgin Islands. 

(284)494-4388 

22.  AACI SAADEC 
(BVI) Holdings 
Limited  

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

50,000 
USD 

 

1 
USD 

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

(284)494 2233 

23. Centennial Coal 
Company Ltd. 

Coal Mining 
and Marketing 

2,449,783,562 
AUD 

2,449,783,562 
AUD 

395,126,381 6.20 100.00% Level 18, BT 
Tower, 1 Market 
Street, Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 2700 

24. Centennial 
Northern Coal 
Services Pty Ltd 

Employer 
Company for 

Newstan 
Washery 

1 
AUD 

1 
AUD 

1 1.00 100.00% Level 18, BT 
Tower, 1 Market 
Street, Sydney 
NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 2700 
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ช่ือบริษัท 
ประเภท 
ธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่
ชาํระแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 

25. Berrima Coal Pty 
Ltd 

Dormant 2 
AUD 

2 
AUD 

2 1.00 100.00% Level 18, BT Tower, 
1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, 
Australia 
 

61 2 9266 2700 

26. Centennial Airly 
Pty Ltd 

Coal Mining 2 
AUD 

2 
AUD 

2 1.00 100.00% Level 18, BT Tower, 
1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 2700 

27. Centennial 
Angus Place Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1  
AUD 

1 1.00 100.00% Level 18, BT Tower, 
1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 2700 

28. Centennial Coal 
Infrastructure Pty Ltd 

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure 

2 
AUD 

2 
AUD 

2 1.00 100.00% Level 18, BT Tower, 
1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, 
Australia 

61 2 9266 2700 

29. Centennial Coal 
Sales and Marketing 
Pty Ltd 

Coal Marketing 1 
AUD 

1  
AUD 

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

61 2 9266 2700 

30. Centennial 
Fassifern Pty Ltd 

Coal Mining 
 

2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

31. Centennial 
Northern Mining 
Services Pty Ltd 

Employer 
Company for 

Newstan 
Lochiel 

1 
AUD 

1  
AUD 

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

61 2 9266 2700 

32. Centennial 
Inglenook Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1  
AUD 

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

61 2 9266 2700 

33. Centennial 
Mandalong Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1  
AUD 

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

61 2 9266 2700 

34. Centennial 
Mannering Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1  
AUD 

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

61 2 9266 2700 

35. Centennial 
Munmorah Pty Ltd 

Coal Mining 
(now Dormant) 

1 
AUD 

1  
AUD 

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

61 2 9266 2700 
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ช่ือบริษัท 
ประเภท 
ธุรกจิ 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่
ชาํระแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 

36. Centennial 
Myuna Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1 
AUD 

1 
 

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

61 2 9266 2700 

37. Centennial 
Newstan Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

38. Charbon Coal  
Pty Ltd 

Coal Mining 2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

39. Coalex Pty Ltd Coal Mining – 
Clarence JV 

7,500,000 
AUD 

7,500,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

40. Clarence Coal 
Investments Pty Ltd 

Coal Mining – 
Clarence JV 

19,500,002 
AUD 

19,500,002 
AUD 

15,500,002 
Ord  A shares 

4,000,000  
Ord B share 

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

61 2 9266 2700 

41. Clarence Colliery 
Pty Ltd 

Coal Mining – 
Clarence JV 

10,000 
AUD 

10,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

42. Clarence Coal 
Pty Ltd 

Coal Mining – 
Clarence JV 

2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

43. Centennial 
Clarence Pty Ltd 

Coal Mining – 
Clarence JV 

8,800,000 
AUD 

8,800,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

44. Powercoal Pty 
Ltd 

Dormant 
Holding 

Company 

4,590,001 
AUD 

4,590,001 
AUD 

4,590,001 
 

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

61 2 9266 2700 

45. Powercoal 
Superannuation Pty 
Ltd 

Superannua-
tion Company 

(Dormant) 

2 
AUD 

2 
AUD 

2 
 

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

61 2 9266 2700 
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46. Collieries 
Superannuation Pty 
Ltd 

Superannua-
tion Company 

(Dormant) 

2 
AUD 

2 
AUD 

2 
 

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

61 2 9266 2700 

47. Elcom Collieries 
Pty Ltd 

Dormant 1,500,000 
AUD 

1,500,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

48. Huntley Colliery 
Pty Ltd 

Dormant 354,000 
AUD 

354,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

49. Mandalong 
Pastoral 
Management Pty Ltd 

Dormant 2,736,028 
AUD 

2,736,028 
AUD 

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 

50. Powercoal 
Employee 
Entitlements 
Company Pty Ltd 

Employee Trust 
Company Ex 
Powercoal 

2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

51. Hartley Valley 
Coal Co Pty Ltd 

Dormant 1,000,000 
AUD 

1,000,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

52. Ivanheo Coal Pty 
Ltd 
 

Coal Mining 2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

53. Preston Coal Pty 
Ltd. 

Dormant 1,250,000 
AUD 

1,250,000 
AUD 

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 

54. Centennial 
Springvale Holdings 
Pty Ltd 

Coal Mining 1 
AUD 

1 
AUD 

1 
 

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

61 2 9266 2700 
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55. Centennial 
Springvale Pty Ltd 

Coal Mining 1,000,000 
AUD 

1,000,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

56. Springvale Coal 
Pty Ltd 
 

Coal Mining 2,000,000 
AUD 

2,000,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

57. Springvale Coal 
Sales Pty Ltd 

Coal Marketing 2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

58. Boulder Mining 
Pty Ltd 

Coal Mining 1,000 
AUD 

1,000 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

59. AFE Investments  
Pty Limited 

Mining 
Investment 

2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 2700 

60. บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

6,021,995,000 
บาท 

6,021,995,000 
บาท 

602,199,500 
 

10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธนภมู ิ
เลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2694 6600 

61. บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

5,921,587,160 
บาท 

5,921,587,160 
บาท 

592,158,716 10 99.99% ชัน้ 26-28  
อาคารธนภมู ิ
 เลขท่ี 1550 ถ.เพชรบรีุ
ตดัใหม ่แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 
 

0 2694 6600 

62.  Banpu Power 
International Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

40,050,000 
USD 

40,050,000 
USD 

40,050,000 1 100.00% 4th Floor, Ebene 
Skies, 
Rue de L’Institut, 
Ebene, Republic of 
Mauritius 
 

230 210 4000 

63. Banpu Power 
Investment Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

84,177,391 
USD 

84,177,391 
USD 

77,132,663 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย 

100.00% 8 Marina Boulevard 
#05-01  
Marina Bay Financial 
Centre Tower 1  
Singapore 018981 
 

65 6338 1888 
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64. Shijiazhuang 
Chengfeng Cogen 
Co., Ltd 

ผลติและ
จําหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า
และไอนํา้ 

15,125,000 
USD 

14,000,000 
USD 

1,125,000 NA 100.00% North Beiguan, 
Zhengding County, 
Shijiazhuang City 
050800,Hebei 
Province, PRC 

(86311) 
85176918 

65.  Zouping Peak 
Pte. Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

2  
SGD 

2  
SGD 

2 ไมมี่การ
กําหนด

มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 8 Marina Boulevard 
#05-01  
Marina Bay Financial 
Centre Tower 1  
Singapore 018981 

65 6338 1888 

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

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า 

30,000,000 
USD 

30,000,000 
USD 

0 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 

67. Pan-Western 
Energy Corporation 
LLC 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

100,000 
USD 

100,000 
USD 

10,000,000 0.01 100.00% Maples and Calder, 
Ugland House, South 
Church Street, P.O. 
Box 309, George 
Town, Grand 
Cayman, Cayman 
Islands 
 

1 345 949 8066 

68.  Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd 

ผลติและ
จําหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าและไอนํา้ 

47,504,000 
USD 

47,504,000 
USD 

0 NA 100.00% West of Gujiaying 
Village, Bensi Road, 
Luannan Country, 
Tangshan City 
063500, Hebei 
Province, PRC 
 

(86315) 
4168274 

69. Zouping Peak 
CHP Co., Ltd 

ผลติและ
จําหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า
และไอนํา้ 

261,800,000 
RMB 

261,800,000 
RMB 

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

(86543) 
4615655 

70. บจก. บ้านปู
พลงังานใหม ่โฮลดิง้ส์ 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

88,000,000 
Baht 

 

88,000,000 
Baht 

8,800,000 10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธนภมู ิ
เลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
 

0 2694 6600 
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71. บจก. ไบโอฟเูอลเด
เวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

76,000,000 
Baht 

76,000,000 
Baht 

7,600,000 
 

10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธนภมู ิ
เลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2694 6600 

72. บจก. ประจวบ
พลงังานลม 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

10,000,000 
Baht 

5,00,000 
Baht 

1,000,000 10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธนภมู ิ
เลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2694 6600 

73. บจก. มติรภาพ
พลงังานลม 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

10,000,000 
Baht 

2,500,000 
Baht 

1,000,000 10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธนภมู ิ
เลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2694 6600 

74. บจก.เพชรเกษม
พลงังานลม 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

10,000,000 
Baht 

3,500,000 
Baht 

1,000,000 10 99.99% ชัน้ 26-28 อาคารธนภมู ิ
เลขท่ี 1550 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
 

0 2694 6600 

75. Banpu Coal LLC Investment in 
coal mining 

4,602,708,000 
MNT 

4,602,708,000 
MNT 

3,300,000 1,394.76 100.00% Suit 408, Central 
Tower, Sukhbaatar 
Square, Sukhbaatar 
District, Ulaanbaatar, 
Mongolia 
 

(976) 77114000 

76. Banpu Australia 
Resources Pty Ltd 

Investment in 
coal mining 

2 
AUD 

2 
AUD 

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

61 2 9266 
2700 

77. Hunnu Coal Pty 
Ltd 

Coal Mining 
and trading 

188,703,904 
AUD 

188,703,904 
AUD 

324,461,719 No par 
value* 

100.00% 22 Lindsay Street, 
Perth, WA, Australia, 
6000 
 

61 8 9328 
6262 

78. Hunnu 
Investment Pte Ltd 

Foreign Trade 100 
SGD 

31,000,000 
USD 

100 
SGD 

31,000,000 
USD 

100 
31,000,000 

No par 
value* 

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

65 6890 7188 

79. Hunnu Altai LLC Foreign Trade, 
Minerals Mining 

93,142,351,744 
MNT 

93,142,351,744 
MNT 

672,557 138,490 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 
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80. Munkh Sumber 
Uul LLC 

Foreign Trade   1,457,620,000 
MNT 

1,457,620,000 
MNT 

145,762 10,000 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

81. Golden Gobi 
Mining LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 

exploration 
   

8,455,000,000 
MNT 

8,455,000,000 
MNT 

845,500 10,000 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

82. Great East 
Minerals LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 

exploration 
   

1,000,000 
MNT 

1,000,000 
MNT 

100 10,000 70.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

83. Bilegt Khairkhan 
Uul LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 

exploration 
   

10,000,000 
MNT 

10,000,000 
MNT 

10,000 1,000 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

84.Hunnu Power LLC Foreign Trade  
  
   

1,000,000 
MNT 

1,000,000 
MNT 

100 1,000 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

85. Borganchan LLC Foreign Trade  
  
   

11,586,000 
MNT 

11,586,000 
MNT 

11,586 1,000 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

86. Munkhnoyon 
Suvraga LLC 

Foreign Trade 
Mineral mining, 
Tourism, and 
Construction 

1,000,000 
MNT 

1,000,000 
MNT 

1,000 1,000 90.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

87. Hunnu Gobi Altai 
LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 

exploration 
Mining 

155,000,000 
MNT 

155,000,000 
MNT 

155,000 1,000 80.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 
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88. Hunnu Altai 
Minerals LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 

exploration   

145,000,000 
MNT 

145,000,000 
MNT 

145,000 1,000 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11 450238 

89. Hunnu 
Resourced LLC 

Foreign Trade 203,533,279,528 
MNT 

203,533,279,528 
MNT 

129,998,679 1,566 100.00% Suite 1201, Central 
tower, Sukhbaatar 
district-8, Ulaanbaatar 
Mongolia 
 

976 11321914 

บริษัทร่วม 
90.  Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd. 

 
ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

 
670,250,000 

RMB 

 
670,250,000 

RMB 

 
NA 

 
NA 

 
45.00% 

 
Changzhi County, 
Changzhi City, 
Shanxi, P.R. China 

 
(8610)  
5820 3663 

91. บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากดั 

ผลติและ
จําหน่าย 

กระแสไฟฟ้า 

12,010,000,000 
บาท 

12,010,000,000 
บาท 

120,100,000  100 49.99% 9 ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตา
พดุ อําเภอเมือง  
จงัหวดัระยอง 

038 925100 

92.  Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

783,330,000 
RMB 

783,330,000 
RMB 

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

(86) 392 291 
7401-2 

93. Hongsa Power 
Co., Ltd. 

ผลติและ
จําหน่าย 

กระแสไฟฟ้า 

100,000 
USD 

100,000 
USD 

10,000 10 40.00% Building B, Park View 
Executive Suites, 
Ban Sithanneau, 
Sikhottabong District, 
Vientiene Capital 
City, Lao PDR 

865(0)21222482 

94. Phu Fai Mining 
Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหิน 

 
 
 
 

50,000 
USD 

 
 

 

50,000 
USD 

5,000 10 37.50% Building B, Park View 
Executive Suites, 
Ban Sithanneau, 
Sikhottabong District, 
Vientiene Capital 
City, Lao PDR 
 

865(0)21222483 

95. บริษัท ราชสีมา 
กรีน เอน็เนอร์ยี จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

250,000,000 
บาท 

250,000,000 
บาท 

25,000,000 10 30.00% ชัน้ 3 อาคารเพลนิจิต
เซ็นเตอร์ 2 ถ.สขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
 

0 2794 1000 

96. Port Kembla Coal 
Terminal Limited 

Shiploading 
Coal Port 

600,000 
AUD 

600,000 
AUD 

600,000 1 16.66% Port Kembla Road,  
Inner Harbour,   
Wollongong NSW 
2520, Australia 
 

61 2 4228 0288 

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 นายสมชาย  จิณโณวาท 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3271 
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 
  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์  0 2286 9999, 0 2344 1000 



 

หน้า 95 

 
5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน  --ไมมี่-- 
 
 
6) ท่ีปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างท่ีปรึกษาและหรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการ

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

 
 
7) สถาบนัการเงินท่ีติดตอ่เป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ

ประมาณ 30 แหง่ 
  



 

หน้า 96 

 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

 
การจดัการและการกาํกับดูแลกจิการ 
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 7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบริษัท  : บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
 ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
 ทนุจดทะเบียน : 3,540,504,790 บาท 
 ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 2,717,478,550 บาท 
 จํานวนหุ้น  : 2,717,478,550 หุ้น 
 ราคาพาร์  : 1 บาท (หนึง่บาท)* 
 

หมายเหต ุ: * ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก
เดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 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  

 
ช่ือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียน  คือ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) หรือ Banpu Public Company Limited  เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และช่ือท่ีใช้สําหรับการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ คือ  “BANPU” 

 
ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยได้ออก NVDR  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงจํานวน 216,171,398 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 
7.95 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 27 ธนัวาคม  2556  หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีประมาณร้อยละ 18.81  ของทนุชําระแล้ว 
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7.2  รายช่ือผู้ถือหุ้น 
 (ก) ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ซึง่จํานวนหุ้นท่ีถือเป็นจํานวนหลงัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ี

ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท  โดยบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 

 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1.   กลุม่ครอบครัววอ่งกศุลกิจ     292,484,060 10.76 

      บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั  144,064,080 5.30 

      บริษัท ทีเอม็อี แคปิตอล จํากดั         61,616,000  2.27 

      บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั         17,794,450  0.65 

      บริษัท เอม็พี ปาร์ติเกิล บอร์ด จํากดั 15,209,650 0.56 

      บริษัท ทนุมิตรสยาม จํากดั 7,153,500 0.26 

      บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 6,819,050 0.25 

      บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั           6,606,110  0.24 

      บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภเูวียง)  จํากดั 6,152,000 0.23 

      บริษัท นํา้ตาลมิตรกาฬสนิธุ์ จํากดั           4,800,000  0.18 
2.    บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 216,139,398 7.95 
3.    บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 135,600,000 4.99 
4.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 77,701,390 2.86 
5.    STATE STREET BANK EUROPE  47,832,840 1.76 
6.    LIMITED GIC PRIVATE LIMITED - C  47,088,900 1.73 
7.    CHASE NOMINEES LIMITED  42,988,650 1.58 
8.    สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 35,710,000 1.31 
9.    NORBAX INC., 13 31,445,100 1.16 
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  25,082,267 0.92 

รวม 1,222,287,445 44.96 

  
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  10.50  ของทนุชําระแล้ว 
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- 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 

 

- บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในลําดบัท่ี 3 จากท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการซือ้หุ้นทนุคืนตาม
โครงการซือ้หุ้นคืนเสร็จสิน้ โดยทําการซือ้หุ้นคืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นจํานวนหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 
135,600,000 หุ้น  
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7.2  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  (1) หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้ (หุ้นกู้) 
 

รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2548  

ชดุท่ี 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2552 

ชดุท่ี 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2552 

ชดุท่ี 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 1 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  2,500  
ล้านบาท 

2,200  
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

5,500  
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   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

จํานวนหุ้นกู้  2,500,000 หน่วย 2,200,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 5,500,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 

2,500 
ล้านบาท 

2,200  
ล้านบาท 

2,100 
ล้านบาท 

5,500  
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 8.00% 4.30% 4.90% 4.00% ในปีท่ี 1-4 
5.00% ในปีท่ี 5-7 

อายหุุ้นกู้  10 ปี 5 ปี 7 ปี 7 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  16 พฤศจิกายน 2548 14 พฤษภาคม 2552 14 พฤษภาคม 2552 1 เมษายน 2554 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 16 พฤศจิกายน 2558 14 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2559 1 เมษายน 2561 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและ       
ผู้ออกหุ้นกู้  
 

-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 ้

AA- AA- AA- AA- 
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รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู

ครัง้ท่ี 1/2554 
ชดุท่ี 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 3 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 4 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2555 

ชดุท่ี 1 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  4,000  
ล้านบาท 

3,500  
ล้านบาท 

2,000  
ล้านบาท 

3,000  
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนหุ้นกู้  4,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 

4,000 
ล้านบาท 

3,500  
ล้านบาท 

2,000  
ล้านบาท 

3,000  
ล้านบาท 

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

4.98% 5.09% 4.73% 

อายหุุ้นกู้  10 ปี 12 ปี 15 ปี 7 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 24 พฤษภาคม 2555 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 24 พฤษภาคม 2562 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
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 ้

AA- AA- AA- AA- 
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รายละเอียดหุ้นกู้  หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2555 

ชดุท่ี 2 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2556 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 2/2556 

ชดุท่ี 1 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 2/2556 

ชดุท่ี 2 
ผู้ออกหุ้นกู้  บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

 
บมจ. บ้านป ู บมจ. บ้านป ู

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  3,000  
ล้านบาท 

150  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300  
ล้านบาท 

2,100  
ล้านบาท 

ประเภทของหุ้นกู้  ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนั และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

จํานวนหุ้นกู้  3,000,000 หน่วย 15,000 หน่วย 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท 
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 

3,000  
ล้านบาท 

150  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

2,300  
ล้านบาท 

2,100  
ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี 4.94% 3.99% 4.65% 4.95% 
อายหุุ้นกู้  10 ปี 10 ปี 7 ปี 12 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  24 พฤษภาคม 2555 4 เมษายน 2556 10 กรกฏาคม 2556 10 กรกฏาคม 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 24 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2566 10 กรกฏาคม 2563 10 กรกฏาคม 2558 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้  
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
มลูคา่การไถ่ถอนตามอายุ
ตอ่หน่วย 

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

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

AA- AA- AA- AA- 
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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 (%) 

2552 52.36 - 16.00 16.00 31% 
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% 

 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 19 กมุภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.20 
บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556 (ซึง่ได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 5 บาท เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรือคิดเป็น 0.50 บาท ตาม
ราคาพาร์ปัจจบุนั 1 บาท) ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.70 
บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้
นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที่ 29  เมษายน 2557 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจํานวน
คร่ึงหนึง่ของกรรมการทัง้คณะ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะๆ ละ 3 คน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee)   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)  
และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายวิฑรูย์  วอ่งกศุลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายรัตน์   พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
4. นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
5. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
7. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายเมธี   เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ  
9. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ  
10. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
11. นายระวิ  คอศิริ  กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
12. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

หมายเหต ุ:  

- 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
ประทบัตราเป็นสําคญัของบริษัท 

  

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 “แนวทางปฏิบติั บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) วา่ด้วย
คณะกรรมการบริษัท” เม่ือปี 2552 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คํานิยามท่ี
เก่ียวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบติัของกรรมการบริษัท  วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง  อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  การประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม แนวทางปฏิบติัฯดงักลา่ว เม่ือปี 2554 และ 
2555 เพ่ือให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสภาพธุรกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการยอ่ย
ดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความ
คาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริหารความเส่ียง รวมถงึ
การเย่ียมชมหน่วยปฏิบติัการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ๆ  ให้กบักรรมการทกุคนทัง้ในด้านการ
กํากบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  ฯลฯ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้า
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รับการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และ
สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถงึการจดัสมัมนา
ร่วมกบัฝ่ายบริหารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนัน้ได้จดัให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการท่ีสําคญัๆของบริษัท และเย่ียมเยียนผู้ปฏิบติังานใน
ท้องท่ีหา่งไกลเพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจ เป็นระยะๆ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารเป็น
ประจําอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือให้มีโอกาสอภิปรายประเดน็หรือแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองท่ี
สนใจอยา่งอิสระ   และเลขานกุารบริษัททํารายงานสรุปให้กรรมการทกุคนได้ทราบ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทํา Board Retreat อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี เพ่ือให้กรรมการทกุคนมีโอกาส
นําเสนอประเดน็ตา่งๆ ท่ีน่าสนใจ และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การทํางาน
ร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท  รวมถงึประโยชน์สําหรับแนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
รวมทัง้การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ   โดยมอบให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการยอ่ยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบติังานของตนเอง  โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้กําหนดแบบการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยเน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎ
บตัรของกรรมการยอ่ยแตล่ะคณะ  คณะกรรมการยอ่ยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่นหนึง่ในการรายงานผลการปฏิบติังานท่ีต้อง
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี การประเมินตนเองดงักลา่วดําเนินการมาตัง้แตปี่ 2555 
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ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 14 ครัง้   จํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแต่ละคน 
มีดงันี ้

 

 
 
  

รายช่ือ ตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ประธาน 
เม.ย. 2554 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

12 2 14/14 

2. นายวิฑรูย์  วอ่งกศุลกิจ รองประธาน 
เม.ย. 2555 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

12 1 13/14 

3. นายมนตรี  มงคลสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2554 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

12 2 14/14 

4. นายระวิ   คอศิริ* กรรมการ 
เม.ย. 2556 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

11 2 13/14 

5. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2556 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

12 2 14/14 

6. นายสมเกียรติ เจริญกลุ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2553 –  วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

12 2 14/14 

7. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2554 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

12 2 14/14 

8. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2555 - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

12 2 14/14 

9. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
เม.ย. 2556 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

12 2 14/14 

10. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เม.ย. 2554 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

12 2 14/14 

11. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เม.ย. 2555 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

11 2 13/14 

12. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ กรรมการ 
เม.ย. 2555 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

12 2 14/14 
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8.2  ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบด้วย 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวรวฒุิ 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 

 

อํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบติัการ 1 ปี อนมุติัได้ในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบดําเนินการรวมท่ีได้รับการอนมุติั

แล้ว 
2. การอนมุติัการใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุติัไว้รวมไมเ่กินร้อยละ 10 และอนมุติัการใช้งบ

ลงทนุอ่ืนๆ  ท่ีไมใ่ช่งบลงทนุโครงการรวมไมเ่กินร้อยละ 10 
3. การอนมุติังบลงทนุรายการใหม่ท่ีไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ อนมุติัได้ในวงเงินไมเ่กิน 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. การอนมุติัการทําสญัญาซือ้ขายถ่านหิน ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูคา่ไมเ่กินกวา่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 
8. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดินราคาตลาด ณ วนัท่ีขายอนมุติัได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท  
9. การขายสนิทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุติัได้ไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
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10. การกู้ ยืมเงินสทุธิท่ีเกินยอดสงูสดุท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณหรือท่ีประมาณการประจําปีไว้ อนมุติัได้ไมเ่กิน 
1,000 ล้านบาทในเวลา 1 ปี 

11. การทําสญัญาหลกั ซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมเ่กิน 300 ล้านบาท (เช่น สญัญาการซือ้เคร่ืองจกัร  สําหรับธุรกิจ
ถ่านหิน และธุรกิจไฟฟ้า) 

12. การจดัซือ้ท่ีดินหรือทรัพย์สนิเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มีมลูคา่ของทรัพย์สนิไมเ่กิน 300 ล้านบาท และไมไ่ด้ตัง้
งบประมาณไว้ 

13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนมุติัท่ีมอบให้ระดบัผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงไป 
 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้ระยะสัน้และระยะ
ปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์  มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทกุปี   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามลําดบั โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และ
แผนงานประจําปี   เพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม 

 
  



ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

Strategic      
Planning 

& Analysis

เลขานุการบริษทั
และบรรษทัภบิาล

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏบิตัิการ

Strategy & 
Business 

Development

พัฒนา
ธุรกิจ

Finance

Corporate 
Finance

บริหารและ
พัฒนาองค์กร

Power & 
New 

Energy

ประเทศ
ออสเตรเลีย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี

ประเทศ
มองโกเลีย

ประเทศไทย
Marketing, 

Sales & 
Logistics

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

วางแผน
ภาษี

บญัชี

นักลงทนุ
สัมพันธ์

Health, Safety, 
Environment and 

Community 
Development

Legal & 
Compliance

ทรัพยากร
มนุษย์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารงาน
จดัซือ้และ
ธรุการ

Corporate 
System

Planning & 
Asset 

Management

Power 
Business

New 
Energy 

Business

ธรุกิจถ่านหนิ

ธรุกิจไฟฟ้า

Technical & 
Project 

Development

Operations 
Management

องค์กร
สัมพันธ์

สื่อสาร
องค์กร

ประสานงาน
องค์กร

Corporate 
Social 

Responsibility

Australia 
Investment

ธรุกิจถ่านหนิ

ธรุกิจไฟฟ้า

ธรุกิจถ่านหนิ

ธรุกิจไฟฟ้า

ธรุกิจถ่านหนิ

ธรุกิจไฟฟ้า

ธรุกิจถ่านหนิ

ธรุกิจไฟฟ้า

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน



8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบญุศิริ จารุศิริ ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือรับผิดชอบการจดั
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึช่วยดแูลให้มีการปฏิบติัตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีต้องปฏิบติั การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดั
ประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และ
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 นางบญุศิริ จารุศิริ สําเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาโท 
Geological Science, Queen’s University, Canada และปริญญาโท Executive Master of Business (EMBA) จาก 
Sasin Graduate Institute of Business Administration นางบญุศิริผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรเลขาการบริษัท ท่ีจดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  และหลกัสตูรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท ตัง้แตปี่  2551 จนถงึปัจจบุนั 

หมายเหต ุ: ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1 
 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็นนโยบายวา่คา่ตอบแทนจะต้อง
อยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสมโดยคํานงึถงึภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและเช่ือมโยงกบัผลปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะคน 
(Performance-based) และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนัน้สามารถสร้างแรงจงูใจในการ
ปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นในจํานวนท่ีเทา่กนัคือ คา่ตอบแทนประจําเป็นรายเดือน และค่าตอบแทน
จากการเข้าร่วมประชมุ สว่นบําเหน็จกรรมการประจําปีจะเช่ือมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น และ
การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(ก) คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ เป็นจํานวนเงินรวม

ทัง้สิน้  57,958,872.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

 

เบีย้ประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

บําเหน็จ 
กรรมการ 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 1,482,000.00 - - - 

  
5,116,466.00 6,598,466.00 

2. นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 
รองประธานกรรมการ/  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 1,276,500.00 - - 210,000.00 4,526,104.00 6,012,604.00 

3. นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,140,000.00 421,200.00 - - 3,935,743.00 5,496,943.00 

4. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
กําหนดคา่ตอบแทน 1,140,000.00 - - 273,000.00 3,935,743.00 5,348,743.00 

5. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 1,140,000.00  195,000.00 - 3,935,743.00 5,270,743.00 

6. นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 1,140,000.00 324,000.00 - 210,000.00 3,935,743.00 5,609,743.00 

7. นายระวิ คอศิริ 
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 1,110,000.00 - 150,000.00 - 720,542.00 1,980,542.00 

8. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 1,140,000.00 324,000.00 - - 720,542.00 2,184,542.00 

9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
      กรรมการ 720,000.00 - - - 3,935,743.00 4,655,743.00 
10. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการ 720,000.00 - - - 3,935,743.00 4,655,743.00 
11. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
      กรรมการ 720,000.00 - - - 3,935,743.00 4,655,743.00 
12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
      กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 1,140,000.00 - 

 
 

150,000.00 - 3,935,743.00 5,225,743.00 
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ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

 

เบีย้ประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

บําเหน็จ 
กรรมการ 
 (บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  
(บาท) 

13. นายกอปร กฤตยากีรณ* 
    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา - - - - 

  
131,787.00 131,787.00 

14. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม*
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา - - - - 131,787.00 131,787.00 

รวม  57,958,872.00 
หมายเหตุ  
1. นายกอปร กฤตยากีรณ (บคุคลในลําดบัที ่13)  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผล

ตัง้แต่วนัที ่6 เมษายน 2555    
2. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม (บคุคลในลําดบัที ่14)  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้แต่วนัที ่

6 เมษายน 2555 

 
 

 (ข) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั  
 

หน่วย : บาท จํานวนราย ปี  2556 จํานวนราย ปี  2555 

เงินเดือนรวม 7 70,437,000 6 55,759,300 

โบนสัรวม 7 36.745,813 6 80,114,740 

รวม  107,182,813  135,874,040 
หมายเหต:ุ  - ปี 2555  ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  นายสมยศ รุจิรวฒัน์   นางสมฤดี ชยัมงคล            

นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  และนางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 
- ปี 2556 ผู้บริหาร 7 คน ได้แก่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ นายสมยศ รุจิรวฒัน์ นายวรวฒิุ ลีนานนท์  นางสมฤดี 
ชยัมงคล นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  และนางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 

 
 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน  
2.1 เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(หน่วย: บาท) จํานวนราย ปี 2556 จํานวนราย ปี 2555 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 7 2,907,756.00 6 3,362,940.00 

หมายเหต:ุ  - ปี 2555  ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  นายสมยศ รุจิรวฒัน์   นางสมฤดี ชยัมงคล            
นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  และนางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 

- ปี 2556 ผู้บริหาร 7 คน ได้แก่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ นายสมยศ รุจิรวฒัน์ นายวรวฒิุ ลีนานนท์  นางสมฤดี 
ชยัมงคล นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต  นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  และนางอดุมลกัษณ์ โอฬาร 
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คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทัง้
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัทฯ ทา่น
นัน้ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลงัจากนัน้หากกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้คูส่มรส   และบตุรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน)   กรรมการทา่นนัน้ก็จะรายงาน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไปทกุครัง้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นดงันี ้

 

ช่ือ – นามสกลุ หุ้นสามญั (หุ้น) 
 31 ธ.ค.2556 31 ธ.ค. 2555*  เพิ่ม (ลด) 
1. นายเกริกไกร         จีระแพทย์ - - - 
2. นายมนตรี             มงคลสวสัด์ิ - - - 
3. นายระวิ       คอศิริ 600,000 600,000 - 
4. นายวิฑรูย์             วอ่งกศุลกิจ 37,709,110 36,609,110 1,100,000 
5. นายตีรณ              พงศ์มฆพฒัน์ -                - - 
6.  นายสมเกียรติ       เจริญกลุ - - - 
7. นายรัตน์             พานิชพนัธ์ - - - 
8. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ - - - 
9. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ 17,679,710 17,679,710 - 
10. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ 3,658,000 3,108,000 550,000 
11. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ 6,092,250 4,234,250 1,858,000 
12. นายวีระเจตน์      วอ่งกศุลกิจ - - - 
13. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ - - - 
14. นายวรวฒุิ ลีนานนท์ - - - 
15. นางสมฤดี  ชยัมงคล 2,126,280 2,126,280 - 
16. นายสถิตพงษ์   วฒันานชิุต - - - 
17. นายอคัรพงษ์   ไทยานนท์ 54,000 54,000 - 
18. นางอดุมลกัษณ์   โอฬาร 110,000 110,000 - 

 

 * หมายเหต:ุ  เน่ืองด้วย บริษัทฯ ได้ลดราคาพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งขอหลกัทรัพย์ มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 26 กนัยายน 2556 ดงันัน้ ข้อมลูจํานวนหุ้นในปี 2555 จงึแสดงจํานวนหุ้นตามราคาพาร์ 1 บาท เพ่ือให้
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้น ณ สิน้ปี 2556 และในปีตอ่ไปได้อย่างชดัเจน   
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8.5  บุคลากร  
 (1) จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

พนักงานในประเทศ จาํนวนพนักงาน (คน) 

ประเทศไทย 301 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3,144 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,021 

ประเทศออสเตรเลีย 1,783 

ประเทศมองโกเลีย 169 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 

ประเทศสงิคโปร์ 4 

รวม 6,424 

 
(2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2556 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และในประเทศสงิคโปร์ ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้  
7,697,246,464.18 บาท  

 

หน่วย : บาท ปี 2556 ปี 2555 

เงินเดือน 6,182,543,331.24 5,966,063,839.02 

โบนสั 1,514,703,132.93 1,819,390,356.19 

รวม 7,697,246,464.18 7,785,454,195.21 

 

2.2 คา่ตอบแทนอ่ืน  
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ปี 2556 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในประเทศไทย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และในประเทศสงิคโปร์โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน เป็น
จํานวนทัง้สิน้ 36,710,273.03 บาท 

 

หน่วย : บาท ปี 2556 ปี 2555 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 36,710,273.03 33,774,632.22 
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 (3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
- ไมมี่ – 

 

(4) นโยบายการพฒันาบคุลากร 
บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรทกุระดบัให้ได้รับการพฒันาในทกุๆ ด้าน ทัง้เร่ืองการบริหาร การ
จดัการ (Management)   เทคนิคในการปฏิบติังาน (Technical)   เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology)  ระบบคณุภาพ (Quality) สิง่แวดล้อม (Environment) ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Safety 
and Health) ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดประสทิธิภาพ
สงูสดุ อนัจะสง่ผลให้บคุลากรของบริษัทฯ ก้าวสูค่วามเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสูค่วามเป็น
มาตรฐานสากล (International Standardization)  ตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในด้านตา่งๆ ดงันี ้
1. จดัสรรงบประมาณการพฒันาบคุลากร เป็นเงิน 5% ของเงินเดือนรวมทัง้บริษัทฯ ซึง่เป็นงบประมาณทัง้ใน

เร่ืองการสง่พนกังานไปเข้ารับการศกึษาตอ่ โดยการสนบัสนนุของบริษัทฯ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และ
การพฒันาภายในหน่วยงาน 

2. จดัให้มีการอบรมพฒันา ตลอดจนมีกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรในบริษัทฯ แสดงออกซึง่คา่นิยมร่วม
บ้านป ูสปิริต (Banpu Spirit)  

3. จดัให้มี Competency Profile ในแตล่ะตําแหน่งงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบติังานให้มีความเป็นมืออาชีพ รองรับความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ 

4. จดัทําแผน และดําเนินการพฒันาผู้บริหารในทกุระดบั ในลกัษณะโปรแกรมตอ่เน่ือง รวมทัง้การพฒันา
ผู้บริหารด้วยวิธี One-on-One Coaching เพ่ือเตรียมพร้อมกบัความต้องการของธุรกิจตามแผนการเติบโต
ของบริษัท 

5. จดัทําแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ให้กบัพนกังานระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้
ไป 

6. จดัให้มี Career Development และ Succession Planning  เพ่ือให้พนกังานมีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานของบคุลากรในองค์กร 

7. จดัให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศ 
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 

8. จดัให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ข่าวสารทางด้านคณุภาพ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
ให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัท่ีกําหนดไว้ และรองรับกบัระบบคณุภาพมาตรฐาน 

9. ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากรในบริษัทฯ ศกึษาและเรียนรู้เร่ืองตา่งๆ ด้วยตนเอง ผา่นระบบ E-
Training  

10.  สนบัสนนุให้ผู้บริหาร และพนกังาน แบง่ปันประสบการณ์และความรู้ผา่น Knowledge Sharing Session
เพ่ือเป็นการเพิ่มศกัยภาพของตวัเอง และเพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน  

11. ดําเนินการสํารวจระดบั Employee Engagement ของพนกังาน และดําเนินการปรับปรุง พฒันางานใน
สว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพิ่มระดบั Employee Engagement 
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9.   การกาํกับดแูลกิจการ 
 
 
9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในหลกัการบริหารจดัการท่ีมีระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็น
ปัจจยัสําคญั โดยกําหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แตปี่ 2545 
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจฉบบัท่ีใช้อยูปั่จจบุนัเป็นฉบบัท่ี 2 ซึง่มีการปรับปรุงในปี 2548 และ
ประกาศใช้ในปี 2549 โดยจดัทําเป็นฉบบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2555 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้มีความทนัสมยั 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และครอบคลมุแนวปฏิบติัอนัเป็นสากลมาก
ขึน้ เพ่ือใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  
 บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถงึประสทิธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบติัในองค์กร โดยใช้ 
Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึง่องค์ประกอบของ
วฒันธรรมองค์กรในสว่นของการยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) เป็นตวัชีว้ดั โดยผลการประเมินทัง้ท่ีมีการจําแนก
ตามระดบัพนกังานและจําแนกตามสถานท่ีปฏิบติัการอยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 
 ในปี 2556 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่มุง่
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการ
ส่ือสารไปยงัพนกังานในทกุระดบัขององค์กรด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) จดัให้มีการอบรมหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหมข่องบริษัทฯ อยา่ง

ตอ่เน่ือง  
2)  การส่ือสารผา่นระบบอินทราเน็ตในช่ือ CG Voice เปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

แนวปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึง่กําหนดประเด็นท่ีจะส่ือสารและสอบถามความคิดเห็น
จากพนกังาน โดยความเหน็ทัง้หมดได้รับการสรุปรวบรวมเพ่ือเสนอตอ่ผู้บริหาร 

3) จดังาน “CG Day”  เพ่ือสง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานบ้านปฯู ในทกุระดบัได้ตระหนกัถงึความสําคญั
พร้อมยดึมัน่และยืนหยดัอยูบ่นความถกูต้อง โดยปี 2556 ได้นําเสนอแนวความคิด “CG Voice” เพ่ือ
ยืนยนัถงึแนวปฏิบติัท่ีดีด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทและเชิญประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบรรยายและตอบ
คําถามเก่ียวกบัเร่ืองบรรษัทภิบาลของบริษัท เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายและข้อปฏิบติั
ท่ีกําหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการ
ธํารงไว้ซึง่มาตรฐานทางจริยธรรม 

 
ในปี 2556  บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดี

เลศิ (Excellent CG Scoring) และเป็น 1 ใน 30 ในกลุม่ Top Quartileของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูคา่ทาง
การตลาดสงูกว่า 10,000 ล้านบาท จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี  2556 จดัโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเย่ียม (Top Corporate 
Governance Report Awards)   จาก SET Awards ประจาปี 2556 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

2.  ผู้ถือหุ้น: สทิธิและความเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลอย่างชดัเจนท่ีกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการโอนหุ้น สทิธิใน
การได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การตดัสินใจ สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตดัสนิใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ 
สทิธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ สทิธิในการให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่น
แบง่ผลกําไร 

  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศท่ี
ครบถ้วน ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สทิธิออกเสียงในการ
ประชมุ หรือมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เข้าร่วมประชมุ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนใน
กรณีท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเหน็ ขอคําอธิบาย หรือตัง้คําถามได้
อยา่งเทา่เทียมกนั     

 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556  ณ  ห้องแอทธินี
คริสตลัฮอลล์ โรงแรมพลาซา่แอทธินี รอยลัเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330  โดยมีกรรมการ 12 คนเข้าร่วมประชมุ  ในปี 2556  บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าและแสดงไว้ท่ี 
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm.  ก่อนวนัประชมุ  30 วนั รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจดั
ในปี 2556 ได้นําไปไว้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเหน็วา่
การบนัทกึมติการประชมุไมถ่กูต้องภายใน 30 วนั  หลงัจากท่ีได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ สําหรับการให้สทิธิผู้
ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการ
ดําเนินการโดยได้ประกาศผา่นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  โดยเปิดรับเร่ือง
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนธันวาคม 2556 และลงประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm.  ระบถุงึขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและ
โปร่งใส ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2556 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็น
กรรมการแตอ่ย่างใด  

 ในปี 2556 มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นหนึง่ครัง้ ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทธินี 
คริสตลัฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลัเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 โดยมีกรรมการ 12 คนเข้าร่วมประชมุ   

 

3.  สทิธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายต่อผู้ มีสว่นได้เสีย

ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้
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หน่วยงานรัฐบาล ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่ตลอดจนสงัคมสว่นรวม โดยได้กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั มีหลกัปฏิบติัท่ีสําคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น 
นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า และสงัคมสว่นรวม โดยกําหนดให้เป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและ
ได้รับการปฏิบติัด้วยดี รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้ มีส่วนได้
เสียได้ร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ในปี 2556 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ขยายช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลมุผู้ มีสว่นได้เสียให้ครอบคลมุ
ทกุกลุ่ม โดยจดัให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่าน website ของบริษัท ในหวัข้อ Corporate Governance โดยใช้ช่ือ 
GNCSecretariat@banpu.co.th โดยมีการติดตามและรายงานอยา่งสม่ําเสมอ  

 ในสว่นของพนกังาน บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จท่ีมีคณุคา่ย่ิง จงึกําหนดเป็น
นโยบายและการปฏิบติัตอ่พนกังานไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ท่ีจะให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและ
ภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ บริษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสญูเสียชีวิตจากอบุติัเหต ุ
ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการทํางาน  

 บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บคุคลของบริษัทฯ โดยยดึหลกัสําคญั 3 ประการ คือ (1) หลกัความยติุธรรมและเทา่เทียม (Equitability) (2) หลกั
ผลงาน (Performance Based) (3) หลกัความสามารถ (Competency Based) จากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจและ
เศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จงึถือเป็นหน้าท่ีในการพฒันาพนกังานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่น คลอ่งตวั (Flexibility) พร้อมปฏิบติังานในทกุพืน้ท่ีและสถานการณ์ 
(Mobility) กล้าแสดงความคิดเหน็ท่ีถกูต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถงึให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) ย่ิงกวา่ระดบัการบงัคบับญัชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุง่สร้างให้บคุลากรของบริษัทฯ เป็น  “ผู้ยดึ
ม่ันในจติวญิญาณบ้านปูสปิริต”  ซึง่ได้แก่ นวตักรรม (Innovation) ยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) หว่งใยและ
เอาใจใส ่(Care) และพลงัร่วม (Synergy)  และเป็น  “พนกังานมืออาชีพ” 

 บริษัทฯ ยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง้ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทน
ในรูปแบบอ่ืนท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจดัการบคุลากรด้วยความ
เป็นธรรม ควบคูก่บัการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่ง
ทัว่ถงึและสม่ําเสมอ  บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการประเมินค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการ
พฒันาองค์กร (Organization Development Committee) และสนบัสนนุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
(Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination 
Committee) อยา่งใกล้ชิด เพ่ือความโปร่งใสและขบัเคล่ือนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสูอ่นาคตได้อยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยืน   
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  ในสว่นของลกูค้า บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ตลอดเวลา โดยกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัตอ่ลกูค้าไว้ในคูมื่อจริยธรรม
ธุรกิจ ท่ีจะยดึมัน่ในการรักษาและปฏิบติัตามสญัญาท่ีทําไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยการสง่มอบสนิค้าและ
ให้บริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม การให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องเพียงพอ
และทนัตอ่เหตกุารณ์ การปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนการจดัให้มีระบบและ
กระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสนิค้าและบริการ รวมถงึการให้
คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการใช้สนิค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ 
นอกจากนี ้ยงัเน้นถงึการรักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 

 สําหรับคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบติัตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้
สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญาท่ีตกลงกนั
ไว้  

 สําหรับคูแ่ข่งทางการค้า บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งทางการค้าไว้ในคูมื่อจริยธรรม
ธุรกิจ ท่ีจะปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการ
แข่งขนัทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยดึมัน่ในการ
ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ในปีท่ีผา่นมา 
บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข่งทางการค้า 

 สว่นชมุชนและสงัคมทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม
โดยรวม มุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั โดย
ให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทฯ ตัง้อยู ่และถือเป็นนโยบาย
ของบริษัทฯ ท่ีจะยดึมัน่ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัน่ท่ี
จะใช้ความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะดําเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ท่ี ดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ
และชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development Policy) โดยนํามาใช้เพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กบัมาตรฐานระดบัโลก เช่น 
การรายงานเร่ืองภาวะโลกร้อน (Green House Effect) ท่ีเหมืองถ่านหินหรือโรงไฟฟ้ารวมถงึการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบติัให้เกิดประสทิธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานด้านความ ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ซึง่
ครอบคลมุการบ่งชีป้ระเมิน และบริหารจดัการความเส่ียงอนัเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีจะเกิดตอ่
พนกังาน  พนัธมิตรทางธุรกิจ  สิง่แวดล้อม  และชมุชนท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู ่

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 
Responsibility) หรือ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามความเช่ือท่ีวา่ “อตุสาหกรรมท่ีดีจะต้องพฒันาไปพร้อมๆ กบัสงัคมและ
สิง่แวดล้อม” ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ บ้านปฯู จงึให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีสว่น
สร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม่ําเสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ จากรายได้ของบริษัทฯ 
เพ่ือใช้ดําเนินกิจกรรม ซีเอสอาร์ ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีร้วมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ใน
ประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจด้วย โดยเฉพาะท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เน้นการ
สง่เสริมและพฒันา “การเรียนรู้” ในหลากหลายด้านให้แก่กลุม่เป้าหมายหลกัของกิจกรรมซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ซึง่
ได้แก่ เดก็และเยาวชน ท่ีจะเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต ทัง้นี ้
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เพราะบริษัทฯ เช่ือวา่ “การเรียนรู้” จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันา นอกจากนีย้งัได้ดําเนินการปลกูฝัง
จิตสํานกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง  เพ่ือให้ดํารงอยูเ่ป็นวฒันธรรม
องค์กรท่ีดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยใช้หลกัการ “ทําด้วยใจ” หรือ 
“Do by Heart” บนพืน้ฐานของความ”จริงใจ” “จริงจงั” และ “เต็มใจ”ในการดําเนินกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว  

 

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องแอทธินีคริสตลัฮอลล์ โรงแรมพลาซา่แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและจดัการให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือการตดัสนิใจ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้
ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนประชมุ โดยในแตล่ะวาระมีความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชมุมีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 12 คน ซึง่รวมถงึประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากสํานกังานกฎหมายเข้าร่วม
ประชมุด้วย 

 ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสยัตา่งๆ ในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความ
คิดเหน็และขอคําอธิบายเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการจดัทํา
รายงานการประชมุให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายในภายใน 30 วนั 

 ในปี 2556 มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นหนึง่ครัง้ ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทธินี 
คริสตลัฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลัเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 โดยมีกรรมการ 12 คนเข้าร่วมประชมุ   

  

5.  ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัทําวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผน
กลยทุธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ นําเสนอ และ
คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเหน็และอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้เกิดความเหน็ชอบร่วมกนั
ก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุติั โดยคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
พฒันากลยทุธ์และนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั และได้พิจารณากําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชดัเจนระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการยอ่ย และฝ่ายบริหาร 

 ในปี 2556  ฝ่ายบริหารโดยการนําของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ทบทวนแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจ
สําหรับแผน 5 ปี  (ปี 2553 – ปี 2558)  เพ่ือให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเพ่ือให้มีการประเมินความเส่ียงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดําเนิน
แนวทางธุรกิจนัน้ๆ ภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต   โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการให้
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ความคิดเหน็ในการปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแนวทางธุรกิจสําหรับบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนมุติัแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 13 เดือนพฤศจิกายน 2556    

 

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังาน บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึกําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ถงึข้อปฏิบติัสําหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการดงักลา่วต้องกระทําโดยมีราคาและเง่ือนไข
เสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก และกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไมมี่สว่นใน
การพิจารณาอนมุติั   หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย จะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน
อยา่งเคร่งครัด   

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงักําหนดข้อห้ามไมใ่ห้ใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน หรือทําธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีท่ีผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการทํางานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัข้อมลูท่ี
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผล
ตอ่ความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้จะต้องทําสญัญาเก็บรักษาข้อมลูภายใน 
(Confidentiality Agreement) ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่จะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 

7.  จริยธรรมธุรกจิ 

 นอกจากการยดึมัน่ในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแล้ว   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้มีการ
ดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคญัในเร่ืองเป้าหมายและวิธีการ
เพ่ือให้ได้มาซึง่ความสําเร็จนัน้   ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจมีการกําหนดเป้าหมายไว้ใน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  รวมถงึ
อดุมการณ์ คา่นิยม หลกัการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพงึปฏิบติัเพ่ือให้เกิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้รับทราบถงึมาตรฐานการปฏิบติัท่ีบริษัทฯ คาดหวงั และยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังาน ท่ีต้องเก่ียวข้องกบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่งขนัทางการค้า และ สงัคมสว่นรวม 

 บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้อง
รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบายและข้อปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ มีการจดั
ประชมุชีแ้จง จดัทําส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และทํากิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้พนกังาน
ของบริษัทฯ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรับทราบและเข้าใจถงึความสําคญัของการปฏิบติัตามคูมื่อจริยธรรม       
บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารระดบัสายงานในองค์กรต้องดแูลรับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตน
ทราบ เข้าใจ และสง่เสริมให้ปฏิบติัตามคูมื่อจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจงั และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีโครงการ
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สร้างคา่นิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) สําหรับพนกังานเพ่ือเสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ี
ดีร่วมกนั โดยกําหนดเป็นคําแนะนําสําหรับพนกังานท่ีชดัเจนว่าสิง่ใดควรปฏิบติั สิง่ใดควรละเว้นการปฏิบติั ซึง่
สอดคล้องกบัแนวนโยบายท่ีกําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ทําให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ  โดยปัจจบุนัมี
จํานวนกรรมการ 12 คน   ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน    
และมีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน 

 ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ทัง้ในด้านสดัสว่นของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระแล้ว เหน็วา่สดัสว่นกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหารมีความเหมาะสมแล้ว 

 

9.  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมี
บทบาท อํานาจ และหน้าท่ีท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประธานกรรมการคนปัจจบุนัเป็นกรรมการอิสระ 

 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่กําหนดไว้ลว่งหน้าในทกุวนัพธุ
สดุท้ายของเดือน และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น ในการประชมุมีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน 
มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ การจะเพิ่มวาระการประชมุ
ภายหลงัการจดัสง่เอกสารจะทําได้เฉพาะเร่ืองท่ีมีเหตผุลความจําเป็นมากเทา่นัน้ และต้องได้รับการอนมุติัจาก
ประธานกรรมการบริษัท การประชมุแตล่ะครัง้ใช้เวลาประมาณสามชัว่โมงคร่ึง กรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและ
แสดงความเหน็อยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเหน็และข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ ใน
กรณีท่ีกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งมีนยัสําคญัในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณาต้องออกจากการประชมุระหวา่งการพิจารณา
เร่ืองนัน้ๆ 

 บนัทกึการประชมุจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากท่ีผา่นการรับรองจากท่ีประชมุแล้วจะมีการลง
นามรับรองความถกูต้องของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เอกสาร
ท่ีจดัเก็บจะมีทัง้บนัทกึการประชมุซึง่ถกูจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็นต้นฉบบั และการสแกนต้นฉบบัเพ่ือ
ความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ และการจดัเก็บเป็นแฟ้มอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่จะ
รวมถงึเอกสารท่ีประกอบวาระการประชมุด้วย บนัทกึการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามารถอ้างอิง
ย้อนหลงัได้อยา่งน้อย 5 ปี และมีระบบการจดัเก็บท่ีปลอดภยัจากการเปล่ียนแปลงเนือ้หาข้อมลู และความเส่ียงจาก
ภยัพิบติัตา่งๆ 
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9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร สว่นของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจํานวน
คร่ึงหนึง่ของกรรมการทัง้คณะ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ 

 
(1)   คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดงันี ้
 

1. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ  ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี   มงคลสวสัดิ์  กรรมการ 
3. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่ เดือนเมษายน 2556 และจะสิน้สดุวาระ
การดํารงตําแหน่งในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 
โดยมี นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ด้านบญัชีและการเงินของบริษัทฯ  ในอดีตเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั และได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ทําการสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปี 2537 

 
นางสาววิยะดา  วิบูลย์ศิริชยั   ผู้ อํานวยการอาวโุสสํานกังานตรวจสอบภายใน เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  ระบบการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง และจดัทํารายงาน หรือให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
แล้วแตก่รณี ดงันี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
6.1  ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2  ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
6.3  ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4  ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
6.5  ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 
6.7  ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
6.8  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการบริษัท 

ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอย่างต่อเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
ฝ่ายบริหาร และสอบทานการทําธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับ
คูส่ญัญาเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 

9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบติังาน งบประมาณและอัตรากําลงัของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
11. จดัทํารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
12. ในการปฏิบติัตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ 
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13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

14. สอบทานและอนมุติักฎบตัรของสํานกังานตรวจสอบภายใน 
15. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

(2) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน  มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และ
สมาชิกทัง้หมดเป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร ปฏิบติัหน้าท่ีหลกั 2 ด้าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้ติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย
และหลกัปฏิบติัในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ และมีหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพ่ือสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึน้ไป และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนมุติัหรือ
เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายงัมีหน้าท่ี
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท พร้อม
ทัง้ร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน และในปี 2556 คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี 2555 เป็นต้นไป 

ในปี 2556  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุ 5 ครัง้ โดยมีกรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุ
ครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยดงันี ้

 
1. นายอโนทยั   เตชะมนตรีกลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2. นายระวิ   คอศิริ  กรรมการ 
3. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชดุเดิมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2553 
และจะสิน้สดุวาระการดํารงตําแหน่งในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าท่ีหลกั 2 
ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบติัในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม ทางธุรกิจ พร้อม
ทัง้การติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัปฏิบติัในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้ และมีหน้าท่ีสรรหาและ
คดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพ่ือ
สรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึน้ไป) และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ้
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1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาล 
จริยธรรมทางธุรกิจ  และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทนัสมยัอย่างตอ่เน่ือง 

2. ติดตามกํากบัดแูลการปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัท
และพนกังาน ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมทัง้จดัให้มี
ระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  ในกรณีเก่ียวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท พร้อมทัง้ติดตามการทํา
แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แต่ระดบัผู้ อํานวยการสายขึน้ไป) 

4. สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เม่ือครบวาระ
หรือมีตําแหน่งว่างลง  หรือตําแหน่งผู้บริหารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ตอ่คณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทัง้ร่วมในการประเมินผล  และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา ให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

7. จดัทํารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 

เพ่ือให้การปฏิบติังานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดงันี ้

1. ในการปฏิบติัตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจดัการหรือ
หวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จง หรือให้สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้างท่ีปรึกษาหรือมีกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีได้  โดย
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
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(3) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิก

ทัง้หมดเป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  
 ในปี 2556 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชมุ 7 ครัง้ กรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุครัง้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยดงันี ้
1. นายรัตน์  พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายวิฑรูย์   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
3. นายมนตรี  มงคลสวสัด์ิ กรรมการ 
 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2553 และจะ
สิน้สดุวาระการดํารงตําแหน่งในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีเสนอแนะความเหน็เก่ียวกบัการบริหารผลตอบแทนตา่งๆ    ตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ้
1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท  

และคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่งๆ  ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ 
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด โดยคํานงึถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือกําหนด
ผลตอบแทนการปฏิบติังานประจําปี 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เก่ียวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบั
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เก่ียวกบัการขึน้เงินเดือน และเงินรางวลัประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์
อ่ืนใดของพนกังานบริษัท 

5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้
สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

6. จดัทํารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพ่ือให้การปฏิบติังานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนดําเนินการดงันี ้
1. ในการปฏิบติัตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้า

งานเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จง  หรือให้สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ 
2. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนอาจจ้างท่ีปรึกษาหรือใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีได้ โดย

บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
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9.3  คณะกรรมการและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ  มีจํานวนร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระ 
2. นายมนตรี มงคลสวสัด์ิ กรรมการอิสระ  
3. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 
4. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ กรรมการอิสระ 
5. นายรัตน์   พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระ 
6. นายอโนทยั   เตชะมนตรีกลุ กรรมการอิสระ 

  

 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากบัข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี  ทจ.4/2552  ลง
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบติั 
ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา   คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั  ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวน
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ใดจะต่ํากว่า   ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว  ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของ   ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

7.   ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต   หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขอ
อนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นท่ีกําหนดให้พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระของผู้ขออนญุาต
ในช่วงสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ให้ใช้บงัคบักบัคําขออนญุาตท่ีย่ืนต่อสํานกังานตัง้แต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
ในกรณีท่ีบคุคลท่ีผู้ขออนญุาตแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการ
ผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็
ตอ่เม่ือผู้ขออนญุาตได้จดัให้มีความเหน็คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 
แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และ
จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้  ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากสํานกั
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการ
ทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

 
 (2)   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ ทําหน้าท่ีสรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือ
ทดแทนตําแหน่งท่ีวา่งลงด้วยเหตอ่ืุน ขัน้ตอนการดําเนินการประกอบด้วย 

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภาพรวมให้กบัคณะกรรมการบริษัท   

2.  ทบทวนคณุสมบติัทัว่ไป คณุสมบติัเฉพาะ คณุสมบติัของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์
ในการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือให้ตรงกบัสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือผา่นการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาจะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเหน็ชอบ และเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือลงมติแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

ในการสรรหากรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งท่ีวา่งลง เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัททกุคนเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสม  
ขณะท่ีบริษัทฯประกาศทางเวบ็ไซท์เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทําการเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมภายในเวลาและ
เง่ือนไขท่ีกําหนด ซึง่มีระยะเวลาในการเสนอมากพอสมควร รายช่ือท่ีได้รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยทัง้หมดจะเข้าสูก่ระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทัง้ด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
คณุสมบติัทัว่ไป คณุสมบติัเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่โครงสร้างและการทํางานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท  
รายช่ือผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้หมดจะมากกวา่ 2 เทา่ของกรรมการท่ีวา่งลง และผ่านการเหน็ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ เหน็ชอบการแตง่ตัง้กรรมการด้วยคะแนนเสียงไมต่ํ่ากวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสียงผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนกรรมการเป็นรายบคุคล 
 

สําหรับการสรรหาคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้จดัให้มีการ
ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่งท่ีครอบคลมุตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบติัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอด
ตําแหน่งท่ีสําคญัตอ่ไปในอนาคต  

  
  



 

หน้า 132 

9.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ บริหารจดัการ บริษัทย่อย รวมถงึกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมี
ศกัยภาพ มีประสทิธิภาพในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

นโยบายการลงทนุของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
1. ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศกึษาและประเมินผลการศกึษาเบือ้งต้นการลงทนุโดยคณะกรรมการกลัน่กรองการ

ลงทนุ (Investment Committee) แล้วจงึนําเสนอผลการประเมิน พร้อมทัง้สรุปภาวการณ์ลงทนุเพ่ือนําเสนอ
ยงัคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัโครงการ ซึง่จะตอ่เน่ืองถงึการพฒันาโครงการ การขยายการลงทนุ 
และการอนมุติังบลงทนุ  
นโยบายท่ีสําคญัของบริษัทยอ่ย ทัง้นีห้ากมีการต้องจดัตัง้บริษัทยอ่ย หรือยกเลกิบริษัทยอ่ยเพ่ือการบริหาร
จดัการของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัดงักลา่ว 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัรายการลงทนุท่ีมีลกัษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่
สนิทรัพย์  

3. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจท่ีสําคญั พร้อมทัง้วิเคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิจ และการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
หรือปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

นโยบายการควบคมุภายใน และนโยบายการบริหารงานสว่นกลาง 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
เพ่ือการทําหน้าท่ีอย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นราย
ไตรมาส 

สําหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสดัส่วนการลงทนุ และคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีแต่งตัง้
ผู้บริหารท่ีจะไปปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการในบริษัทต่างๆ เพ่ือให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงในด้านนโยบาย
และกลยุทธ์ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้ บริหารท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทนัน้ๆ สถานท่ี
ปฏิบติังาน (กรณีท่ีเป็นกรรมการในบริษัทต่างประเทศ)   รวมถึงสขุภาพและความพร้อมของผู้บริหาร  ซึ่งมีการ
ทบทวนรายช่ือกรรมการในบริษัทยอ่ยอยา่งน้อยปีละครัง้  
นโยบายด้านการงบประมาณ 
การทํางบประมาณลงทนุและดําเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแตล่ะบริษัทย่อยท่ีสอดคล้อง
กบัระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการการจดัทําและทบทวนงบประมาณฯ ต้องดําเนินการตามกรอบ
เวลาและจดัสง่ข้อมลูให้สอดคล้องกบัการดําเนินการของบริษัทฯ การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูค่าสงูกวา่ 1,500 
ล้านบาท และการใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 10 ต้องขออนมุติัตอ่
คณะกรรมการบริษัท 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้กําหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู ความ

โปร่งใสรายงานทางการเงินและการดําเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลาอยา่งสม่ําเสมอ 
ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด เม่ือกรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารมีการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหุ้นตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานข้อมลูให้กบัหน่วยงานกํากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัข้อมลูภายในโดยได้กําหนดเป็นข้อ
ปฏิบติัไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ในหวัข้อความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะการใช้
ข้อมลูของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีจะต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ 
อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจหรือ
ราคาหุ้น ในสว่นของกรรมการได้มีกําหนดข้อปฏิบติัไว้ในแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และกําหนดในข้อ
ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้

1.  ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเร่ือง
การทําธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

2.  ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

3.  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการ
เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ท่ีจะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการ

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบั
บริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํา
รายการดงักลา่วบริษัทฯ ต้องดแูลให้ทํารายการด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก 
ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียในรายการนัน้จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุติั   หากรายการนัน้เข้า
ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากนัน้ในแนวปฎิบติัของกรรมการบริษัทได้มีการ
กําหนด แนวทางสําหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ  และกําหนดให้มีการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นประจําทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ในสว่นของการพฒันาระบบควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเข้าถงึข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบควบคมุระดบั
การเข้าถงึข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัตา่งๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีผู้บริหารหรือพนกังานมีสว่นร่วม
ในการทํางานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ๆ เข้าข่ายการเก็บ
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รักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้จะมีการทํา
สญัญาการเก็บรักษาข้อมลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่จะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัการทํางานของพนกังานทกุระดบั
ในหมวดวินยัและลงโทษกําหนดวา่ พนกังานผู้ใดไมป่ฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนวินยัท่ีกําหนดไว้ ให้ถือวา่พนกังานผู้นัน้ทําผิดวินยั

และต้องได้รับโทษตามลกัษณะแหง่ความผิด โดยมีใจความวา่ “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาทําลายชือ่เสียง ความ
เชือ่ถือหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนกังานผู้ ทําผิดจะ
ได้รับโทษรุนแรงถงึขัน้ไลอ่อก 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระ
ในการปฏิบติังาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบติังาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบติัถกูต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุติัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นายสมชาย จิณโณวาท    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3271 และหรือ 
2. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรือ 
3. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) ท่ีมีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ประจําปี 2556 ด้วยคา่สอบบญัชีเป็นเงินรวม 2,100,00 บาท รวมทัง้รับคา่
สอบบญัชีประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมจํานวนเงิน 53,361,421 บาท 

 
2. คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) 

- ไมมี่ – 
 
9.7 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
บริษัทมีการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยกําหนด ยกเว้นบางเร่ืองท่ีบริษัทมิได้มีการปฏิบติัตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดและเหตผุลประกอบ ดงันี ้ 
 

หลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี สาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.4 คณะกรรมการควรกําหนดวาระการดําารงตําาแหน่งของ กรรมการไว้อยา่งชดัเจน โดยระบไุว้ในนโยบายการกําากบั 

ดแูลกิจการ 

แนวปฏิบัตขิองบริษัท บริษัทฯ มิได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้ หากแตกํ่าหนดการเกษียณอายุ

ของกรรมการท่ี 72 ปี โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล (ข้อ 4.7 การเกษียณอายขุองกรรมการ) 
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1.5 คณะกรรมการควรพิจารณาคณุสมบติัของบคุคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ 

เป็นอิสระอยา่งแท้จริง เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอยา่งน้อยต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรกําหนดให้กรรมการ

อิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้

แรก ในกรณีท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไป  คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถงึ

ความจําเป็นดงักลา่ว 

แนวปฏิบัตขิองบริษัท บริษัทฯ พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจําเป็นในกรณีท่ีแตง่ตัง้ กรรมการอิสระให้ดํารง

ตําแหน่งตอ่เน่ืองเกิน 9 ปี   ทัง้นีน้อกจากบริษัทฯ ใช้กระบวนการในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการเป็นมาตรฐานการ

พิจารณาเสนอช่ือกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบตามวาระในแตล่ะคราวแล้ว  บริษัทฯได้พิจารณาความจําเป็นท่ี

กรรมการอิสระต้องมีความรู้ด้านอตุสาหกรรมพลงังานและธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ คณะกรรมการสรรหาทําหน้าท่ีพิจารณา
หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติั เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร 
ระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ และเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ ซึง่จะ
นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ทัง้นีค้วรเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการสรรหา กรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูให้ทราบ 
แนวปฏิบัตขิองบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน และมีประธาน
คณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  

5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
5.3  บริษัทควรจดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเดน็ในการประเมินผลการ

ปฏิบติั งานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุๆ 3 ปี และเปิดเผย การดําเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี 
แนวปฏิบัตขิองบริษัท  บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินผล
ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจําทกุปี โดยมิได้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเดน็ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilites : CSR) 
 

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ ตามความเช่ือท่ีวา่ “อตุสาหกรรมท่ีดีจะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม” บ้านปฯู ให้ความสําคญัสงูสดุต่อความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมในทกุพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจ โดยให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่สม่ําเสมอ และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จาก
รายได้ของบริษัทฯ เพ่ือใช้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ซีเอสอาร์) ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัองค์กรอยา่ง
ตอ่เน่ือง  ทัง้นีร้วมไปถงึโครงการซีเอสอาร์ในประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ประกาศกลยทุธ์การดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
(2554 - 2558)  โดยใช้  “การเรียนรู้”  หลากหลายรูปแบบในการขบัเคล่ือนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเราเช่ือว่า 
“การเรียนรู้”  จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันา   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเน้นการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลกัการ “ทาํด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เตม็ใจ” ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมบรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้
ดําเนินการปลกูฝังจิตสํานกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง เพ่ือให้ดํารงอยูเ่ป็น
วฒันธรรมองค์กรท่ีดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือให้ชมุชนและสงัคมเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 
10.1  นโยบายภาพรวม  

“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม” คือ ปณิธานในการดําเนินธุรกิจท่ี
บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทในเครือยดึมัน่มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดําเนินธุรกิจ และ
ด้วยวิสยัทศัน์ในการเป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียท่ีมีความฉบัไวและมุง่มัน่ในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมี
คณุภาพ และเป็นท่ียอมรับในฐานะองค์กรท่ีมีความซ่ือสตัย์ยติุธรรม ยดึมัน่ในความเป็นมืออาชีพ และมีความหว่งใยตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยเหตนีุ ้ บ้านปฯู จงึมุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในและนอกกระบวนการผลติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะ   
ดําเนินกิจกรรมการผลิตในทกุขัน้ตอนด้วย “ความใสใ่จและคํานงึถงึความรับผิดชอบ” ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ถกูต้อง
ตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็น
พลเมืองท่ีดีในทกุพืน้ท่ีท่ีเราดําเนินธุรกิจ  
 

แนวทางเก่ียวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ข้อ มีดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
 บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัท่ีปรากฏในวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ รวมถงึการ

จดัทํานโยบายบรรษัทภิบาลแลคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 2555 เพ่ือให้การปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคณุธรรม จริยธรรม 2548 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทาง
ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธํารงไว้ซึง่มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย ผู้ ถือหุ้น บริษัท และ
สงัคม 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ หวัข้อท่ี 3.4 เก่ียวกบัการให้และรับสนิบนไว้ดงันี ้

 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ท่ีปรึกษา 
และผู้ ท่ีบริษัทฯทําธุรกิจด้วย 

 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือ
บคุคลภายนอกอ่ืนใดเพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ 

 สําหรับเร่ืองของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ หวัข้อท่ี 3.5 
ไว้ดงันี ้ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียง การให้และรับของขวญั ของกํานลัใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ ท่ีบริษัทฯ 
ทําธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ท่ีเหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัทางธุรกิจ (บริษัทฯ จดัให้มี
คณะกรรมการ เป็นผู้ กําหนดชนิดและมลูคา่ขวญั เช่น  เทศกาลปีใหม ่เพ่ือใช้ทัง้องค์กรและอยูใ่นข้อกําหนด
ดงักลา่ว) 
ตัง้แตปี่ 2552 ท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย IOD (The Thai Institute of Directors 

Association) รณรงค์ให้มีการต่อต้านคอร์รัปชัน่โดยภาคเอกชน เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดง
เจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบั IOD  ตอ่จากนัน้ได้ติดตามหลกัเกณฑ์  วิธีการตา่งๆ และให้ความ
ร่วมมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพ่ือการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาในเร่ือง โครงการดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง  

ในปี 2555 จดัตัง้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Council, CAC) มี IOD เป็นเลขานกุาร กําหนดขัน้ตอน วิธีการเพ่ือรับรองการเป็นสมาชิก
การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และกําหนดแบบประเมินตนเองให้บริษัทตา่งๆ ใช้เป็นแนวทาง  

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมลูดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง และทําการประเมินตนเองแล้ว
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท   ในทางปฏิบติั
บริษัทฯ มีแนวทางระบแุละไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจอยา่งครบถ้วน 
   
3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนษุย์ เช่น ในทกุประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินงาน บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัด้านอายขุองพนกังานต้อง
มากกวา่ระเบียบข้อบงัคบัการจ้างแรงงานเดก็ในประเทศนัน้ๆ หรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้พนกังานสามารถจดัตัง้สหภาพแรงงานเพ่ือคุ้มครองและดแูลจดัการสวสัดิการและข้อตกลงการทํางาน
ให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานในทกุไตรมาส 

 
4.  การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ความสําเร็จขององค์กรขึน้อยูก่บัคนท่ีมีความสามารถ และมีพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม การ

ให้โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังานใน
ทกุกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นสิง่สําคญั โดยบริษัทฯ มีการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ในกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน บริษัทฯ ให้โอกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเทา่เทียม โดยปัจจบุนั บริษัทฯ 
มีพนกังานมากถงึ 12 สญัชาติ และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ยดึหลกัการจ่ายคา่ตอบแทนท่ี
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เช่ือมโยงกบัผลสําเร็จของงาน มีการจดัตัง้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในทกุขัน้ตอนการบริหารคา่ตอบแทน เป็นต้น 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้าให้มีคณุภาพตรงตามท่ีตกลงไว้กบัลกูค้า และไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ นําไปใช้งาน 

เช่น บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกนัสิง่เจือปนในถ่านหินโดยการติดตัง้ GPS ท่ีรถดนัถ่านหินท่ีทา่เรือบอนตงั เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้รถดนัถ่านหินกดใบมีดหน้ารถลงไปถงึพืน้หินของลานกองถ่าน ขณะดนัถ่านหินลงสายพาน ซึง่จะทํา
ให้เศษหินปนไปกบัถ่านหินได้ 

   
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ถือเป็นความ

ท้าทายท่ีสําคญัของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ในทกุโครงการ เพ่ือให้สามารถวางแผนผลิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ควบคูไ่ปกบั
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม ซึง่เม่ือประเมินประเดน็ตา่งๆ รอบด้านแล้ว บริษัทฯ มี
ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมท่ีสําคญั ได้แก่ การอนรัุกษ์พลงังาน การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ การปฏิบติัตาม

กฏหมาย การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่กระบวนการบริหารจดัการในแตล่ะด้านสามารถ
ศกึษาในรายละเอียดจากรายการเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนของบริษัทฯ 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 พฒันาชมุชนและสงัคมรอบข้าง โดยมุง่ตอบสนอง “ความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกใน

ชมุชนได้มี “สว่นร่วม” เพ่ือยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดีขึน้ทัง้ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณปูโภค อาชีพ และการศกึษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน 

   
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ เลง็เห็นวา่การมีนวตักรรมเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีช่วยให้องค์กรพฒันาความสามารถในการแข่งขนัได้ ทัง้นี ้

บริษัทฯ ได้สง่เสริม “นวตักรรม” ให้เป็นสว่นหนึ่งของคา่นิยมองค์กร “บ้านปสูปิริต” โดยในแตล่ะปี บริษัทฯ จดั
กิจกรรมให้มีการนําเสนอ แลกเปล่ียน และเชิดชเูกียรติแก่โครงการนวตักรรมดีเดน่ โดยมีคณะกรรมการซึง่
ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้พิจารณา สําหรับโครงการดีเดน่ด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ การนํานํา้มนัท่ีใช้แล้ว
มาทดแทนนํา้มนัดีเซลเพ่ือเป็นสว่นผสมในการทําวตัถรุะเบิดท่ีเหมืองคิทาดิน-ทนัดงุ มายงั ซึง่เป็นการจดัการ
นํา้มนัท่ีใช้แล้วซึง่จดัเป็นของเสีย มาใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  

(1) กระบวนการจัดทาํรายงาน ในการจดัทํารายงานเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานตามกรอบของ 
Global Reporting Initiative (GRI) โดยคํานึงถงึผู้ มีสว่นได้เสียท่ีสําคญัหลายภาคสว่น เช่น ลกูค้า พนกังาน 
ผู้ รับเหมา ผู้ ถือหุ้น ชมุชน และภาครัฐ ซึง่ผู้ มีสว่นได้เสียดงักลา่วมีสว่นในการระบปุระเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีสําคญั
ของตนผา่นทางช่องทางการส่ือสารหลายช่องทาง เช่น การประชมุร่วมกนั การตอบแบบสอบถาม ซึง่บริษัทฯ จดั
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ให้เร่ืองท่ีมาจากผู้ มีสว่นได้เสียเป็นประเดน็จากภายนอก หลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะนําประเดน็จากภายนอกดงักลา่ว
มาเทียบเคียงกบัประเดน็ภายในท่ีเก่ียวข้องกบัความยัง่ยืนของบริษัทฯ แล้วนํามาสรุปเป็นหวัข้อท่ีจะรายงานใน
รายงานเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนในขัน้ตอนสดุท้าย  

          
(2)  การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างความมัน่ใจเร่ืองการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดําเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะกระทําผา่นกระบวนการ Quality 
Assurance Review (QAR) ซึง่เป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกนัเองระหวา่งสํานกังานใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ 
กบัสํานกังานสาขาในประเทศตา่งๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึง่กระทําโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
สําหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกก็มีหลายช่องทางเช่นกนั เช่น การตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ 
โดยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจะเข้าไปทําการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะ
โดยเฉพาะประเดน็ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 
 

 
10.3  กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
ประเทศไทย 
ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บ้านปฯู ยงัคงดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์หลงักระบวนการผลิต (after process) อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่
ครอบคลมุ 3 ประเดน็หลกั คือ การพฒันาการศกึษา การพฒันาสิง่แวดล้อม และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ซึง่
ทกุกิจกรรมล้วนแตมี่ประเดน็สําคญัร่วมกนั คือ การสง่เสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อยา่งตอ่เน่ือง และในหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ในและนอกห้องเรียน 
 
ด้านพฒันาการศกึษา 
โครงการสนับสนุนการศกึษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ในปี 2556 บริษัทฯ ดําเนินโครงการนีต้อ่เน่ืองเป็นปีท่ี 10 โดยสง่ครูภาษาองักฤษเจ้าของภาษาไปดําเนินการสอน
ภาษาองักฤษท่ีโรงเรียน 6 แหง่ใน จงัหวดัลําพนู ลําปาง และพะเยา เพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านการส่ือสารภาษาองักฤษ
แก่นกัเรียนและครูในโรงเรียนอปุถมัภ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558  ท่ี
จะถงึนี ้ นอกจากนีย้งัได้มอบทนุสนบัสนนุโครงการตา่งๆ ของโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและการสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของเดก็นกัเรียน โดยมีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม รวมทัง้พฒันาครูให้มี
ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีสงูขึน้ เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเหลา่นีใ้ห้มีมาตรฐานทดัเทียม
กบัโรงเรียนในเมือง และกลายเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชมุชนอยา่งยัง่ยืน 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการดําเนินโครงการฯ บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ 
ของโรงเรียนทัง้ 6 แหง่ คิดเป็นมลูคา่รวมกว่า 28 ล้านบาท สง่ผลให้โรงเรียนในอปุถมัภ์เหลา่นีมี้ผลสมัฤทธ์ิทาง
การศกึษา เดก็นกัเรียนมีการพฒันาทางด้านการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ และด้านคณุธรรมท่ีดีขึน้ โดยนกัเรียนจาก
โรงเรียนหลายแหง่ได้รับรางวลัจากการแข่งขนัทางวิชาการและกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมในระดบัภาคและในระดบั 
ประเทศ ในขณะท่ีบคุลากรครูมีความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้เดก็
นกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีการรวมกลุม่เป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั 
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สว่นในระดบัโรงเรียนนัน้ พบวา่โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีสงูขึน้ สามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน และ
ได้รับคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนตวัอยา่ง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนําร่องในด้านตา่งๆ 
 
ทุนการศกึษาสาํหรับนักศกึษาสาขาธรณีวทิยาและวศิวกรรมเหมืองแร่ 
บริษัทฯ สนบัสนนุการผลติบคุลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ซึง่กําลงัขาดแคลนอยูใ่นปัจจบุนัอยา่ง
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 โดยมอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จํานวน 10 คน 
จาก 4 สถาบนัการศกึษา ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตลอด 5 ปีท่ีผา่นมามีนกัศกึษาท่ีได้รับการสนบัสนนุแล้วทัง้หมด 48 คน 
 
ด้านการพฒันาสิง่แวดล้อม 
ค่ายเพาเวอร์กรีน 8 “ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหน่ึงเดียว” 
บริษัทฯ ร่วมกบัคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดําเนินโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 8 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม เพ่ือนําไปสูก่ารอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ในปี 2556 “คา่ยเพาเวอร์กรีน 8” จดัขึน้ภายใต้แนวคิด “วิกฤตินํา้ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีน รวม
พลงั จดัการนํา้ข้ามพรมแดน” โดยมีนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์จํานวน 65 คนจากโรงเรียน
ทัว่ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว นอกจากนี ้ บ้านปฯู และคณะสิง่แวดล้อมฯ ยงัคงจดั “คา่ยผู้ นําเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม” เป็นครัง้ท่ี 6 เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม รวมทัง้
เครือข่ายชาว “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ จากการดําเนิน “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ตลอด 8 ปีท่ีผา่นมา มี
นกัเรียนเข้าร่วมคา่ยดงักลา่วแล้วประมาณ 535 คน นอกจากนี ้ยงัได้พฒันาผู้ นําเยาวชนด้านสิง่แวดล้อม เพ่ือทําหน้าท่ี
เป็นพ่ีเลีย้งแก่เยาวชน “คา่ยเพาเวอร์กรีน” รวมทัง้ขยายเครือข่ายด้านสิง่แวดล้อม รวมประมาณ 120 คน 
 
ด้านการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน 
โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม 3 
ปี 2556 โครงการ “พลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคม” (Banpu Champions for Change) ได้สนบัสนนุการพฒันา
ผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมุง่สนบัสนนุ “กิจการเพ่ือสงัคม” ท่ีดําเนินการโดยเยาวชน และ
มุง่เน้นความเช่ือมโยงระหวา่งธุรกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจดัการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคณุธรรมในการ
ดําเนินกิจการเพ่ือสงัคม ทัง้นีไ้ด้สนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมศกัยภาพของเยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน 11 ทีม 
สําหรับทดลองดําเนินกิจการเพ่ือสงัคมของตนเองเป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้คดัเลือก 4 ทีมท่ีมีผลการดําเนินงาน
โดดเดน่เพ่ือดําเนินกิจการระยะท่ีสองเป็นเวลาอีก 6 เดือน ซึง่ทัง้ส่ีกิจการเก่ียวข้องกบัประเดน็ด้านการศกึษา คนพิการ 
การทอ่งเท่ียวชมุชน และการระดมเงินเพ่ือองค์กรพฒันาสงัคม 
ตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินงานในปี 2554 โครงการ Banpu Champions for Change ได้ให้การสนบัสนนุกิจการเพ่ือสงัคมจํานวน
รวม 31 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองดําเนินกิจการเพ่ือสงัคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนีย้งัได้
สง่เสริมกิจการเพ่ือสงัคมจํานวน 12 กิจการท่ีมีผลการดําเนินงานโดดเดน่ ให้สามารถตอ่ยอดและพฒันาศกัยภาพ
ตนเองเพ่ือดําเนินการตอ่ได้อยา่งยัง่ยืน โดยตลอดระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ Banpu Champions for Change ยงั
ได้ให้คําปรึกษา และจดัการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพเยาวชนผู้ประกอบการเพ่ือสงัคมในด้านตา่งๆ เช่นการพฒันา
โมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน และการวดัผลทางสงัคมเป็นต้น 
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สโมสรเทเบลิเทนนิสบ้านปู 
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ู ได้ดําเนินกิจกรรมสง่เสริมและพฒันาทกัษะ รวมทัง้เปิดโลกทศัน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ให้กบันกักีฬาอย่างตอ่เน่ืองผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยในปี 2556 สโมสรฯ ยงัคงมุง่สนบัสนนุให้นกักีฬาเรียนรู้ท่ีจะ
พฒันาตนเองทัง้ทางร่างกายและจิตใจผา่นกิจกรรมตา่งๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจําวนั การสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั
ในรายการสําคญัทัง้ในและตา่งประเทศ  
สโมสรฯ ยงัคงมุง่พฒันามาตรฐานและระบบการบริหารจดัการ ตลอดจนจดัวางแผนพฒันานกักีฬารายบคุคล รวมทัง้
เพิ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ความมีวินยั ความสามคัคี ปัจจบุนั สโมสรเทเบิลเทนนิส
บ้านปมีูนกักีฬาในสงักดัและสมาชิก รวมประมาณ 70 คนจากทัว่ประเทศ 
ตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผา่นมา พบวา่นกักีฬาของสโมสรฯ สามารถนําเอาความสามารถทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ือ
สมคัรเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา อีกทัง้ยงัได้รับรางวลัจากการแข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ
มากมาย  

 
การช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติตา่ง ๆ 
ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บ้านปฯู ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติดงันี ้

 บ้านปฯู มอบเงินช่วยเหลือชาวฟิลปิปินส์ท่ีประสบภยัพิบติัพายไุหเ่ย่ียน บริษัทฯ มอบเงิน 1 ล้านบาทแก่โครงการ 

‘คนไทยสง่กําลงัใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์’ ท่ีจดัตัง้โดยรัฐบาลไทย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลปิปินส์ท่ีประสบภยั

ธรรมชาติจากพายไุหเ่ย่ียน 

 บ้านปฯู ฟืน้ฟพืูน้ท่ีประสบภยัและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บ้านเขาสมอคอน จงัหวดัลพบรีุ บริษัทฯ ยงัคงให้ดําเนิน

โครงการ “บ้านปฯู ฟืน้ฟพืูน้ท่ีประสบภยัและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บ้านเขาสมอคอน จงัหวดัลพบรีุ”  ท่ีได้ริเร่ิม

และดําเนินการมาตัง้แตต้่นปี 2555 ในพืน้ท่ีของหมู ่1, 2 และ 3 บ้านเขาสมอคอน อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ อยา่งตอ่เน่ือง 

โดยบ้านปฯู เป็นผู้สนบัสนนุทนุและเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาด้านตา่งๆ ร่วมเป็น

ผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชมุชน ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งให้กบัชมุชนเพ่ือนําไปสูก่ารพึง่พา

ตนเองตอ่ไป  

กิจกรรมท่ีดําเนินในปี 2556 มุ่งตอบสนองปัญหาและความต้องการของชมุชนในด้านตา่งๆ ดงันี ้ การสง่เสริม
ด้านอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การสนบัสนนุกองทนุปุ๋ ย "กลุม่สจัจะชาวนาบ้านเขาสมอคอน"  การสนบัสนนุหน้ากาก
ป้องกนัสารเคมีเกษตร และการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการใช้สารเคมีเกษตรท่ีถกูต้องและปลอดภยัแก่เกษตรกร  การ
สง่เสริมการทําเกษตรอินทรีย์ เร่ิมตัง้แตก่ารสนบัสนนุพนัธุ์ข้าวสนิเหลก็ การจดัหาผู้ เช่ียวชาญและนําเกษตรกรไปศกึษา
ดงูานด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถงึการจดัหาตลาดรับซือ้ข้าวในราคาท่ีเหมาะสม ทัง้นีมี้ชาวบ้านสมอคอนจํานวน 6 
ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการนําร่อง ครอบคลมุพืน้ท่ีรวมประมาณ 100 ไร่  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้การสนบัสนนุการเพาะ
เหด็ และการปลกูมะนาวนอกฤดกูาลอีกด้วย 

ด้านสขุอนามยัของชมุชน บริษัทฯ สนบัสนนุการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจดัการขยะของชมุชน และ
สง่เสริมการจดัตัง้ธนาคารขยะและตลาดรับซือ้ขยะรีไซเคิลของชมุชน   ขณะเดียวกนั ยงัให้การสนบัสนนุในการพฒันา
ทกัษะอ่ืนๆ ท่ีชาวบ้านสนใจ ได้แก่ การจดัอบรมทกัษะการจดัรายการวิทย ุการจดัอบรมทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ
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ให้แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไปโดยวิทยากรเจ้าของภาษา  การอบรมให้ความรู้เร่ืองและสง่เสริมการจดัตัง้กองทนุ
ออมทรัพย์ของชมุชน  

ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บ้านปฯู ยงัได้ดําเนินโครงการค้นหาและประเมินความสามารถของแกนนําหลกั (Key 
person) ของชมุชน เพ่ือประเมินศกัยภาพของชมุชนและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของชมุชนได้อย่างแท้จริง 
 
ด้านการพฒันาชมุชน  
 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองลําพนูดําเนินการสร้างระบบประปาภเูขาให้กบับ้านแวน - นาริน ซึง่เป็น

ชมุชนใกล้เหมือง เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่ืองขาดแคลนนํา้ด่ืมนํา้ใช้ของประชาชน นอกจากนีย้งัให้การ
สนบัสนนุการก่อสร้างอาคารเพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้แก่ หอประชมุอําเภอลี ้ศาลาของฌาปนสถานบ้านแมท่าน 
อาคารหอศาลเจ้าพอ่เมืองลี ้และอาคารศาลเจ้าพ่อนิว้มืองาม 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  เหมืองลําพนูจดักิจกรรม “หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี” ให้บริการตรวจสขุภาพ บริการ
ด้านทนัตกรรม และให้ความรู้เก่ียวกบัสขุภาพแก่ชาวบ้านในหมูบ้่านบ้านโฮ่งและบ้านแวน-นารินโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่าย  

 การพัฒนาด้านการศกึษา ในปีการศกึษา 2556 เหมืองลําพนูได้มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศกึษาจาก
ชมุชนในเขตเหมืองรวมทัง้สิน้ 90 ทนุ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 201,500 บาท ทัง้นี ้ทางเหมืองได้มอบทนุการศกึษาแก่
แก่เดก็นกัเรียนในชมุชนรอบๆ เหมืองอยา่งตอ่เน่ืองมาตลอดระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตปี่ 2552 จนปัจจบุนั รวมเป็น
เงินราว 1,200,000 บาท ขณะเดียวกนัเหมืองลําพนูยงัร่วมจดักิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติโดยสนบัสนนุของรางวลั 
เช่น ขนม และของเลน่ เป็นต้น นอกจากนี ้เหมืองทัง้ 3 แหง่ยงัสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนในชมุชนรอบๆ 
เหมืองอยา่งตอ่เน่ือง  

 การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมืองลําพนูร่วมทอดกฐินและร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
ชาดก เพ่ือร่วมทํานบํุารุงพระพทุธศาสนา และร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลกัเมืองลีเ้พ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ชมุชน ตลอดจนร่วมกิจกรรมรดนํา้ดําหวัผู้สงูอายแุละข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเป็นการ
อนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชน 

 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน บ้านปฯู บริจาคท่ีดินและทรัพย์สิน ได้แก่ อาคารสํานกังาน บ้านพกั
พนกังาน รวมทัง้สนามกีฬา ท่ีศนูย์บ้านปนิูทศัน์ อ.สบปราบ และบ้านพกัพนกังานผาลาด อ.แมท่ะ จ.ลําปาง 
มลูคา่รวมประมาณ 100 ล้านบาท ให้แก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือพฒันา
เป็นศนูย์การศกึษา วิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนในประเทศและ
ภมิูภาคอาเซียน นอกจากนี ้ ได้มอบท่ีดินและทรัพย์สนิของเหมืองบ้านป ู อ.ลี ้ จ.ลําพนู ให้แก่กรมคมุประพฤติ 
กระทรวงยติุธรรม เพ่ือพฒันาเป็นสถานท่ีรองรับผู้กระทําผิดและผู้ ติดยาเสพติดท่ียงัไมมี่ท่ีพกัอาศยัในลกัษณะ
บ้านกึง่วิถี เหมืองเชียงมว่นได้พฒันาพืน้ท่ีบริเวณบอ่เหมืองเก่าอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นแหลง่ความรู้และแหลง่
ทอ่งเท่ียวในจงัหวดัพะเยา                                                                                                                                                        

 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เหมืองลําพนูสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาอาชีพเพ่ือช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กบัชมุชน 
ด้วยการจดัโครงการเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ และโครงการปุ๋ ยหมกัมลูววัแก่ชาวบ้านในชมุชนรอบเหมือง นอกจากนี ้ จดั
อบรมอาชีพตา่งๆ ให้แก่สมาชิกชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน  

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทยอ่ย ของบ้านปฯู ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สง่เสริมและ

สนบัสนนุกิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชมุชน และการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม รวมทัง้กิจกรรมสง่เสริมการลงทนุในมณฑล

ท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศจีน นอกจากนี ้

BIC ยงัได้ผนวกหลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯด้วย อาทิ ในธุรกิจการผลติและ

จําหน่ายไอนํา้ให้กบัท้องถ่ิน ซึง่เป็นสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานประเภทหนึง่นัน้ โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอนํา้ได้

อยา่งสม่ําเสมอไมข่าดช่วงโดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว ดงันัน้การบริหารการผลติไฟฟ้าให้มีความมัน่คง ไมข่าดช่วงของ

โรงไฟฟ้าพลงัร่วมทัง้ 3 แหง่ของ BIC แสดงให้เหน็ถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ  นอกเหนือจากนี ้BIC ยงัให้

การสนบัสนนุและช่วยเหลือชมุชนในบริเวณใกล้เคียงกบัเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้ามีหลายๆ ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

 

การพฒันาด้านการศกึษา 

 มอบทนุสนบัสนนุจํานวน 50,000 หยวน รวมถงึมอบชดุนกัเรียนและเสือ้ยืด แก่โรงเรียนเดก็พิเศษหลวนหนาน

บ้านป ูซึง่เป็นโรงเรียนเดก็พิการของเมืองหลวนหนาน มีนกัเรียนหหูนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมอง

อยูท่ัง้หมด 79 คน และมีครูผู้ดแูล 30 คน ซึง่ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุตอ่เน่ืองมาเป็นปีท่ี 6 แล้ว 

 โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้มอบของเลน่ หนงัสือ และอปุกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน 3 แหง่ ในเมืองเจิง้ติง้เน่ืองในโอกาส การฉลอง

วนัเดก็สากล 

 เหมืองเกาเหอมอบเงินสนบัสนนุจํานวน 200,000 หยวน แก่โรงเรียนอนบุาลในชมุชนใกล้เคียง เพ่ือจดัซือ้อปุกรณ์

การศกึษา เคร่ืองกีฬาและเคร่ืองดนตรี 

 เหมืองเฮ่อปีม้อบเงินสนบัสนนุจํานวน 100,000 หยวน ให้กบัโรงเรียนประถมท้องถ่ินเพ่ือปรับปรุงสภาพห้องเรียน

ท่ีทรุดโทรมและไมป่ลอดภยัตอ่การใช้งาน  

 

การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

 ติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนั ควบคมุ และกําจดัมลพิษหลายชนิดท่ีโรงไฟฟ้า เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานเป็นไปตาม

ข้อกําหนดทางด้านสิง่แวดล้อมตามท่ีรัฐบาลกําหนด ทําให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล

ท้องถ่ินให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีและเป็นแหลง่เรียนรู้แก่หน่วยงานตา่งๆ ทางด้านการจดัการและรักษาสิง่แวดล้อม 

ตลอดจนการประหยดัทรัพยากรอีกด้วย 

 โรงไฟฟ้าโจวผิง เป็นโรงงานตวัอยา่งด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ินศกึษาดงูานด้านการดกัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ การดกัฝุ่ นจากกระบวนการผลิตและลานกองถ่านหิน 

 โรงไฟฟ้าเจิน้ติง้ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นโรงไฟฟ้าในระดบัท้องถ่ินท่ีสามารถควบคมุการมลพิษทางอากาศได้อยา่ง

ดีเย่ียม จากการตรวจสอบระบบการควบคมุสิง่แวดล้อมทัง้หมดของโรงไฟฟ้าโดยกระทรวงควบคมุสิง่แวดล้อม 
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การพฒันาด้านกีฬา 

 สนบัสนนุสโมสรเทเบิลเทนนิสของเมืองเจิง้ติง้ ซึง่เป็นสโมสรระดบัประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการฝึกอบรมและพฒันา

นกักีฬาเทเบิลเทนนิสระดบัชาติ รวมทัง้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมผู้ ฝึกสอนจากประเทศตา่งๆ ทัว่โลก  

 

การช่วยเหลือสงัคม 

 ได้รวบรวมเงินบริจาคของพนักงานบริษัทฯ เพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน

มณฑลเสฉวนและช่วยเหลือชมุชนในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้า 

 

แนวทางปฏบัิตเิพิ่มเตมิเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจตัง้แตปี่ 2545  ซึง่กําหนดแนวปฏิบติัตา่งๆ ไว้

เพ่ือป้องกนัการกระทําท่ีเป็นคอร์รัปชัน่ หรือแม้แตห่นทางท่ีนําไปสูก่ารกระทําดงักลา่ว ซึง่มีการระบหุ้ามการให้และรับ
สนิบน และหลีกเล่ียงการรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ (ดหูวัข้อ 3.4, 3.5 คูมื่อจริยธรรมธุกิจ) ฝ่ายบริหารมี
การประกาศและนําไปปฏิบติัในทกุภาคสว่นของกลุม่บริษัท  แนวทางป้องกนัอีกอยา่งหนึง่ คือการจดัตัง้หน่วยงาน  
Compliance  เพ่ือช่วยสนบัสนนุและป้องกนัไมใ่ห้พนกังานหรือหน่วยงานตา่งๆ  กระทําความผิดโดยไมเ่จตนา 

นอกจากแนวทางป้องกนัดงักลา่วข้างต้น  ในทางปราบปรามพฤติกรรมดงักลา่วบริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการ  
Fraud Management Committee เพ่ือติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประพฤติทจุริตในองค์กร 
โดยมีการสอบสวนข้อเทจ็จริง และเม่ือพิสจูน์ได้วา่มีความผิดได้มีการทําโทษทางวินยัอยา่งเป็นรูปธรรม ประเดน็ตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้จะถกูนํามาเป็นกรณีศกึษาให้กบัพนกังานทกุคนได้รับทราบและตระหนกัถงึความสําคญัของเร่ืองนี ้

บริษัทฯ ได้ติดตามและให้ความร่วมมือกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) อยา่งตอ่เน่ือง และร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการตัง้แตปี่ 2553 บริษัทฯ 
ได้นําข้อมลูเก่ียวกบัขัน้ตอนตา่งๆ ของโครงการ CAC รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ  ในปี 2555 เม่ือ
แบบประเมินตนเองเสร็จสมบรูณ์ บริษัทได้ทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินดงักลา่ว นําเสนอคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และสรุปขัน้ตอนและกระบวนการของ CAC ให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบตามลําดบัเม่ือ
ปี 2556 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคมุภายใน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัความเส่ียง เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  รวมทัง้การใช้ทรัพยากร การดแูล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัทฯ สําหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการ
ประชมุรวม 14 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบความเห็น
เก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  

ในปี 2556 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครัง้ เป็นการประชมุร่วมกบัผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ผู้สอบบญัชี 
และสํานักงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย และตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ตามข้อบงัคบัว่าด้วยกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสําคญั (Audit Committee Charter) ได้แก่ การ   
สอบทานรายงานทางการเงิน  การกํากบัดแูลระบบการบริหารความเส่ียง  การเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การกํากบัดแูลงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ สรุป
สาระสําคญั ดงันี ้

 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกํากบั
ดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกําหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจําปีท่ีชัดเจน วดัผลได้ มีการพฒันา
กระบวนการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์อยา่งมียทุธศาสตร์ทนัตอ่สถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทัง้นี ้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบงัคบับญัชา มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติ 
ตลอดจนหน้าท่ีอยา่งชดัเจนตามแตล่ะลําดบัขัน้ ทําให้การปฏิบติังานมีความคลอ่งตวั มีการกําหนดตวัชีว้ดั (Key Performance 
Indicators: KPIs) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและติดตามผลเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย พร้อมทัง้ปรับปรุงนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบติังานสําคญัในด้านการเงินและการบญัชี การจัดซือ้จัดจ้าง การดูแลบริหารทรัพย์สิน การบริหารทัว่ไป การ
ปฏิบัติงานเหมืองและโรงไฟฟ้า การจัดการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ 
มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้พิจารณาการให้
ผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างสมเหตสุมผล บริษัทฯ ได้ส่ือสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct)  ให้ทกุคน
นําไปปฏิบติั โดยให้ความสําคญัในความซ่ือสตัย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ (Anti Corruption) และอยู่ระหว่างการทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
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2.  การบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยฝ่ายบริหารและ      
ทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเส่ียง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับ 
ความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงทัง้จากภายในและภายนอก   มีการกําหนดขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ                
(Risk Appetite)  อย่างชดัเจน มีการกําหนดตวัชีว้ดัความเส่ียงสําคญั (Key Risk Indicator : KRI) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารธุรกิจ  มีการผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร  มีการประเมินผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดจากความเส่ียงตามมลูค่าขององค์กร (Risk Based VBM) มีหน่วยงานบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีติดตามความ
คืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการ บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส  ในปี 2556 มีการพฒันาปรับปรุงระบบการจดัเก็บและการติดตามการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management System Online: RMS) ทัว่ทัง้องค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มเกณฑ์ในการ
ประเมินผลกระทบให้มีความชดัเจนย่ิงขึน้ รวมทัง้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการนํานโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ ไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งมีประสทิธิภาพและตอ่เน่ือง  
 
3.   กจิกรรมการควบคุม 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการทกุคณะได้ปฏิบติังานภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  มีการใช้ดชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ซึง่ช่วยในการวางแผนและ
ติดตามการปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกบัการปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบติัต่างๆ อาทิ อํานาจอนมุติัและดําเนินการ (Delegation of Authority : DOA) ให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและ
อนมุติัจากผู้บริหารระดบัสงูไปตามแต่ละลําดบัขัน้ สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือ
ตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  รวมทัง้มีการกําหนดนโยบายและการปรับปรุงคู่มือขัน้ตอนการปฏิบติังานสําคญัๆ  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในระดบัสากล มีการดแูลป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ มีการติดตามธุรกรรมท่ีมีผลผกูพนับริษัทฯ ในระยะยาวให้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ มีมาตรการป้องกนัไม่ให้นําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน มีการ
ติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   

 
4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือ
สําคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีขยายการลงทนุไปในประเทศต่างๆ  เพ่ือทราบผลการปฏิบติังาน และรายงานทางการ
เงิน เพ่ือช่วยให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีเพียงพอ ถกูต้อง เช่ือถือ
ได้ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  ส่ือสารให้พนกังานได้เข้าใจถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศ มีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสําคญัของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจน
การส่ือสารข้อมลูธุรกิจท่ีสําคญัเพ่ือสง่เสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พฒันาระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศทางด้านการบริหารสินทรัพย์ วสัดคุงคลงั และซ่อมบํารุง (Enterprise Asset Management) และมีการโอนย้าย
ระบบปฏิบติังานทางด้านโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) บางสว่นจากแบบดัง้เดิม
ไปสู่เทคโนโลยียคุปัจจบุนั (Cloud Computing - Infrastructure-as-a-Service)  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุการ
ให้บริการระบบโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว  และเป็นไปตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
 
 
5.  ระบบการตดิตาม  
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดําเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบติัการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และมีการกําหนดแนวทางท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย คณะกรรมการยอ่ยทัง้สามคณะได้ติดตามดแูลและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเดน็สําคญัท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่องค์กร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบติังานและแนวทางแก้ไขจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุเดือน  ในสว่นของสํานกังานตรวจสอบภายในได้กําหนดแผนการตรวจสอบท่ีทําให้เกิดการถ่วงดลุและ
โปร่งใสซึง่ครอบคลมุกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานท่ีสําคญั รวมทัง้ทําหน้าท่ีประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบติั
ตามระบบการควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ให้บรรลซุึง่ประสทิธิผลและประสทิธิภาพ  พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ
และการติดตามตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารอยา่งสม่ําเสมอ 
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ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทด้วยดงันี ้
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลมุถงึ 
       1.1.1  การปฏิบติัหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบติัตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 

 
 

 

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ 
       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังาน ท่ี

เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความ
เสียหายตอ่องค์กร 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและ
บทลงโทษเป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและ
บคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบัดแูล

การปฏิบติั (compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 
 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1   มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 
  

2.2   คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผล
ได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3   คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

  

2.4   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

  

2.5   คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่  การใช้ดลุยพนิิจและปฏิบติัหน้าท่ีอยา่ง
เป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคมุภายใน   ในองค์กร ซึง่
ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

 
 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1   ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายใน
อยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงานท่ีสําคญั ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

  

3.2   ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบั
อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

  

3.3   มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1   บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันัน้อยา่ง
สม่ําเสมอ 

  

4.2   บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรท่ีมีผล
การปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถงึ การส่ือสาร
กระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3   บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4   บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ
ท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5   บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ีสําคญั   
 
 
 
5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1   คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมี
ความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบติั ใน
กรณีท่ีจําเป็น 

  

5.2   คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจงูใจ และ
การให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และ
วตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

  

5.3   คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเน้นให้
สามารถเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในด้วย 

  

5.4   คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ี 
มากเกินไปในการปฏิบติัหน้าท่ีของบคุลากรแต่ละคน 

  

 
 
  



 

หน้า 151 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1   บริษัทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถงึสทิธิ
หรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  

6.2   บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3   รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง   
6.4   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุติัและส่ือสารนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นสว่นหนึง่ของ
วฒันธรรมขององค์กร 

  

 
 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม    
ทั่วทัง้องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1   บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2    บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องค์กร ซึง่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน  การปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3   ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4   บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5    บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เส่ียงนัน้ (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1   บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การ
จดัทํารายงานทางการเงินเทจ็  การทําให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั  การท่ีผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การ
เปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  

8.2   บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  
เช่น ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง  จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการ
ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

 

  

8.4   บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั  ท่ีกําหนดไว้ 
  

  

 
 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1   บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

 

  

9.2   บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

  

9.3   บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
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มาตการควบคุม (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการ
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมด้าน
การเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบั
ชัน้การอนมุติัของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการ
ทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุติัของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอน
ในการอนมุติัโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลู
รายละเอียดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือ
ตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ้
10.2.1   การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการทํารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2    กรณีท่ีบริษัทอนมุติัธุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนั
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ ยืม การคํา้
ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้าม
กําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนั  โดยเดด็ขาด 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  
(1)  หน้าท่ีอนมุติั  
(2)  หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3)  หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1  บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ในกระบวนการ

ปฏิบติังานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
  

11.2  บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3  บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี   ความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 
 
12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอน   การปฏิบัต ิ

เพ่ือให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของ
บริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ    เพ่ือป้องกนั
การหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้   
12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น

สําคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length 
basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนด
แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือ
ปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย
ผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากร
ท่ีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด  ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่กาํหนด

ไว้ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ี

มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 
  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    
13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้ประกอบการ

ตดัสนิใจ ตวัอย่างข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล 
ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ  

  

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะ
ราย เช่น การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณา ความเหน็ของกรรมการรายท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัต่อไปนี ้     
 13.6.1  มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2  กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการ

ควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วนแล้ว  
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาํเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  
  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และทําให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการตา่งๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ติดตอ่เพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอ
ข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร   รวมทัง้การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี      
ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการ
ร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ    ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

  

 
 
15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ

มีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
กําหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น
ต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท   
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ 
  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล    การปฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

  

 
17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตาม

แก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมี
นยัสําคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1  ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทําท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั    
17.2.2  รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 
17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 12.   รายการระหว่างกัน 
 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 

 

 ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

1 บริษัท นํา้ตาลมิตรผล 
จํากดั 
(ผลิตและจําหน่าย
นํา้ตาลและ
กากนํา้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย  
     ถือหุ้นร้อยละ 5.30 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ  
     ซึง่เป็นกลุม่เดียวกนักบับริษัทฯ 
3)  มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ 

1.  นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
1. บจ.นํา้ตาลมิตรสยาม         99.99% 
 

1.  นายอิสระ      วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัด์ิ     วอ่งกศุลกิจ 
5.  นายกล้าณรงค์    ศรีรอต 
6.  นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
7.  นาวาอากาศโท พญ.ลกัษมี    

  วอ่งกศุลกิจ 
8. นายกฤษฎา  มณเฑียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
10. รศ.ดร.จีรเดช    อู่สวสัด์ิ 
11 นายอรรถพล ว่องกศุลกิจ 
 

2 บริษัท ทีเอ็มอี  
แคปิตอล จํากดั 
(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย   
     ถือหุ้นร้อยละ 2.48 ของทนุชําระแล้ว  
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ   
     ซึง่เป็นกลุม่เดียวกนักบับริษัทฯ    
3)  มีกรรมการร่วมกนั 5 ท่าน คือ 

1. นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
3. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
4. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
5. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ           54.23% 
2. ตระกลูเอือ้อภิญญกลุ       24.16% 
3. บจ.ยฟิูนเวส                    10.50%  
4. ตระกลูกนัทาธรรม              3.17% 
5. ตระกลูกาญจนกําเนิด        0.58% 
6. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร        0.63% 

1. นายสนุทร    วอ่งกศุลกิจ 
2. นายวิฑรูย์    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายชนินท์    วอ่งกศุลกิจ 
4. นายเมธี        เอือ้อภิญญกลุ 
5. นายองอาจ    เอือ้อภิญญกลุ 
6. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม 
7. นายประจวบ ตรีนิกร 
8. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
9. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด 
10. นายบรรเจิด  ว่องกศุลกิจ 

3 บริษัท รวมเกษตรกร 
อตุสาหกรรม จํากดั 
(ผลิตและจําหน่าย
นํา้ตาลและ
กากนํา้ตาล) 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.65 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํา้ตาลมิตรผล 
3)  มีกรรมการร่วมกนั  1 ท่าน คือ  
       1. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บจ.นํา้ตาลมิตรผล                 87.56% 
 

1. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส. ชญาวดี  ชยัอนนัต์ 
4. นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
5. น.ส. จินตนา  กาญจนกําเนิด 
6. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
7. นายกฤษฎา  มณเฑียรวิเชียรฉาย 
8. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 
9. นางอารดา  ลทัธะพานิชย์ 
 

4 บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(ตวัแทนนําเข้า- 
สง่ออกนํา้ตาล) 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.25 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํา้ตาลมิตรผล 
3)  มีกรรมการร่วมกนั  1 ท่าน คือ  
       1. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บจ.นํา้ตาลมิตรผล                 99.99% 
 

1. นายกฤษฎา  มณเฑียรวิเชียรฉาย 
2. นางอมัพร  กาญจนกําเนิด 
3. นายจิรศกัด์    ว่องกศุลกิจ 
4. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
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 ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

5 บริษัท มิตรผล ไบโอ-
เพาเวอร์  (ภเูวียง) 
จํากดั 
(ผลิตและจําหน่าย
นํา้ตาลและ 
กากนํา้ตาล) 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.23 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรมฯ  
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 
 

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 
1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  51.04% 

 

1. นายอสิระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย 
 

 

6 บริษัท ยฟิูนเวส จํากดั 
(Holding 
Company) 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.24 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ  
     ซึง่เป็นกลุม่เดียวกนักบับริษัทฯ  
3)  มีกรรมการร่วมกนั 5 ท่าน คือ 

1. นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
3. นายเมธี    เอือ้อภิญญกลุ 
4. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ 
5. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล            100.00% 

 

1. นายสนุทร วอ่งกศุลกิจ 
2. นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 
3. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
4. นายเมธี    เอือ้อภิญญกลุ 
5. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ 
6. นายสวสัดิภาพ  กนัทาธรรม 
7. นายประจวบ    ตรีนิกร 
8. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
9. น.ส.จินตนา   กาญจนกําเนิด   
10.นายบรรเจิด  ว่องกศุลกิจ 

 

7 บริษัท นํา้ตาล 
มิตรกาฬสินธุ์ จํากดั 
(ผลิตและจําหน่าย
นํา้ตาลและ 
กากนํา้ตาล) 
 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.18 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บจ.รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอสิระ   วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. นายทวีวฒัน์ ทวีปิยมาภรณ์ 
4. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด 
5. นายสขุกาญจน์ วธันเวคิน 
6. น.ส. ชญาวดี ชยัอนนัต์ 
7.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย 
8.นางอารดา  ลทัธะพานิชย์ 
 

8 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติ
เกิล บอร์ด จํากดั 
 
 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.56 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 บจ. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายอสิระ   วอ่งกศุลกิจ 
2.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย 
3. นางอมัพร กาญจนกําเนิด 
4. นายสขุกาญจน์ วธันเวคิน 
5. นายอรรถพล วอ่งกศุลกิจ 
 

 
9 
 
 

บริษัท ทนุมิตรสยาม 
จํากดั 
 
 

1)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.26 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํา้ตาลมิตร

สยาม 
3)  ไม่มีกรรมการร่วมกนั 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บจ.นํา้ตาลมิตรสยาม                 99.99% 
 

1. นายสนุทร  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
4. นายขจร   เพทย์ปฎิพธัน์ 
5. นายศภุนิตย์   มานะจิตต์ 
 

 

* บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
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รายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการกําหนดราคาซือ้
ขายและอตัราดอกเบีย้ท่ีใช้   โดยท่ีบริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ได้แสดงอยู่
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

 
o รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี ้ 

 
รายการระหว่างกัน บริษัทที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารายการ 

 
บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)   
1.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั ดงันี ้

 ปี 2556 มีรายได้ขายสินค้า จํานวน 7,125,954.75 เหรียญสหรัฐ และ 

 ซือ้สินค้า จํานวน 7,924,747.15 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีก้ารค้า จํานวน  451,283.59 
เหรียญสหรัฐ  

 ยอดเงินทดรองจา่ย จํานวน  11,495.79 เหรียญสหรัฐ 

บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั 
 

15,513,481.28 
เหรียญสหรัฐ 

 

2.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั PT.Indominco Mandiri ดงันี ้

 ปี 2556 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 17,880,458.98 
เหรียญสหรัฐ  

 ซือ้สินค้า จํานวน 30,293,117.41 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  12,533,613.48 
เหรียญสหรัฐ   

 ยอดเจ้าหนีก้ารค้า จํานวน  6,405,666.60 เหรียญสหรัฐ 

PT.Indominco Mandiri 
 

67,112,856.47 
เหรียญสหรัฐ 

 

3.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั  ดงันี ้

 ปี 2556 มีดอกเบีย้รับ จํานวน 59,284,562.65 เหรียญสหรัฐ และ 

 เงินปันผลรับ จํานวน 191,999,760.00 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556  มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน 
310,258,958.67 เหรียญสหรัฐ  

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 561,543,281.32 
เหรียญสหรัฐ 

 

4.  รายการระหวา่งกนักบั บริษัท บีพี โอเวอร์ซส์ี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
     บริษัทฯ มีเงินให้กู้ ยืมแก่ บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ในรูป

ของตัว๋สญัญาใช้เงิน  โดยคํานวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมา
ถวัเฉลี่ย 

     บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษัท บีพี โอเวอร์ซส์ี ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากดั ดงันี ้

 ปี 2556  มีดอกเบีย้รับ จํานวน 13,913,467.49 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556  มียอดเงินกู้ จํานวน 2,304,016,075.69 
เหรียญสหรัฐ  

 ยอดเงินทดรองจา่ย จํานวน  45,525.99 เหรียญสหรัฐ 

บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากดั 

2,317,975,069.17 
เหรียญสหรัฐ 
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รายการระหว่างกัน บริษัทที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารายการ 
 

5.  บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั ดงันี ้ 

 ปี 2556  มีดอกเบีย้รับ จํานวน 333,451.08 เหรียญสหรัฐ  

 รายได้คา่ Management fee  จํานวน 948,439.66 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556  มียอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 113,329.53  
เหรียญสหรัฐ  

 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน 115,263,557.88 เหรียญสหรัฐ และ 

 ยอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  978,252.92 เหรียญสหรัฐ   
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 117,637,031.07 
เหรียญสหรัฐ 

 

6.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั    
ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้ค่า Management fee  จํานวน 948,439.66 เหรียญ
สหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  978,252.92 เหรียญ
สหรัฐ 

บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากดั   

1,926,692.58 
เหรียญสหรัฐ 

 

7.  บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้ค่า Management fee  จํานวน 10,000.00 เหรียญ
สหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  10,000.00 เหรียญ
สหรัฐ 

 

Banpu Singapore Pte. Ltd. 20,000.00 
 เหรียญสหรัฐ 

 

8.  บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  PT. Jorong Barutama Greston 
 ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้ค่า Management fee  จํานวน 673,865.23 เหรียญ
สหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  209,218.59 เหรียญ
สหรัฐ 

PT. Jorong Barutama Greston 
 

883,083.82 
 เหรียญสหรัฐ 

 

9.  บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  PT. Kitadin . ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้ค่า Management fee  จํานวน 1,588,242.46 เหรียญ
สหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  467,663.09 เหรียญ
สหรัฐ 

PT. Kitadin  2,055,905.55 
 เหรียญสหรัฐ 
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รายการระหว่างกัน บริษัทที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารายการ 
 

10.  บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  PT. Trubaindo Coal Mining. ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้ค่า Management fee  จํานวน 9,230,561.64 เหรียญ
สหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  2,612,738.49 เหรียญ
สหรัฐ 

PT. Trubaindo Coal Mining 11,843,300.13 
 เหรียญสหรัฐ 

 

11.  บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  PT.Bharinto Ekatama ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้ค่า Management fee  จํานวน 791,506.32 เหรียญ
สหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดลกูหนีอ่ื้น จํานวน  535,046.89  เหรียญ
สหรัฐ 
 

PT.Bharinto Ekatama 1,326,553.21 
 เหรียญสหรัฐ 

 

12. . บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment (China) Ltd.ดงันี ้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556  มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน  40,882.76 
เหรียญสหรัฐ 

 

Banpu Investment (China) 
Ltd. 

40,882.76 
 เหรียญสหรัฐ 

 

13. บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบั Banpu Power International  ดงันี ้ 

 ปี 2556  รายได้เงินปันผล จํานวน 22,954,000.00 เหรียญสหรัฐ  

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มีเงินปันผลค้างรับ จํานวน  574,408.21  
เหรียญสหรัฐ 

Banpu Power International   23,528,408.21 
 เหรียญสหรัฐ 

 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั    

1.  รายการระหวา่งกนักบับริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั  
บริษัท บ้านป ู มินเนอรัล จํากดั ให้เงินกู้ ยืมแก่ บริษัท เหมืองเชียงมว่น 
จํากดั ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน  โดยคํานวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุ
ของเงินท่ีกู้มาถวัเฉลี่ยบวกร้อยละ 0.5  ตอ่ปี  
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั มีรายการระหวา่งกนักบับริษัท เหมืองเชียง
มว่น จํากดั ดงันี ้

 ปี 2556  มีดอกเบีย้รับ จํานวน 516,244.84 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556  มียอดเงินกู้ จํานวน 4,418,899.48 เหรียญ
สหรัฐ 

 

บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั 4,935,144.32 
 เหรียญสหรัฐ 
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รายการระหว่างกัน บริษัทที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารายการ 
 

2.  รายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd 
    บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั มีเงินให้กู้ ยืมแก่ Banpu Australia Co.Pty 

Ltd. โดยคํานวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ ยืมมาถวัเฉลี่ย  
     บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั มีเงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้รับจาก Banpu 

Australia Co.Pty Ltd. ดงันี ้

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดเงินให้กู้ ยืม จํานวน 8,000,000.00 
เหรียญออสเตรเลีย 

 ปี 2556 มีดอกเบีย้รับ จํานวน 324,444.49 เหรียญออสเตรเลีย 

Banpu Australia Co.Pty Ltd. 8,324,444.49 
เหรียญออสเตรเลีย   

  

3.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Singapore Pte.Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2556  มีดอกเบีย้รับ จํานวน 69,474,666.24 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดดอกเบีย้ค้างรับ จํานวน  
110,825,740.14  เหรียญสหรัฐ 

 

Banpu Singapore Pte.Ltd. 180,300,406.38 
เหรียญสหรัฐ 

4.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Minerals (Singapore) 
Pte.Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2556  มีเงินปันผลรับ จํานวน 6,000,000.00 เหรียญสหรัฐ 
 

Banpu Minerals (Singapore) 
Pte.Ltd. 

6,000,000.00 
เหรียญสหรัฐ   

 

5.   บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Coal Investment Co.,Ltd. 
ดงันี ้ 

 ปี 2556  มีเงินปันผลรับ จํานวน 114,000,000.00 เหรียญสหรัฐ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน  
69,000,000.00 เหรียญสหรัฐ 

  Banpu Coal Investment.Ltd.  
 

183,000,000.00 
เหรียญสหรัฐ   

 

 

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทําสญัญานัน้ๆ  
โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ต้อง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และให้มีราคาและเง่ือนไข เสมือนการทํารายการกบั
บคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียในรายการนัน้จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุติั 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
- ไมมี่ - 
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ส่วนที่ 3 
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท บ้านป ู
จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 
ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  ผู้สอบบญัชี
ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ผู้สอบบญัชีปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถงึวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ี
ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่
 
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้อง
ตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดง
ความเหน็ตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ผู้สอบบญัชีเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของผู้สอบบญัชี 
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ผู้สอบบญัชีเหน็วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัทของบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่นน้ 
 
ผู้สอบบญัชีขอให้ข้อสงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 35 จ) ซึง่อธิบายถงึคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัทยอ่ยแหง่
หนึง่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมิได้แสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองนี ้
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2.  งบการเงนิรวม 
  
  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม  2556  บริษัทฯ ได้กําหนดสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน (Functional Currency) เป็นสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เหรียญสหรัฐฯ)  ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ดงันัน้บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินภายใต้มาตรฐานบญัชี Thai 
Financial Reporting Standard (TFRS) เป็นครัง้แรก โดยใช้สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯในการจดัทํางบการเงิน  
  บริษัทฯ จงึนําเสนองบการเงินปี 2556 และปี 2555  เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เหรียญสหรัฐฯ)  และ
นําเสนองบการเงินปี 2554 และปี 2553  เป็นสกลุเงินบาท เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และอตัราสว่นต่างๆ ในสกลุเดียวกนั 
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งบการเงนิปี 2556 เปรียบเทยีบกับปี 2555 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(เหรียญสหรัฐฯ) 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  และ  2555  (ตรวจสอบแล้ว) 
หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

2556 2555
จํานวนเงิน อัตราร้อยละ จํานวนเงิน อัตราร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 445,916            6.18                   744,889            9.66                   
เงินลงทุนระยะสัน้ 12,262               0.17                   23,160               0.30                   
ลูกหนีก้ารค้า สุทธิ 280,638            3.89                   318,552            4.13                   
ลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน 191                    0.00                   199                    0.00                   
เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 215,835            2.99                   248,081            3.22                   
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - 45                       0.00                   
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 160,632            2.23                   203,589            2.64                   
อะไหล่และวัสดุเคร่ืองจักร สุทธิ 52,323               0.73                   51,182               0.66                   
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินท่ีถึงกําหนดภายในหน่ึงปี 1,293                 0.02                   12,179               0.16                   
ลูกหนีจ้ากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน 275                    0.00                   -
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบญัชี

และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชีส่วนท่ีหมุนเวียน สุทธิ 203,064            2.82                   221,808            2.88                   
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 145,023            2.01                   161,636            2.10                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,517,452      21.04             1,985,320      25.74             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ ยืมแก่พนักงาน 697                    0.01                   459                    0.01                   
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน สุทธิ - -
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 571,130            7.92                   541,288            7.02                   
เงินลงทุนอ่ืน สุทธิ 18,204               0.25                   23,901               0.31                   
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ 2,406                 0.03                   3,263                 0.04                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 1,455,779         20.18                 1,574,446         20.42                 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 120,731            1.67                   117,076            1.52                   
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน 675                    0.01                   7,603                 0.10                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
- ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบญัชี

และการเปิดหน้าดินรอตัดบญัชี สุทธิ 756,869            10.49                 704,105            9.13                   
- สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ 2,051,015         28.44                 2,142,739         27.78                 
- โครงการระหว่างการพัฒนา 2,607                 0.04                   2,506                 0.03                   
- ค่าความนิยม 524,120            7.27                   524,103            6.80                   
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 190,904            2.65                   85,264               1.11                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,695,137      78.96             5,726,753      74.26             

รวมสินทรัพย์ 7,212,589      100.00           7,712,073      100.00           

 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556”  
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ  2555  (ตรวจสอบแล้ว) 
หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

2556 2555
จํานวนเงิน อัตราร้อยละ จํานวนเงิน อัตราร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 151,566            2.10                   7,955                 0.10                   
เจ้าหนีก้ารค้า 70,382               0.98                   97,592               1.27                   
เงินทดรองรับและเจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน - 1                         0.00                   
ส่วนของเงินกู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี สุทธิ 280,636            3.89                   265,009            3.44                   
ส่วนของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 67,045               0.93                   -
หนีส้ินอนุพันธ์การเงินท่ีถึงกําหนดภายในหน่ึงปี 40,164               0.56                   8,405                 0.11                   
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน
- ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย 165,607            2.30                   185,678            2.41                   
- ดอกเบีย้ค้างจ่าย 17,577               0.24                   12,236               0.16                   
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย 35,623               0.49                   46,585               0.60                   
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21,343               0.30                   37,050               0.48                   
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 82,919               1.15                   97,427               1.26                   
- หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 308,833            4.28                   307,083            3.98                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,241,695         17.22                 1,065,021         13.81                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 738                    0.01                   861                    0.01                   
เงินกู้ ยืมระยะยาว สุทธิ 1,672,152         23.18                 1,988,791         25.79                 
หุ้นกู้  สุทธิ 1,057,634         14.66                 905,954            11.75                 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 245,710            3.41                   262,204            3.40                   
สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ 24,529               0.34                   28,005               0.36                   
หนีส้ินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบญัชี สุทธิ 221,125            3.07                   276,349            3.58                   
หนีส้ินอนุพันธ์การเงิน 74,083               1.03                   49,689               0.64                   
หนีส้ินอ่ืน 82,727               1.15                   88,842               1.15                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,378,698         46.84                 3,600,695         46.69                 
รวมหนีสิ้น 4,620,393      64.06             4,665,716      60.50             

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบยีน
หุ้นสามัญ 3,540,504,790 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554: หุ้นสามัญ 354,050,479 หุ้น 
   มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 104,850            104,850            

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,717,478,550 หุ้น มูลค่าท่ีได้รับหุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554: หุ้นสามัญ 271,747,855 หุ้น 
   มูลค่าท่ีได้รับหุ้นละ 10 บาท) 80,477               1.12                   80,477               1.04                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 149,800            2.08                   149,800            1.94                   
หัก หุ้นทุนซือ้คืน (133,379)           (1.85)                  
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย 74,979               1.04                   71,894               0.93                   
- สํารองอ่ืน 152,944            2.12                   11,931               0.15                   

ยังไม่ได้จัดสรร 2,019,586         28.00                 2,184,468         28.33                 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (115,374)           (1.60)                  175,556            2.28                   
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,229,033         30.90                 2,674,126         34.67                 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 363,163            5.04                   372,231            4.83                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,592,196         35.94                 3,046,357         39.50                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,212,589      100.00           7,712,073      100.00           

 



 

หน้า 171 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ  2555 (ตรวจสอบแล้ว) 
หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   

ปี 2556 ปี 2555
จํานวนเงิน อัตราร้อยละ จํานวนเงิน อัตราร้อยละ

รายได้จากการขาย 3,350,891       94.95               3,774,745       93.65               
ต้นทุนขาย (2,275,671)      (64.48)              (2,332,192)      (57.86)              
กําไรขัน้ต้น 1,075,220     30.47           1,442,553     35.79           
ค่าใช้จ่ายในการขาย (271,661)         (7.70)                (293,695)         (7.29)                
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (225,401)         (6.39)                (281,843)         (6.99)                
ค่าภาคหลวง (324,978)         (9.21)                (382,810)         (9.50)                
กําไรจากการขาย 253,180        7.17             484,205        12.01           
เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 378                   0.01                  600                   0.01                  
ดอกเบีย้รับ 12,130             0.34                  22,019             0.55                  
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (27,036)            (0.77)                (26,745)            (0.66)                
กําไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน 27,005             0.77                  106,244           2.64                  
ค่าบริหารจัดการและอ่ืนๆ 43,174             1.22                  41,748             1.04                  
ดอกเบีย้จ่าย (116,240)         (3.29)                (111,647)         (2.77)                
ต้นทุนทางการเงิน (10,454)            (0.30)                (10,625)            (0.26)                
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 95,433             2.70                  85,487             2.12                  
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 277,570        7.87             591,286        14.67           
ภาษีเงินได้ (90,119)            (2.55)                (167,747)         (4.16)                
กําไรสุทธิสําหรับปี 187,451        5.31             423,539        10.51           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นหลังภาษี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5,963)              3,353               
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (78,526)            (1,048)              
ส่วนแบง่กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนจากกิจการร่วมค้า 6,999               (15,553)            
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (198,916)         (12,443)            
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (276,406)         (25,691)            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี สุทธิจากภาษี (88,955)         397,848        
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 102,655        2.91             271,683        6.74             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 84,796             2.40                  151,856           3.77                  

187,451        5.31             423,539        10.51           
การแบ่งบันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (174,054)         248,070           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 85,099             149,778           

(88,955)         397,848        
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.040               0.100               
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ  2555 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   
ปี 2556 ปี 2555

จํานวนเงิน จํานวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 277,570                        591,286                   
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 226,117                        233,893                   
- ตัดจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,937                            18,741                     
- กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (109)                        
- ตัดจําหน่ายบริจาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 767                               -
- ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 19                                 -
- กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย (725)                              -
- ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - 1,223                       
- กลับรายการค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (1,081)                           -
- ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าถ่านหิน 11                                 -
- ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเคร่ืองจักร (108)                              5,180                       
- ดอกเบีย้จ่าย 116,240                        111,647                   
- ต้นทุนทางการเงิน 10,454                          10,625                     
- ดอกเบีย้รับ (12,130)                         (22,019)                   
- ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (95,433)                         (85,487)                   
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น (378)                              (600)                        
- กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4)                                  -
- กําไรจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (245)                        
- ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น - 20                            
- ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,665)                           -
- กําไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินท่ียังไม่เกิดขึน้จริง 73,967                          45,303                     
- ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง (195,154)                       (56,022)                   

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน 403,404                        853,436                   
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน 
- ลูกหนีก้ารค้า 38,994                          19,586                     
- ลูกหนีก้ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 8                                   2                              
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 45                                 97                            
- สินค้าคงเหลือ 37,636                          (13,835)                   
- อะไหล่และวัสดุเคร่ืองจักร (4,907)                           (6,656)                     
- สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 13,829                          (9,400)                     
- ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี (34,003)                         (212,507)                 
- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (102,513)                       26,195                     
- เจ้าหนีก้ารค้า (34,638)                         (43,827)                   
- เงินทดรองรับและเจ้าหนีก้ิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (1)                                  (5)                            
- ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย (20,070)                         39,180                     
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย (10,962)                         7,242                       
- สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ  (17,984)                         19,329                     
- หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2,471                            27,474                     
- หนีส้ินอื่น (6,114)                           23,587                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 265,195                        729,898                   
- การจ่ายดอกเบีย้ (110,899)                       (111,738)                 
- การจ่ายภาษีเงินได้ (126,994)                       (316,209)                 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 27,302                          301,951                   
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ  2555 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ   

ปี 2556 ปี 2555

จํานวนเงิน จํานวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสําหรับเงินลงทุนระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 10,898                          (23,160)                   
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอื่น (275)                              -
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น -                                    150                          
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (238)                              (62)                          
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื่น 7,381                            -
เงินสดจ่ายสําหรับซือ้เงินลงทุนอื่น (8,037)                           (5,543)                     
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                                    67,449                     
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า -                                    (1,487)                     
เงินสดจ่ายสําหรับโครงการระหว่างพัฒนา (101)                              (2,569)                     
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (208,625)                       (333,792)                 
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 41                                 -                              
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน (8,041)                           (17,861)                   
เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,236                            1,198                       
ดอกเบีย้รับ 13,016                          21,150                     
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า 103,591                        19,585                     
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น 378                               600                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (84,776)                         (274,342)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 318,144                        323,000                   
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน (174,836)                       (448,991)                 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 397,295                        509,918                   
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (691,265)                       (349,868)                 
เงินสดจ่ายสําหรับต้นทุนทางการเงิน (7,509)                           (11,479)                   
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 292,727                        189,550                   
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (5,160)                           (64,344)                   
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้หุ้นทุนซือ้คืน (133,379)                       -                              
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (123,439)                       (185,167)                 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (94,167)                         (176,738)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (221,589)                       (214,119)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (279,063)                       (186,510)                 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (19,910)                         (432)                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 744,889                        931,831                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 445,916                  744,889              
รายการท่ีมิใช่เงนิสด
รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีมีสาระสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
เจ้าหนีอ้ื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,977                          19,208                     
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ  2555 

 

  

  ปี 2556 
 

ปี 2555 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 1.86 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 3.32 4.18 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.23 0.65 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 11.18 11.50 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 32.21 31.31 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.50 11.90 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 28.81 30.26 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 27.10 20.13 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 13.29 17.89 
Cash Cycle (วนั) 47.73 43.69 

    
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 32.09 38.22 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.94 24.11 
อตัรากําไรอ่ืน (%) 2.41 4.32 
อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 0.50 0.80 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 2.99 6.89 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 3.64 8.91 

    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.38 3.55 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 6.78 18.22 
อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.46 0.52 

    
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.78 1.53 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.07 0.79 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 4.54 10.36 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 120.25 68.16 
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งบการเงนิปี 2554 เปรียบเทยีบกับปี 2553 

สกุลเงนิบาท 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  (ตรวจสอบแล้ว) 

 หน่วย: พนับาท 
         ปี 2554          ปี 2553 
 จํานวนเงิน อตัราร้อยละ จํานวนเงิน อตัราร้อยละ 
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,522,521 13.12 16,979,739 8.79 
เงินลงทนุระยะสัน้     
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 10,699,083 4.75 6,898,206 3.57 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 6,258 0.00 16,280 0.01 
เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 6,087,898 2.71 5,755,010 2.98 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง 4,451 0.00 239,915 0.12 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจกรรมร่วมค้า - - 370,791 0.19 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 5,976,303 2.66 4,117,905 2.13 
อะไหลแ่ละวสัดเุคร่ืองจกัร 1,563,542 0.69 1,117,082 0.58 
ลกูหนีจ้ากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 2,137,535 0.95 - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6,626,966 2.95 6,959,077 3.60 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 62,624,557 27.83 42,454,005 21.98 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน 12,591 0.01 16,948 0.01 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน 4,733 0.00 4,501 0.00 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 20,720,050 9.21 33,587,292 17.39 
เงินลงทนุอ่ืน  – สทุธิ 437,214 0.19 440,243 0.23 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 109,543 0.05 112,502 0.06 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  – สทุธิ 44,594,926 19.82 39,841,409 20.63 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน     
คา่ใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตดับญัชี - สทุธิ 22,588,549 10.04 15,356,655 7.95 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน - สทุธิ 71,974,427 31.99 59,361,777 30.74 
โครงการระหวา่งการพฒันา 638,130 0.28 405,460 0.21 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,305,607 0.58 1,540,914 0.80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 162,385,770 72.17 150,667,701 78.02 
     
รวมสินทรัพย์ 225,010,327 100.00 193,121,706 100.00 
     

 

หมายเหต:ุ  - เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2554”  
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  (ตรวจสอบแล้ว) 
 หน่วย: พนับาท 

 ปี 2554 ปี 2553 
 จํานวนเงิน อตัราร้อยละ จํานวนเงิน อตัราร้อยละ 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีส้ินหมุนเวียน     
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 4,256,962 1.89 1,387,375 0.72 
เจ้าหนีก้ารค้า 3,735,808 1.66 3,067,690 1.59 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 266 0.00 - - 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึง่ปี-สทุธิ 3,572,796 1.59 2,782,421 1.44 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึง่ปี-สทุธิ 2,000,000 0.89 1,500,000 0.78 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน     
คา่เปิดหน้าดินและคา่ขนถ่านหินค้างจ่าย 4,642,691 2.06 2,821,118 1.46 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 393,075 0.17 343,521 0.18 
คา่ภาคหลวงค้างจ่าย 1,246,810 0.55 599,931 0.31 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,556,464 2.47 755,891 0.39 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานค้างจ่าย 2,658,282 1.18 2,232,374 1.16 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9,541,577 4.24 8,183,292 4.24 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 37,604,731 16.71 23,673,613 12.26 
     
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 

 
26,724 

 
0.01 

 
25,500 

 
0.01 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 63,201,367 28.09 76,152,714 39.34 
หุ้นกู้  – สทุธิ 21,753,841 9.67 8,780,454 4.55 
สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอาย ุ
หนีส้ินสญัญาขายถ่านหินรอตดัจําหน่าย 

703,907 
10,668,955 

0.31 
4.74 

621,000 
13,076,332 

0.32 
6.77 

หนีส้ินอ่ืน 2,395,130 1.06 1,732,982 0.90 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 98,749,924 43.89 100,388,982 51.98 

รวมหนีส้นิ 136,354,655 60.60 124,062,595 64.24 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
ทนุจดทะเบียน     
หุ้นสามญั 354,050,479 มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 3,540,505  3,540,505  

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 2,717,479 1.21 2,717,479 1.41 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 5,058,329 2.25 5,058,329 2.62 
กําไรสะสม     
จดัสรรแล้ว      
สํารองตามกฎหมาย 1,915,187 0.85 1,869,661 0.97 
สํารองอ่ืน - - - - 

ยงัไม่ได้จดัสรร 63,546,940 28.24 48,151,175 24.93 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นผู้ ถือหุ้น 2,653,198 1.18 2,754,559 1.43 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 75,891,133 33.73 60,551,203 31.35 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 12,764,539 5.67 8,507,908 4.41 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 88,655,672 39.40 69,059,111 35.76 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 225,010,327 100.00 193,121,706 100.00 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
หน่วย: พนับาท 

   ปี 2554    ปี 2553 
 จํานวนเงิน อตัราร้อยละ จํานวนเงิน อตัราร้อยละ 
     
รายได้จากการขาย 112,404,092 88.21 65,285,315 73.06 
ต้นทนุขาย (62,960,289) (49.41) (38,510,955) (43.10) 
กําไรขัน้ต้น 49,443,803 38.80 26,744,360 29.96 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (7,887,946) (6.19) (4,013,103) (4.49) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (7,589,104) (5.96) (6,421,187) (7.19) 
คา่ภาคหลวง (11,370,141) (8.92) (6,925,295) (7.75) 
กําไร(ขาดทนุ)จากการขาย 22,596,612 17.73 9,414,775 10.54 
กําไรจากการขายเงินลงทนุ ในหลกัทรัพย์เพ่ือขาย     
เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 60,835 0.05 591,917 0.66 
ดอกเบีย้รับ 463,034 0.36 337,940 0.38 
กําไรจาการจําหน่ายเงินทนุในบริษัทยอ่ย 8,248,255 6.47 11,691,829 13.08 
กําไร(ขาดทนุ)จากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 5,708 0.00 4,085,074 4.57 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน 3,509,794 2.75 186,929 0.21 
กําไร(ขาดทนุ)จากการอนพุนัธ์ทางการเงิน (321,867) (0.25) (939,944) (1.05) 
คา่บริหารจดัการและอ่ืนๆ 798,488 0.63 1,066,326 1.19 

กําไรจากการดําเนินงาน 35,360,859 27.75 26,434,846 29.58 
สว่นแบง่กําไรของบริษัทร่วมและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 1,938,627 1.52 6,116,983 6.85 
กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 37,299,486 29.27 32,551,829 36.43 
ดอกเบีย้จ่าย (3,046,996) (2.39) (1,675,702) (1.88) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (348,939) (0.27) (298,840) (0.33) 
ภาษีเงินได้ (8,505,652) (6.67) (3,732,848) (4.18) 
กําไรสทุธิสําหรับปี 25,397,899 19.93 26,844,439 30.04 
(หกั) สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (5,338,069) (4.19) (1,964,268) (2.20) 
กําไรสทุธิสําหรับปี 20,059,830 15.74 24,880,171 27.84 
     
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 73.82  91.56  
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

หน่วย: พนับาท 
 ปี 2554 

 
ปี 2553 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
กําไรสทุธิสําหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 33,903,551 30,577,287 
ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน   
คา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่ายคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย 6,230,133 2,573,919 
ตดัจําหน่ายโครงการระหวา่งการพฒันา 57,038 483,907 
ตดัจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 504,662 144,408 
กลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - (405) 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (20,609) (30,914) 
คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน 7,922 - 
คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวช้าของอะไหลแ่ละวสัดเุคร่ืองจกัร - - 
ดอกเบีย้จ่าย 3,046,996 1,675,702 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 348,939 298,840 
ดอกเบีย้รับ (463,034) (337,940) 
สว่นได้เสียในกิจกรรมร่วมค้า (1,938,627) (6,116,983) 
เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน (60,835) (591,917) 
กําไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (291) - 
(กําไร)ขาดทนุจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (182,500) (2,847) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า 
กําไรจากการปิดบริษัทย่อย 
(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

(8,248,255) 
(12,180) 

(5,708) 

(11,691,829) 
- 

(4,085,074) 
ตดัจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน   
(กําไร)ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (876,365) (1,762,275) 

กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทนุหมนุเวียน 32,290,837 11,133,879 
 ลกูหนีก้ารค้า (3,892,098) 402,002 
 ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 10,022 (14,277) 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 266 - 
 สินค้าคงเหลือ (1,644,760) (484,333) 
 อะไหลแ่ละวสัดเุคร่ืองจกัร (446,460) 75,795 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (60,846) (1,957,751) 
คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชีและเปิดหน้าดินรอตดับญัชี (3,694,794) 1,152,502 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 74,943 65,995 
เจ้าหนีก้ารค้า 668,118 917,748 
คา่เปิดหน้าดินและคา่ขนถ่านหินค้างจ่าย 1,821,573 (161,481) 
เงินทดรองรับและเจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 235,464 - 
คา่ภาคหลวงค้างจ่าย 646,879 (1,429,053) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,310,187 - 

    สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอาย ุ 508,815 12,494 
หนีส้ินอ่ืน 662,247 (1,231,536) 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 28,490,393 8,481,984 
    การจ่ายดอกเบีย้ (2,997,442) (1,431,365) 
    การจ่ายภาษีเงินได้ (3,929,307) (5,630,034) 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 21,563,644 1,420,585 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

หน่วย: พนับาท 
 ปี 2554 

 
ปี 2553 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ   
เงินสดจ่ายสทุธิสําหรับเงินลงทนุระยะสัน้ - - 
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - (239,894) 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน 367,440 364,340 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า - (520,000) 
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน - 813,159 
เงินสดรับ(จ่าย)สทุธิจากเงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน  4,357 (519) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย 

18,258,900 
13,686 

11,923,933 
- 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสีย ในกิจกรรมร่วมค้า 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุอ่ืน 

(15,032,024) 
10,081 

(71,739,496) 
7,172,454 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุอ่ืน - - 
เงินสดจ่ายสําหรับโครงการระหวา่งพฒันา 
เงินสดรับจากการจําหน่ายโครงการระหวา่งพฒันา 
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

(206,864) 
- 

3,250 

(981,499) 
2,328,895 

- 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (7,385,120) (3,428,758) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 189,391 96,355 
ดอกเบีย้รับ 463,002 591,816 
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทนุอ่ืน 60,835 591,917 

    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 1600,000 3,347,414 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (1,653,066) (49,679,883) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 8,244,998 11,311,018 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (5,903,235) (13,462,445) 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืนแก่บริษัทอ่ืน - 25,500 

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,744,165 68,225,952 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,701,938) (13,629,714) 

    เงินสดจ่ายสําหรับคา่ใช้จ่ายทางการเงิน (323,815) (578,916) 
เงินสดรับจากการออกตราสารหนีเ้สนอขายแบบเฉพาะเจาะจง 6,887,212 - 

    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  15,000,000 - 
จ่ายเงินคืนหุ้นกู้  (1,500,000) (3,300,000) 
เงินปันผลจ่าย (5,958,346) (4,347,966) 

    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย (2,222,394) (1,311,520) 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,733,353 43,032,081 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 12,177,225 (5,327,389) 
รายการปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ 
เงินสดท่ีได้มาจากการซือ้บริษัทย่อย 

271,553 
94,004 

937,509 
319,192 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 16,979,739 21,050,427 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 29,522,521 16,979,739 
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4. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  ปี 2554 

 
ปี 2553 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 1.79 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.16 1.15 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.93 0.35 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 12.76 10.35 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 28.22 34.79 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.47 11.21 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 28.86 32.11 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 18.51 16.67 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 19.45 21.60 
Cash Cycle (วนั) 37.62 45.30 

    

  
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 43.99 41.01 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 38.21 50.17 
อตัรากําไรอ่ืน (%) 10.43 21.57 
อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 0.67 0.26 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 15.99 29.89 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 25.44 39.80 

    

  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.60 16.89 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 62.27 95.27 
อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.60 0.57 

    

  
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.54 1.80 
อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.74 1.07 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 11.82 10.86 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 29.70 17.48 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร 

ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   เปรียบเทียบกบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  และงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   เปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม)่ ดงันี ้

 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทผู้ผลติถ่านหนิในอุตสาหกรรมถ่านหนิ  
 

  ราคาตลาดของถ่านหินได้ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตก่ลางปี 2555 สง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทใน

ภาคอตุสาหกรรมถ่านหิน ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินท่ีลดลง ดงัจะเหน็ได้จากรูปแสดงด้านลา่ง ท่ีแสดงให้เหน็ถงึ

อตัรากําไรจากการดําเนินธุรกิจในกลุม่ผู้ผลติถ่านหินรายใหญ่ในแตล่ะประเทศ และดชันีราคาตลาดหินในช่วง 3 ปี 

 

GlobalCoal : Newc Index US$  pt (from 1 Jan 12 to 31 Dec13)  
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2. การวเิคราะห์ผลการดาํเนินของบริษัท 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบสําหรับงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ สรุปได้ดงันี ้

 

งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2556 และ ปี 2555 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.1 รายได้จากการขายรวมจํานวน 3,351 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา่ 102,944 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 424 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 11 เกิดจากผลสทุธิจากปริมาณขายถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้กบัราคาขายเฉล่ียของ
ถ่านหินท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ทัง้นีเ้น่ืองจากราคาถ่านหินในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลงอย่างตอ่เน่ือง โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

  

สรุปผลการดาํเนินงานรวม     
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ปี 2556 ปี 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

รายได้จากการขาย 3,351 3,775 
ต้นทุนขาย (2,276) (2,332) 

กาํไรขัน้ต้น 1,075 1,443 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (272) (294) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (225) (282) 
ค่าภาคหลวง (325) (383) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วม 95 86     
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อ่ืน 55 145 
ต้นทุนทางการเงนิ (126) (123) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 278 591 
ภาษีเงนิได้ (90) (168) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 187 424 
    ส่วนของบริษัทใหญ่ 103 272 
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 
85 152 

กาํไรต่อหุ้น (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 0.040                 0.100 
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 รายได้จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 3,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93 ของรายได้จาก

การขายรวม โดยแยกเป็น 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2,215  ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ  

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหลง่ผลติใน

ประเทศออสเตรเลีย 913 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ จํานวน  

192 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้  

 
ธุรกจิถ่านหนิ 
          2556            2555             2556              2555               2556                  2555 
 
แหล่งผลติ 

ปริมาณขาย   
(ล้านตนั) 

ปริมาณขาย   
(ล้านตนั) 

ราคาเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ราคาเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ต้นทนุเฉล่ีย    
ต่อตัน 

ต้นทนุเฉล่ีย   
ต่อตัน 

เหมืองในประเทศ
อนิโดนีเซีย 

29.21 27.28 US$ 74.95 US$ 90.43 US$ 48.17 US$ 51.16 

เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

13.59 14.30 A$ 69.75  A$ 72.78    A$ 53.13   A$ 50.77 

รวม 42.80 41.58     

 
 

  ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2556 จํานวน 42.80 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 1.22 ล้านตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จาก

การเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1.93 ล้านตนั ในขณะท่ีปริมาณการขาย

ของเหมืองในประเทศออสเตรเลียลดลง 0.71 ล้านตนั  

  ราคาขายถ่านหินเฉล่ียสําหรับปี 2556 เทา่กบั 72.41 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั เปรียบเทียบกบั ราคาขายถ่านหิน

เฉล่ียสําหรับปี 2555 เทา่กบั 85.13 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15 ซึง่เป็นผลจากราคา

ถ่านหินในตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยราคาขายถ่านหินเฉล่ียของเหมืองใน

ประเทศอินโดนีเซียเทา่กบั 74.95 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั ลดลงจากปีก่อน 15.48 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั หรือคิด

เป็นร้อยละ 17  

 
 
 

 
 

รายได้ 

2556 
       (ล้าน

เหรียญ
สหรัฐฯ) 

 2555 
     (ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ) 

ธุรกิจถ่านหิน 3,128 3,555 
ธุรกิจไฟฟ้า ไอนํา้ 192 183 
อ่ืนๆ 31 37 

รวม 3,351 3,775 
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  ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีราคาขายเฉล่ียต่อตนัเท่ากับ 69.75 เหรียญ
ออสเตรเลีย ลดลง 3.03 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เป็นผลจากสดัส่วนของปริมาณขายส่งออกท่ีลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน (สดัสว่นการขายสง่ออก ปี2556:ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 38 : 44)     

 
2.2    ต้นทนุขายรวม 2,276 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลสทุธิจากปริมาณ

ขายถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้และต้นทนุเฉลี่ยตอ่ตนัท่ีลดลง ต้นทนุเฉลี่ยตอ่ตนัของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียลดลง 

2.99 เหรียญสหรัฐฯ สว่นใหญ่ลดลงจากอตัราการเปิดหน้าดินท่ีขดุขนตอ่ถ่านหิน 1 ตนั ลดลงจาก 12.28 เป็น 

11.06 และต้นทนุการผลติอ่ืนท่ีลดลงจากโครงการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในปีนี ้ ในขณะท่ีต้นทนุเฉล่ียตอ่ตนัของ

เหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้ 2.36 เหรียญออสเตรเลีย ต้นทนุเฉล่ียตอ่ตนัของปีนีส้งูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

เน่ืองจากปริมาณการผลิตไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และผลติได้น้อยวา่ปีก่อน เน่ืองจากมีแผนย้ายเคร่ืองจกัร 

Longwall ท่ีเหมือง Mandalong ซึง่เป็นเหมืองหลกั ทําให้ต้องหยดุการผลติในช่วงเดือนสงิหาคมถงึกลางเดือน

กนัยายน 2556 อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากคา่เงินเหรียญออสเตรเลียตอ่เงินเหรียญสหรัฐฯในปีนีอ้อ่นคา่ลงจากปีก่อน 

จาก 1.0374 มาอยูท่ี่ 0.8892 ทําให้เม่ือคํานวณต้นทนุขายเฉล่ียตอ่ตนัจากเงินเหรียญออสเตรเลียเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐฯ มีต้นทนุท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 

2.3    กําไรขัน้ต้นรวมจํานวน 1,075 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 368 ล้านเหรียญสหรัฐฯคิดเป็นร้อยละ 26 อตัราสว่นการ

ทํากําไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 32 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัรา

กําไรขัน้ต้นร้อยละ 32 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 27 (ปี 2555 : อตัราสว่นการทํากําไรขัน้ต้นตอ่

ยอดขายรวม คิดเป็นร้อยละ 38 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 39 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขัน้ต้น

ร้อยละ17) การลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจถ่านหินเป็นผลสทุธิจากการปรับตวัลดลงของราคาถ่านหินใน

ตลาดโลก และการลดลงของต้นทนุเฉล่ียตามท่ีได้อธิบายในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 อยา่งไรก็ตามการลดลงของราคา

ตลาดถ่านหินสง่ผลให้ต้นทนุของธุรกิจไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิลดลง ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจไฟฟ้า

เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน 

2.4    คา่ใช้จ่ายในการขาย 272 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 7 เป็นผลสทุธิจากการ

เหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายในการขายท่ีลดลง เกิดจากปริมาณการส่งออกของถ่านหินลดลงจากปี

ก่อน  1.2 ล้านตนั  (ปี 2556 : 5.1 ล้านตนั เทียบกบัปี 2555: 6.3 ล้านตนั) ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการ

ขนถ่านหินไปยงัท่าเรือลดลง ในขณะท่ีมีสว่นเพิ่มของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

โดยเป็นผลจากปริมาณขายถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อน  

2.5 คา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม 225 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 20  เน่ืองจากใน

ปีก่อนมีรายการจ่ายภาษีเพิ่มเติมของกลุม่บริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึง่

เป็นผลมาจากความแตกตา่งของการตีความทางภาษี สําหรับรายการผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับ

มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน ณ วนัสิน้งวด โดยในทางภาษีไมอ่นญุาตให้นํามาเป็นคา่ใช้จ่าย 
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และคา่ใช้จ่ายลดลงอนัเป็นผลจากโครงการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในปีนี ้ ตลอดจนการออ่นคา่ของสกลุเงินบาท 

สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย สกลุเงินเหรียญอินโดนีเซีย และสกลุเงินหยวน ตอ่สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ทําให้เม่ือคํานวณคา่ใช้จ่ายจากสกลุเงินดงักลา่ว เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีคา่ลดลง 

2.6 คา่ภาคหลวงรวม 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 58 ล้านเหรียญสหรัฐฯคิดเป็นร้อยละ  15 เป็นผลมาจากราคา

ขายถ่านหินท่ีลดลงจากปีก่อน 

2.7 การรับรู้ผลกําไรของบริษัทร่วมจํานวน 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลสทุธิจากการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน 

82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รับรู้ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 27  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และรับรู้ผลขาดทนุของบริษัทร่วมอ่ืนๆ จํานวน  14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การรับรู้ผลกําไรของบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 10 

ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่มาจากการรับรู้สว่นแบง่กําไรท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัท BLCP จํานวน 9 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ และของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

2.8 รายได้อ่ืนๆ จํานวน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย  

2.8.1 รายได้ดอกเบีย้รับ จํานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

2.8.2 กําไรสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งประกอบด้วยผลสทุธิกําไรจากการ

เปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าและสญัญาซือ้ขายนํา้มนั

ลว่งหน้า เป็นจํานวน  24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดบั ในขณะท่ีมี

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมสญัญา Cross Currency Swap จํานวน 2 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

2.8.3 ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน จํานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี

ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัสิน้งวด ของกลุ่มบริษัทย่อยใน

ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และกลุม่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 15 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลล่าห์ออสเตรเลียและสกลุเงินอินโดนีเซียรูเปีย

ต่อสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีมีผลกําไรของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย จํานวน  55 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ  ผลจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ อีกทัง้รวมผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จริง จํานวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

2.8.4 รายได้คา่บริหารจดัการและอ่ืนๆ จํานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย รายรับจากเงินอดุหนนุ

ค่าใช้จ่าย carbon tax จํานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และค่าบริหารจดัการอ่ืนๆ จํานวน 24 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 
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2.9 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากกําไรจากการ

ดําเนินงานท่ีลดลง มีผลให้ภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง  

2.10 กําไรสทุธิรวมสําหรับปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 169 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 62  

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (EPS) เทา่กบั 0.040 เหรียญสหรัฐฯตอ่หุ้น หรือเทียบเทา่ 1.220 บาทตอ่หุ้น เปรียบเทียบ
กบัปีก่อนซึง่เทา่กบั 0.100 เหรียญสหรัฐฯตอ่หุ้น (เทียบเทา่ 3.106   บาทตอ่หุ้น) ลดลงร้อยละ 60 

 
3. งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

 
3.1   สนิทรัพย์รวมจํานวน 7,212 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมี

รายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงท่ีมีสาระสําคญัดงันี ้
    เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 446 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 299 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ คิดเป็นร้อย

ละ 40  (ดคํูาอธิบายในข้อ 4  เร่ืองงบกระแสเงินสดรวม)  

 เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องจํานวน 216 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินปันผลค้างรับจากบริษัท

ร่วมค้าซึง่ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ ลดลง 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลสทุธิจากการได้รับเงินปัน

ผล จํานวน   96   ล้านเหรียญสหรัฐฯ และรับรู้รายได้เงินปันผลค้างรับจากการประกาศจ่ายปันผล

เพิ่มเติม ในระหวา่งปีนี ้จํานวน 64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 สนิทรัพย์อนพุนัธ์การเงิน จํานวน 1.3 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เกิดจากรายการ

กําไรท่ียงัไม่ เกิดขึน้จริงจากการปรับ

มลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ทาง

การเงิน ณ วนัสิน้ปี ซึง่ประกอบด้วย 

กําไรของสญัญาซือ้ขายนํา้มนัลว่งหน้า 

จํานวน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กําไร

จากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ

ลว่งหน้าจํานวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้าจํานวน 571 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 

6 จากการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมค้าหลงัหกัเงินปันผลแล้วจํานวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ

มีผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าเงินลงทนุ ณ วนัสิน้ปี จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิจํานวน 1,456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 119 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก

การลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ

ออสเตรเลียจํานวน 227 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการบันทึกค่าเส่ือมราคาจํานวน 188 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ รวมถงึขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคา่งบการเงินและอ่ืนๆ จํานวน 158 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

 
3.2 หนีส้นิรวมจํานวน 4,620 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เม่ือเทียบกบัหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงท่ีมีสาระสําคญัดงันี ้

 สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปีจํานวน 281 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 16 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6 เพิ่มขึน้สทุธิจากการจดัประเภทรายการจากเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้

ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปีจํานวน 467 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาวท่ี

ถงึกําหนดจํานวน 450 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมทัง้มีผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่ ณ 

วนัสิน้งวด จํานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระในหนึง่ปีจํานวน 67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเป็นร้อยละ 100 เพิ่มขึน้จากการจดัประเภทรายการจากหุ้นกู้  เป็นสว่นของหุ้นกู้ ท่ีถงึกําหนดชําระใน

หนึง่ปี 

 คา่เปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจํานวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สว่นใหญ่มาจากคา่เปิดหน้าดิน คา่ขดุขน และคา่ขนสง่ถ่านหินของบริษัทยอ่ยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,672 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   โดยเป็นผลสทุธิ

จาก การกู้ เงินเพิ่มจํานวน 423 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การจดัประเภทรายการเงินกู้ ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะ

ยาวท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่ปีจํานวน 467 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการชําระคืนเงินกู้ จํานวน 249 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ รวมทัง้มีผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้งวด จํานวน 24 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ 

 หุ้นกู้  จํานวน 1,058 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลสทุธิจากการออกหุ้นกู้

เพิ่มจํานวน 292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการจดัประเภทรายการหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ ท่ีถงึกําหนดชําระในหนึง่

ปีจํานวน 67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมทัง้มีผลกําไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้งวด จํานวน 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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 หนีส้นิอนพุนัธ์การเงินจํานวน 74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เกิดจากรายการขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ

ปรับมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน ณ วนัสิน้งวด ซึง่ประกอบด้วยขาดทนุจากสญัญาซือ้

ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า จํานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สญัญา Cross Currency Swap 

จํานวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ จํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

3.3 สว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,592 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 454 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลจาก  

 ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จํานวน  218 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ลดลงจากหุ้นทนุซือ้คืน จํานวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 ลดลงจากสว่นต่างจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยท่ีแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสกลุ
เงินเหรียญสหรัฐฯจํานวน 199 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ลดลงจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย และตราสารอนพุนัธ์ และอ่ืนๆ 
จํานวน  77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ลดลงจากสดัสว่นการเปล่ียนแปลงการลงทนุ จํานวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เพิ่มขึน้จากกําไรสทุธิสําหรับงวด จํานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เพิ่มขึน้จากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ จํานวน 84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
3.4   อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สําหรับงบการเงินรวม

เทา่กบั 1.07 เท่า (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 : อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุสําหรับงบการเงินรวม เทา่กบั 0.79 
เทา่)   

 
 
 
 

4. งบกระแสเงนิสดรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2555 

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดสทุธิลดลงรวม 299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(รวมผลขาดทนุของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่ จํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยแยกเป็น 
4.1 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีกิจกรรมท่ีสําคญัดงันี ้

 รับเงินจากการขายถ่านหิน จํานวน 3,306 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 จ่ายชําระเจ้าหนี ้จํานวน 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 จ่ายดอกเบีย้จํานวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 127 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 จ่ายคา่ภาคหลวงจํานวน 330 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 อ่ืนๆ จํานวน 962 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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4.2 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวนเงิน 85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสาระสําคญัดงันี ้ 

 ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ การลงทนุในโครงการระหวา่งดําเนินการจํานวนเงิน 209 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ลงทนุเพิ่มในเงินลงทนุอ่ืน กิจการร่วมค้าและเงินลงทนุระยะสัน้ จํานวน  7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เงินรับจากการขายเงินลงทนุอ่ืน 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เงินรับจากเงินปันผลจากธุรกิจไฟฟ้าแหง่หนึง่จํานวน 104 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เงินรับจากดอกเบีย้รับและอ่ืน ๆ จํานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
4.3 เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 221 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย 

 จ่ายเงินปันผล จํานวน 218 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 จ่ายคืน เงินกู้ ยืมธนาคาร เงินกู้ ระยะยาว และหุ้นกู้ จํานวน  870 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เงินสดจ่ายสําหรับหุ้นทนุซือ้คืน จํานวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 จ่ายคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร เงินกู้ระยะยาว และหุ้นกู้ จํานวน 1,008 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
 

5. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร  

งบการเงินประจําปี 2556 รายงานกําไรสทุธิจํานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการปรับตวัลดลงร้อยละ 62 จากปี

ก่อนหน้า โดยเป็นผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหินท่ีออ่นตวัลง ในขณะเดียวกนั บริษัทบนัทกึกําไรจาก

อนพุนัธ์ทางการเงินลดลงเป็น 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯเทียบกบักําไรจํานวน 106 ล้านเหรียญสหรัฐฯท่ีได้บนัทกึในปี

ก่อนหน้า อยา่งไรก็ดีธุรกิจไฟฟ้าสามารถสร้างรายได้ท่ีแข็งแกร่งและเป็นฐานกําไรท่ีสําคญัตอ่ผลประกอบการโดยรวม 

ในช่วงปี 2556 อตุสาหกรรมถ่านหินทัว่โลกได้รับผลกระทบจากสภาวะปริมาณถ่านหินท่ีล้นเกินความต้องการใช้ 

ยงัผลให้ราคาตลาดถ่านหินปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองดงัเหน็ได้จากดชันีราคาถ่านหิน NEX ได้ปรับลดลงจากระดบั

สงูสดุท่ี 94 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัในเดือนมกราคมมาสูร่ะดบัต่ําสดุท่ี 77 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัในเดือนกรกฎาคม 

ถงึแม้ดชันีจะปรับตวัดีขึน้เป็น 86 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนัในช่วงเดือนธนัวาคมก็ตาม แตเ่ม่ือเทียบราคาดชันีเฉล่ียตลอด

ทัง้ปีแล้วคิดเป็น 85 เหรียญฯสหรัฐตอ่ตนั หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า 

สภาวะราคาตลาดถ่านหินท่ีไมเ่อือ้อํานวยดงักลา่วสง่ผลโดยตรงตอ่รายได้ของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(ITM) โดยราคาขายถ่านหินเฉล่ียปรับลดลงร้อยละ 17 เป็น 74.95 เหรียญฯสหรัฐตอ่ตนั บริษัท ITM ได้ดําเนิน
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มาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัตลาด โดยมีมาตรการหลกัได้แก่การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติพร้อม

ทัง้ดําเนินโครงการลดต้นทนุ ผลจากมาตรการเหลา่นีช้่วยให้ปริมาณขายถ่านหินเติบโตได้ร้อยละ 7 เป็น 29.21 ล้าน

ตนั ในขณะท่ีต้นทนุขายลดลงร้อยละ 6 เป็น 48.17 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั  การปรับแผนการทําเหมืองให้อยูใ่นระดบัท่ี

ตืน้ขึน้สง่ผลอยา่งชดัเจนในการช่วยลดต้นทนุการผลติโดยอตัราสว่นหน้าดินตอ่ถ่านหิน (stripping ratio) ได้ลดลง

จาก 12.28 เทา่ในปีก่อนหน้าเป็น 11.06 เทา่ในปี 2556 นอกจากนี ้บริษัท ITM ยงัได้เน้นการเพิ่มประสทิธิภาพการขน

ถ่ายถ่านหินและการบริหารทา่เรือเพ่ือลดการใช้เชือ้เพลงิ เพิ่มความตอ่เน่ืองในการขนถ่ายถ่านหินจากหน้าเหมืองไป

ยงัทา่เรือ และการจดัตารางเรือให้ราบร่ืนเพ่ือลดคา่ปรับ (demurrage cost) 

ในไตรมาส 4/2556 บริษัท ITM ได้บนัทกึปริมาณขายในระดบัท่ีดีจํานวน 7.73 ล้านตนั โดยราคาขายถ่านหินเฉล่ียคิด

เป็น 70.96  เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั (ลดลงเลก็น้อยร้อยละ 2  จากไตรมาสก่อนหน้า)  และต้นทนุขายคิดเป็น 45.93 

สหรัฐฯตอ่ตนั (เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อนหน้า) 

ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย (Centennial)  ได้รับผลกระทบไมม่ากนกัจากสภาวะตลาดถ่านหินเน่ืองจาก

ปริมาณการสง่ออกถ่านหินคิดเป็นเพียงร้อยละ 38  ของปริมาณขาย ราคาขายถ่านหินเฉล่ียคิดเป็น 69.75  เหรียญ

ออสเตรเลียตอ่ตนั หรือลดลงเพียงร้อยละ 4  จากปีก่อนหน้า  ปริมาณขายถ่านหินปรับลดลงร้อยละ 5  เป็นจํานวน 

13.59 ล้านตนั ซึง่เป็นผลจากการผลติท่ีต่ํากวา่เป้าท่ีเหมือง Mandalong และ Springvale  จากความไมพ่ร้อมของ

เคร่ืองจกัรและสภาพธรณีท่ีไมเ่อือ้อํานวย บริษัท Centennial จงึได้ปรับแผนด้วยการติดตัง้เคร่ืองจกัรท่ีมีขนาดใหญ่

และมีประสทิธิภาพสงูขึน้ ในขณะเดียวกนัต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 คิดเป็น 53.13 เหรียญฯออสเตรเลียตอ่ตนั 

ในไตรมาส 4/2556 ปริมาณการผลิตของ Centennial ได้รับผลกระทบเลก็น้อยจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในรัฐ New 

South Wales ในขณะท่ีเหมือง Mandalong สามารถเดินเคร่ืองได้เตม็กําลงัการผลติ สง่ผลให้ Centennial บนัทกึ

ปริมาณขายถ่านหินจํานวน 3.66 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้า ราคาขายถ่านหินเฉล่ียปรับลดลง

ร้อยละ 3 คิดเป็น 70.55 เหรียญออสเตรเลียตอ่ตนัและต้นทนุการผลติทรงตวัท่ีระดบั 53.08 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั  

 ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพฒันาการท่ีสําคญัโดยเหมือง Gaohe ดําเนินการผลติเป็นปีท่ี 2 และ

สามารถเดินเคร่ืองจกัรได้อยา่งเตม็ท่ีโดยบนัทกึปริมาณการผลิตจํานวน 6 ล้านตนั ในขณะท่ีราคาขายถ่านหินอยูใ่น

ระดบัท่ีคอ่นข้างดี สว่นแบง่กําไรจากธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเป็น 27.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย

ในไตรมาส 4/2556 สว่นแบง่กําไรคิดเป็น 8.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้ามีสว่นสําคญัตอ่กําไรรวมของบริษัทในปี 2556 โดย BLCP ดําเนินการผลติและขายไฟฟ้าได้

อยา่งราบร่ืนและบนัทกึสว่นแบง่กําไรจํานวน 81.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่รวมกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 

15.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อยา่งไรก็ตามในไตรมาส 4/2556 สว่นแบง่กําไรลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 8.51 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ จากแผนการหยดุซอ่มบํารุงประจําปี ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บนัทกึกําไรสทุธิท่ีดี
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จํานวน 23.53  ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2556  และ 5.24  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาส 4/2556  โดยเป็นผลดีจาก

ปริมาณการใช้พลงังานท่ีเพิ่มขึน้ในฤดหูนาว 

ในปี 2556 บริษัทได้รับรู้ EBITDA จํานวน 697 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ปรับลดลง ร้อยละ 28 ในจํานวนนีแ้บ่งเป็น 

EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 594 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 34) และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 

103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 52 
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การวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  
 
สนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 7,213 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 499 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 6 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  จากเงินสดท่ี
ลดลงจํานวน 299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ลดลงสทุธิ 119 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการลงทนุเพิ่ม
ในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียจํานวน 227 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และการบันทึกค่าเส่ือมราคาจํานวน 188 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รวมถึงขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลง
คา่งบการเงินและอ่ืนๆ จํานวน 158 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 

 
 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 2,592 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
454 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2555  ลดลงจากกการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 218 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 133 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  จากสว่นต่างของการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
ท่ีแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
จํานวน 199 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  จากการเปล่ียนแปลงในมลูค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขาย ตราสารอนุพันธ์จํานวน  77 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และจากสดัสว่นการเปล่ียนแปลงการลงทนุ
จํานวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
ในขณะท่ีเพิ่มขึน้จากกําไรสทุธิสําหรับปี 2556 จํานวน 103 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และจากสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 
จํานวน 84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
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รายได้จากการขายรวม 
รายได้จากการขายรวม 3,351 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี
ก่อน 424 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 11 เกิดจากผลสทุธิ
จากปริมาณขายถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้กบัราคาขายเฉล่ียของถ่านหิน
ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ทัง้นีเ้น่ืองจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  
ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2556 จํานวน 42.80 ล้านตนั  จาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 29.21 ล้านตนั จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 13.59 ล้านตนั  
โดยท่ีราคาขายถ่านหินเฉล่ียสําหรับปี 2556   จากเหมืองใน
ประเทศอินโดนีเซียเทา่กบั 74.95 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั  และ
จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียเทา่กบั 69.75 เหรียญ
ออสเตรเลียตอ่ตนั   
 
   

 
กาํไรขัน้ต้นรวม 

 
กําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2556 จํานวน 1,075 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 368 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  จากการลดลงของอตัรากําไร
ขัน้ต้นของธุรกิจถ่านหินเป็นผลจากการปรับตวัลดลงของราคา

ถ่านหินในตลาดโลก  
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้นตอ่ยอดขาย (Gross Profit Margin) คิด
เป็นร้อยละ 32 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูร่ะดบัร้อยละ 38  โดยธุรกิจ
ถ่านหินมีอตัราสว่นกําไรขัน้ต้นต่อยอดขายร้อยละ 32 เทียบกบั
ร้อยละ 39 ในปีก่อนหน้า  และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราสว่นกําไร
ขัน้ต้นตอ่ยอดขายร้อยละ 27 เทียบกบัร้อยละ 17 ในปีก่อนหน้า 
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กาํไรสุทธิรวม 
 
กําไรสทุธิ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 103 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 169 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 62  จากผลกระทบของสภาวะ
ราคาตลาดถ่านหินท่ีออ่นตวัลง  ในขณะเดียวกนับริษัทฯ บนัทกึ
กําไรจากอนพุนัธ์ทางการเงินจํานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงเม่ือเทียบกบัท่ีได้บนัทกึในปีก่อนหน้ากําไรจากอนพุนัธ์ทาง
การเงินจํานวน 106 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
   

 
 

 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 
 

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
คา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จํานวน 697 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 277ล้านเหรียญสหรัฐฯ  หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 594 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากธุรกิจไฟฟ้า จํานวน 103 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ   

 
 
 

 
 

กาํไรต่อหุ้น 
 

กําไรตอ่หุ้น สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 0.04 
เหรียญสหรัฐฯ ตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่มี
กําไรตอ่หุ้น 0.10 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่หุ้น     
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อัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อทุน 
 

หนีส้นิสทุธิรวมจํานวน 2,784 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 360 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  จากการออกหุ้นกู้ เพิ่มจํานวน 
292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ รวมทัง้มีผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงคา่ ณ วนัสิน้งวด จํานวน 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ในขณะท่ีมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมบางสว่นจํานวน 157 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และจากเงินสดท่ีลดลงจากการดําเนินงาน
จํานวน 299 ล้านบาท    
   
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุเพิ่มขึน้จาก 0.79 เทา่ ในปี 2555 
เป็น 1.07 เทา่ในปี 2556  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง
วา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   
นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน
ในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ
กระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  บริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้  นางบญุศิริ  จารุศิริ   เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย    หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ 
นางบญุศิริ  จารุศิริ  กํากบัไว้  บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

              ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
 

1.  นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ……..…........................................... 

2. นายเมธี   เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ/เจ้าหน้าท่ีบริหาร ..…...…............................................ 

3.  นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ/เจ้าหน้าท่ีบริหาร ..…...…............................................ 

4.  นายระวิ คอศิริ กรรมการ ..…...…............................................ 

5.  นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ ..…...…............................................ 
 
 

 
ผู้ รับมอบอํานาจ 

  นางบญุศิริ   จารุศิริ เลขานกุารบริษัท ….....…............................................ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

  

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

1) นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 4 เมษายน 2551 
 
-  ประธานกรรมการ 
  วนัที่ 11 เมษายน 2551 
 
 
 
 
 
 
  

70 
 

- รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  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 สมาคมสง่เสริมสถาบนั  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program  
  รุ่นที่ 8/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 9 (วตท.) 

 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2549 - 2551 
 

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประธานกรรมการมลูนิธิ  
ประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
กระทรวงพาณิชย์ 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

2) นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 
- รองประธานกรรมการ 
  วนัที่ 30 มิถนุายน  2553 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  ปี 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 

- เภสชัศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 17/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Senior Executive Program รุ่นที่ 6  สถาบนั  
  บณัฑิต บริหารธรุกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์  
  มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
  (IOD)  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.39 เป็นพี่ชายของบคุคล
ในลําดบัที่  10 และ
เป็นอาของบคุคลใน
ลําดบัที่ 12   

 

2553 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2525 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
 
2517 - 2555 
2530 - ปัจจบุนั 
2520 -  ปัจจบุนั 
 
2526 - 2552 
 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
( Investment Committee) 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 

 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
 
บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั และบริษัทในเครือ 
บริษัท โรงแรม เอราวณั จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ยไูนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มินลั จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท ไอเอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

3) นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 27 เมษายน  2548 
 
- ประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ 

 ปี 2548  
 
 

72 - พาณิชยศาสตร์บณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
- ประกาศนียบตัร “Strategic Alliance Seminar”,  
  The Wharton School, University of Pennsylvania, 

U.S.A. 
- ประกาศนียบตัร “Selected Problems of Tax 
  Auditing and Investigation” Germany and  
  Singapore 
- ประกาศนียบตัร “Seminar on Taxation (Indirect  

Tax Course)” JICA (Japan International 
Cooperation Agency) Japan 

- อบรมหลกัสตูร “The Management Program” 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์  

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสตูร “นกับริหารระดบัสงู รุ่นที่ 30”  
  สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program    
(DCP) รุ่นที่ 79/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation   
  Program(DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมสง่เสริม  

  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 
2547 - ปัจจบุนั 
2549 - 2553 
2549 -  2553 
2549 -  2553 
2546 -  2552 

 

กรรมการอิสระ / ประธาน -
คณะกรรมกตรวจสอบ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท จนัทบรุี รีสอร์ต แอนด์ สปา จํากดั 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 
บริษัท เมืองกิจ 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) นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
  
 

72 - อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program  
  รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร “Successful Formulation & Execution 
of Strategy” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 

- -    
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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 

4)  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
- กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 27 เมษายน  2548 
 
- ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
   ปี 2548 
       
 

66 -  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 จาก 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(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 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388) 

 
 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
2553-ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 
2544-ปัจจบุนั 
 
 
2549  - 2552 
 

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ / กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  / 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บมจ.หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 
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) 
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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) นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ 
    - กรรมการอิสระ 
      วนัที่ 31 มกราคม  2549 
 
   - ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
และสรรหา       

     ปี 2555 
 

70 - บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรฝึกวิชาชีพชัน้สงู ประเทศเยอรมนั 
- อบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program 
  (DAP) รุ่นที่ 5/2003 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP)รุ่นที่ 89/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (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 

6) นายมนตรี มงคลสวสัดิ์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่  28 ตลุาคม  2542 
 
- กรรมการตรวจสอบ 
  ปี 2542 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  ปี 2545 
       
 

70 - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ. 355) 
- อบรมหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001  
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
  (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar จากสภาวิชาชีพบญัชี          
  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
 
 

- - 2542 - ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน /     
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท เทเวศประกนัภยั 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 

7)  นายระวิ คอศิริ 
     - กรรมการ  
     วนัที่ 6 เมษายน 2555 
 
     - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
      วนัที่ 12 เมษายน 2555 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต 
  บริหารธรุกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program   
  (DCP) รุ่นที่ 32/2003  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ   
  (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton  
  คณะบริหารธรุกิจสถาบนับณัฑิต พฒันบริหาร  
   ศาสตร์ (NIDA) กบั The Wharton School,  
   University of Pennsylvania, U.S.A. 
-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
พลงังาน  รุ่นที่ 3 (วพน.3)  

 
 
 

- - 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.  
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 

 8) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ  
  วนัที่ 4 เมษายน 2555 

 
- กรรมการตรวจสอบ  
  วนัที่ 12 เมษายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 

- 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 Audit Committee Effectiveness 
  Seminar จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราช-ู   
  ปถมัภ์ 
 
 
 

- - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2555 
2551 - 2555 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ 
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนสงู 
สาขาเศรษฐศาสตร์ (ท.11) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) 
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์  
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
คณะกรรมการ พิจารณาการ
ทุ่มตลาดและการอดุหนนุ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(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 

9) นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ  
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร  
  ปี 2526 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

- 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 Tech- 
  nology , 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) 
 
 
 

0.13 เป็นพี่ชายของ
บคุคลในลําดบัที่ 

11 

2526 - ปัจจบุนั 
 2551 - 2556 

 
 2550  - 2554 
2547 - ปัจจบุนั 

 
2552 - ปัจจบุนั 

 
  

 
 

กรรมการ / เจ้าหน้าที่บริหาร 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
สภาผู้แทนราษฎร 
 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
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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) นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
 - กรรมการ 
   วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 

 

    61 - M.B.A. (Finance), St. Louis University,     
Missouri, U.S.A. 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course   
  รุ่นที่ 3/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 

0.53 เป็นน้องชายของ
บคุคลในลําดบัที่ 

2 และ เป็นอา
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 12 

2526 - ปัจจบุนั 
 

2526 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2546 – 2553 
2548 - 2552 
 
 

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
นายก 
กรรมการ 
อปุนายก 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุีโฮลดิง้ 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 

11) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม  2526 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 
   
 
 
 
 
 
 

 

57 - 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 รุ่น1) 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการ  
พลงังาน (วพน.รุ่น1) 

 
 

0.16 เป็นน้องชายของ
บคุคลในลําดบั   

ที่ 9 

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 

12) นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ  
  วนัที่ 1 มิถนุายน  2553 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
  วนัที่ 1 มิถนุายน  2553 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 

-  Bachelor of Science (Finance) 
    Babson College, Massachusetts, U.S.A. 
-  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
   (DCP) รุ่นที่ 24/2002 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 

- เป็นหลานชายของ
บคุคลในลําดบัที่ 
2  และลําดบัที่ 10 

 

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 พาเนล พลสั จํากดั 
บริษัท ยไูนเต็ด 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 

13) นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 58 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั  
- ปริญญาโท  วิศวกรรมอตุสาหการ และการบริหาร   
หรือ Industrial Engineering and Management 

   สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  (นกับริหาร)   
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 75/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 3//2006 จากสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั  
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2549 – 2555 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
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) 
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 Pty Ltd. 
Pan-Western Energy Corporation LLC 
บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากดั 
บริษัท ศิลามณี จํากดั 
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
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

14) นายวรวฒุิ ลีนานนท์ 
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 57 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต 
  บริหารธรุกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Advanced Management Program (AMP173) 
Harvard Business School, USA 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program   
  (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

- -  ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2552 - 2555 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
Hongsa Power Company Limited 

Phufai Mining Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

 
Hongsa Power Company Limited 
Phufai Mining Company Limited  
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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 

15) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –การเงิน  
  วนัที่ 1 มกราคม 2549 
 

52 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard  
  University Graduate School of Business  
   Administration, Boston, USA. 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.08 - 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 
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 บ้านปพูลงังานใหม่ โฮลดิง้ส์ 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 
AFE Investments Pty Limited 
Hunnu Investment Pte. Ltd. 
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 

16) นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -บริหาร  
และพฒันาองค์กร 

    วนัที่ 1 มกราคม 2549 

55 
 

- 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-สาย
ทรัพยากรมนษุย์ 

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
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

17) นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-แผนงาน 
องค์กรและพฒันาธรุกิจ 

 
วนัที่ 1 มกราคม 2554 
 

55 - 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 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วฒุิบตัร Director Diploma Examination รุ่นที่ 
22/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (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 
 
 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร – แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
แผนงานองค์กรและพฒันา
ธรุกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทบ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
บริษัทบ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
Banpu Australia Co., Ltd 
บริษัท บ้านปพูลงังานใหม่ โฮลดิง้ จํากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั
บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั 
บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั 
บริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั 
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั 

บริษัทบ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 
Banpu Australia Resources Pty Limited 
Hunnu Coal Pty Limited 
BMS Coal Sales Pte.Ltd. 
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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 

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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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

19)  นางบญุศิริ จารุศิริ 
- เลขานกุารบริษัท 
  วนัที่ 27 สิงหาคม 2551 

56 -  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) 
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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
G 
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M 

TC
M 

KT
D 

JB
G 

BE
K 

BP
AR

 

AF
EI

 

CE
Y 

HU
NN

U 

HU
NI

 

NH
 

BD
C 

PW
1 

PW
2 

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 

BP
 

He
bi 

Ga
oh

e 

BL
CP

 

Ho
ng

sa
 

Ph
u F

ai 

RG
E 

 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. 
 

 


